
WAT ANDEREN DOEN 
Uit de regionale bladen 

Het Tijdschrift van de Historische Kring Baerne 

(jg.18,nr.3,sept.'94) blijft aandacht geven aan 

Hella Haasse en aan haar verblijf in Baarn van 

1925 tot 1928. Aan de hand van de beschrijvin-

gen in haar autobiografie uit de jaren '50 pro-

beert het tijdschrift na te gaan wat de jeugdige 

Hella in het toen rustige dorp heeft gefrappeerd. 

Het kindertehuis waar Hella verbleef is inmiddels 

gelocaliseerd, namelijk door de schrijfster er zelf 

naar te vragen. 

Ook vroeger waren kerken soms geen lang le-

ven beschoren. De in 1861 gebouwde kerk aan 

de Kerkstraat gewijd aan de Heilige Nicolaas 

werd al na 40 jaar afgebroken. Maar de reden 

was een andere dan het motief dat heden ten da-

ge voor zo veel kerken het einde betekent. De 

kerk was eenvoudig te klein geworden. 

In 1910 hebben dertien rijke dorpelingen, 

Baerne spreekt van notabelen, aan de gemeen-

te meer dan achtduizend gulden geschonken 

om over het spoorwegemplacement een voet-

brug te bouwen. De boogbrug van gewapend 

beton komt er en blijkt ook na tachtig jaar van 

zo'n unieke constructie dat hij op de monumen-

tenlijst komt. Terecht vindt Baerne. Redactie: 

Mevr. E.J. Heun- ten Holt, 02154-22951. 

Zoals bij ons de heer Engel alles weet over de 's-

Gravelandseweg en zijn bewoners, zo beschrijft 

een mijnheer P. Bakker uit Loosdrecht het Breu-

keleveense Meentje en de Nieuwloosdrechtse 

Dijk. Zijn artikel in het Tijdschrift van de Histori-

sche Kring Loosdrecht (jg.21 ,nr.99,sept.'94) gaat 

terug tot het jaar 1925 en wordt overzichtelijk ge-

ïllustreerd. 

De laatste en zevende aflevering van de serie 

over oude volksverhalen gaat over kwade gees-

ten en wat er tegen te doen is. De gebruikelijke 

schoolfoto is dit maal wel van erg lang geleden: 

de openbare lagere school te Oud-Loosdrecht 

in 1910. 

Het Loosdrechtse tijdschrift houdt van "se-

ries". Die over Loosdrecht in de middeleeuwen is 

na veertien afleveringen tot het jaar 1453 gevor-

derd. Melis van Amstel en zijn neef Hendrik ru-

ziën over het bezit van het kasteel Cronenborch 



maar het wordt niet helemaal duidelijk hoe dit is 

afgelopen. We moeten kennelijk wachten op de 

volgende aflevering. Redactie: F. Brand, 02158-

24102. 

De Omroeper., het historische tijdschrift van 

Naarden (jg.7,nr.4,okt.'94) doet dit maal veel tuin-

aanleg in zijn nummer. Aan D.F. Versteeg, een 

Naardense tuin- en landschapsarchitect is een 

uitvoerig en rijk geïllustreerd artikel gewijd. Dirk 

Versteeg leefde van 1876 tot 1942 en heeft vele 

particuliere tuinen en publieke parken aange-

legd. Het artikel plaatst de architect en zijn werk 

in het bredere kader van de ontwikkeling van de 

tuinarchitectuur in Engeland en Nederland. Een 

ander artikel in dit nummer van De Omroeper 

schetst de vele kwekerijen in en rond de oude 

vestingstad. De belangrijkste namen: Jac. Smits 

& Co, Van Dorsser, H.P. Bendien en A. Mauritz. 

In mei 1940 werd een begin gemaakt met de 

evacuetie van de bewoners van Naarden in 

noordwestelijke richting. De auteur van een arti-

kel hierover spreekt van een tragikomisch ope-

rette. Het archief van de societeit "Eensgezind-

heid" belicht de historie van Naarden weer eens 

van een andere kant en levert de stof voor een ar-

tikel met talrijke anecdoten. Redactie: H. Schaf-

tenaar, 02159-46860. 

Huizer Kring Berichten, het tijdschrift van de His-

torische Kring Huizen, richt in haar september-

nummer (jg.15,nr.3,sept.'94) de schijnwerper op 

de Richard N. Roland Holst, de man van een be-

roemde vrouw. Echtgenote Henriëtte immers is 

als dichteres en als drijvende kracht achter de 

opkomende socialistische beweging een figuur 

van nationale betekenis geweest. Richard, op-

geleid door Allebé en Albertingk Thijm aan de 

Amsterdamse Rijksacademie had zich ontwik-

keld tot een gezien schilder en graficus. In het 

begin van de jaren negentig werkte de toen 25-

jarige Roland Holst graag in het Gooi en met na-

me in Huizen. Fijnzinnige tekeningen van Huizer 

vrouwen herinneren ons aan die periode. 

De genealogisch rubriek beschrijft Jan Sij-

brandse de Groot en diens nakomelingen. Ver-

der een artikel over de export naar Duitsland, 

een onderwerp dat na 100 jaar niets aan actuali-

teit heeft ingeboet. Redactie: Mevr. G.E.E. van 

Noppen, 02152-53783. 

Het Contactblad van de Historische kring Bus-

sum vervolgt haar serie over Bussumse kerken 

(jg.10,nr.2,sept.'94) met een uitvoerig artikel over 

de katholieke koepelkerk aan de Brinklaan die is 

toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Altijdduren-

de Bijstand, over de Heilige Hartkerk en over de 

Sint Jozefkerk. Deze kerken hebben naast de uit 

1884 daterende Sint Vituskerk ruimte moeten ge-

ven aan de in de eerste helft van deze eeuw snel 

groeiende Bussumse bevolking. Niet alleen de 

kerken krijgen in het Contactblad ruime aan-

dacht maar ook de andere parochiale activitei-

ten, met namedieop onderwijsgebied en het ver-

enigingsleven. Redactie: Mevr. J. Vos-Bogaard, 

02159-36710. 

Het tijdschrift van de Historische Kring Maarssen 

geeft in het laatste nummer (jg.21,nr.3,sept.'94) 

een ander voorbeeld van rooms gezelligheidsle-

ven. De katholieke vereniging TOMA speelt in 

Maarssen al meer dan 60 jaar toneel en dat was 

reden voor een terugblik. TOMA staat voor To-

neelverening Maarssen. 

Een ander artikel gaat in op oorsprong van het 

dorp en de herkomst van de naam ervan. De 

auteur concludeert dat een gebrek aan be-

trouwbaar bronnenmateriaal en aan diepgaand 

onderzoek nog niet toestaat om eenduidige ant-

woorden te geven. Maarssen ligt dicht bij Breu-

kelen en interesse voor een typisch Breukelense 

figuur als Kees de Tippelaar is ook alleszins ver-

klaarbaar. Temeer als deze Kees beschreven 

wordt door de heer Arie Manten, voorzitter van 

de Historische Kring Breukelen en auteur van 

vele artikelen in het tijdschrift van die Kring. Re-

dactie: K.E. Driehuys, 03465-6571. 

In zijn eigen Tijdschrift Historische Kring Breuke-

len (jg.9,nr.3,sept.'94) keert de heer Manten terug 

naar de tweede helft van de tiende eeuw. De Bis-

schop van Utrecht had de zeggenschap over 

Niftarlake toegewezen gekregen met alle bos-

sen, moerassen en braakliggende gronden. Bij 

de ontginning daarvan botst de bisschop met de 

heer van Breukelerhof die gewend was om het in 

zijn regio voor het zeggen te hebben. Wat opvalt 

is dat een conflict als dit zich twee eeuwen kan 

voortslepen. 

In juni maakte de Kring een boottocht over de 

Vecht. Het verslag daarvan beschrijft de buitens 



en andere monumenten die vanaf het water te 

zien waren en geeft daarbij veel historische ach-

tergronden. Andere thema's in deze editie zijn 

boer Jan Barte Fokkert, de Breukelensche Bad-

en Zweminrichting, polsstokdrager Dirk de Ja-

ger en de voormalige ridderhofstad Rietveld aan 

de Vecht. 

In november van het vorige jaar hield de Kring 

een "vertelavond" tijdens welke een aantal 

oudere inwoners geïnterviewd werden over de 

gebeurtenissen in Nieuwer Ter Aa sinds 1945. 

De redactie maakte van deze vraaggesprekken 

een samenhangend en levendig artikel. Deze 

vertelavond heeft niet alleen een waarschijnlijk 

boeiende ledenavond opgeleverd maar ook 

reeds een tweede artikel voor het tijdschrift. Ons 

bestuur zou eens in Breukelen moeten navragen 

hoe ze dat daar georganiseerd hebben. Redac-

tie: mevr. A.H. Manten-Werker, 03462-62253. 

AvdS 

Herdenking gesneuvelde Engelse soldaten 
Op zondag 2 oktober j.l. vond de herdenking 

plaats van The Forgotten 450. In Nederland be-

vinden zich 469 verschillende begraafplaatsen 

waar militairen van het Gemenebest uit de twee-

de wereldoorlog hun rustplaats vonden. De 

Royal British Legion kan met haar organisatie 

twintig herdenkingen organiseren. De twintigste 

wordt elk jaar op een andere plaats georgani-

seerd. Daarmee worden de gevallenen op de 

overige 450 gedenkplaatsen geèerd. Dit jaar ge-

beurde dat in Hilversum. 

De herdenking richtte zich op de zestien En-

gelsen die begraven liggen op de Noorderbe-

graafplaats. Daarvan zijn er dertien omgekomen 

bij een zelfmoordactie van een Duitse SS-er in de 

bossen van de Lage Vuursche. 

De overige drie Engelsen zijn ook na de capi-

tulatie omgekomen en alhier begraven. 

Op 12 mei 1945, kort na de bevrijding dus, vond op de Noorderbegraafplaats de teraardebestelling plaats van 13 Engelse 

soldaten, dieomkwamen bijeen aanslag van een Duitsesoidaatin Lage Vuursche (foto: Mevr. A. van der Leeden-van Huis). 



Royal Leicestershire Regiment 

Dit regiment landde op 1 juli 1944 in Normandië. 

De soldaten trokken op naar het noorden en 

kwamen via Nijmegen bij Arnhem. Daar namen 

de soldaten deel aan de gevechten om de stad te 

bevrijden. Na de ondertekening van de wapen-

stilstand in Hotel De Wereld in Wageningen kwa-

men de soldaten van het regiment in Hilversum. 

Ze werden gelegerd in de Ruysdaelschool (nu 

Fabritiussschool). Op 10 mei 1945 kreeg een pe-

loton onder leiding van commandant John Rob-

bert Dean opdracht om Duitse SS-soldaten van 

de Hermann Göring Division te ontwapenen. 

Lage Vuursche 

In de bossen rond Lage Vuursche bevonden 

zich in de tweede wereldoorlog verschillende 

munitiedepots. Zo bevond zich een depot ten 

westen van de Lage Vuursche. Er lag er een in 

de buurt van de golfbanen en een andere lag 

meer naar de Hooge Vuurscheweg. De depots 

waren verboden gebied. Ook de toegang tot het 

dorp vanaf de Soestdijkerstraatweg was onmo-

gelijk. 

Na de wapenstilstand moesten de Duitse sol-

daten ontwapend worden. Gevangen genomen 

SS-soldaten moesten ook in de grond verstopte 

mijnen opsporen en uitgraven, waarbij bewa-

pende Engelse soldaten erachter aan liepen. 

Nabij het weiland, waar nu de midgetgolfbaan 

ligt, was een ontwapeningsdepot ingericht. Hier 

moesten Duitse soldaten hun uitrusting en muni-

tie soort bij soort neerleggen. 

Een Duitse soldaat heeft echter in een onbe-

waakt moment een mijn op scherp kunnen stel-

len en in een berg munitie gegooid. Bij de explo-

sie kwamen dertien Engelse militairen om. Ook 

sneuvelden verschillende Duitse soldaten, waar-

onder de mijngooier zelf. 

Begrafenis 12 mei 1945 

De dertien omgekomen Engelse soldaten wer-

den op 12 mei 1945 onder grote belangstelling 

op de Noorderbegraafplaats begraven. Het dra-

ma bij de Lage Vuursche had zeer veel indruk 

gemaakt. 

De omgekomen soldaten waren bijna allen 

twintigers. De jongste, R.H.C. Hyde, was slechts 

23 jaar. De oudste van de groep, L.G.E. White-

ha.ll, was 32 jaar. 

Het ongeluk liet een diepe wond achter bij de 

nabestaanden. Dit mede omdat de Duitse be-

zetter zich vijf dagen eerder had overgegeven. 

Overigens werden op 30 mei, 16 juni en 22 juli 

1945 nog drie overleden Engelse soldaten be-

graven. Zij kwamen niet om bij de Lage Vuur-

sche. 

Andere ongelukken bij de Lage Vuursche 

De aanwezigheid van munitie heeft tot veel meer 

Op 2 oktober 1994 vond een herdenking plaats. Na een bijeenkomst in de Verrijzeniskerk ging een afvaardiging van oud-

strijders van het Royal Leicester Regiment naar de Noorderbegraafplaats vooreen plechtigheid bij de graven (foto: CvA). 



In aanwezigheid van de burgemeester van Hilversum, mevrouw J.G. Kraaijeveld-Wouters, werden kransen gelegd. Ook 

het verzet was bij de bijeenkomst betrokken (foto: CvA). 

ongelukken geleid. Op 2 juni 1945 stierven G. 

Gloris (15 jaar) en S. Dijkstra (13 jaar). Zij waren 

op zoek naar lichtkogels, knalbommen enz. Al 

zoekend stapten ze op een doosmijn en werden 

op slag gedood. Op 5 juni werden ze op de 

Noorderbegraafplaats begraven (bron: Gooi-

sche Klanken 25 mei 1945). 

In augustus 1945 vielen drie doden toen er 

naast de kerk in de Lage Vuursche een mijn ex-

plodeerde en eind september kwamen twee be-

woners van Baarn om het leven. Zij liepen van 

Hilversum naar Baarn. Ook zij trapten op een 

landmijn (bron: HK Baerne en J.Knopper). 

Herdenking 2 oktober 1994 

Zondag 2 oktober j.l. werd er in de Verrijzenis-

kerk aan de Kupstraat een herdenkingsdienst 

gehouden. Burgemeester J.G. Kraaijeveld-Wou-

ters hield een toespraak, waarin zij wees op de 

noodzaak van het blijvend herdenken van de ge-

vallenen. 

Na een toespraak van Dame Mary Bridges 

DBE, voorzitter van de Royal British Legion (Wo-

mens section) werden vaandels de kerk binnen 

gedragen. 

Er volgde een dienst, die geleid werd door 

Pastoor Richter, Dominee Beltman en Rev. John 

Cowie. Daarna ging men, voorafgegaan door 

het fanfarekorps Leo naar de 16 graven op de 

Noorderbegraafplaats. Daar werden kransen 

gelegd door onder andere H.M. Consul Gene-

raal, de burgemeester van Hilversum (namens 

Koningin Beatrix), de voorzitter van de Royal Bri-

tish Legion, de provinciaalcommandant Noord-

Holland, de voorzitter van de RAFA-club en de 

Bond van Wapenbroeders. Ook andere belang-

stellenden, waaronder kinderen, legden bloe-

men of plantten kruisjes met rozetten. 

Vervolgens werd The Last Post geblazen. De 

stilte na de volksliederen werd verbroken door 

sergeant Desmond Clarke RM, die de wacht af-

marcheerde. 

Bij de plechtigheid waren verschillende oud-

strijders en mensen uit het verzet. Na afloop ble-

ven veel mensen nog na om te praten. Daarbij 

was er een heftige discussie omtrent de organi-

satie van deze herdenking en omtrent het juiste 

aantal gevallenen bij het ongeluk in de Lage 

Vuursche. 

CvA 


