
1 - 3

TUSSEN VECHT EN EEM

C entrale O rganisatie van V rienden van de H istorie

van het Gooi en O m streken



1

.



TUSSEN VECHT EN EEM, 1ste jrg., nr. 3, januari 1971

EERSTE OPEN DAG VAN DE STICHTING TVE

Op zaterdag 30 januari a.s. houdt TVE in het
mooie, gerestaureerde Rechthuis van Ankeveen
een OPEN DAG. Net als tijdens de Tiende Kout
(de avond van elke 10de van de maand in de
Turfloods te Naarden) is een ieder die be
langstelling heeft voor de historie van het
Gooi van harte welkom tussen 11.00 en 16.00
uur.
Het Rechthuis staat voor allen open ! Men
zal er andere geïnteresseerden ontmoeten en
nieuwe kennissen maken; gegevens kunnen wor
den uitgewisseld; vondsten en ontdekkingen
kunnen worden besproken. Het samenzijn in on
gedwongen sfeer zal o.a. als hoogtepunt ken
nen. Monumentenzorgarchitekt H.JANSE vertelt
(met lichtbeelden) een en ander over de oude
kerken van het Gooi.
Vrijblijvend zal er gelegenheid zijn een eenvou
dige koffietafel (ƒ 5,-) te gebruiken; een
voudige consumpties zijn verkrijgbaar.
Entree wordt niet geheven.
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Succes voor Tussen Vecht en Eem

VESTINGSTAD NAARDEH "BESCHERMD STADSGEZICHT”
Volgens een-parig besluit van het Algemeen Eestuur
van de Stichting TVE heeft de Stichting zich op 23
oktober 1970 gericht tot de Monumentenraad, met het
verzoek te willen bevorderen, dat de gehele stad
Naarden wordt geplaatst op de lijst van beschermde
stadsgezichten
Reeds op 23 november werd antwoord ontvangen, waarin
de eerste plaats grote waardering werd uitgesproken
voor het initiatief van de Stichting. "Het ligt in
het voornemen van de Monumentenraad de vestingstad
te doen aanwijzen tot beschermd stadsgezicht in de
zin van artikel 20 van de Monumentenwet".
Uiteraard moet het voorstel tot aanwijzing nog in
procedure worden gebracht "en tresproken met het ge
meentebestuur van Naarden en de provinciale planolo
gische dienst van Noord-Holland."
De rijksdienst voor de Monumentenzorg is ter zake di
ligent .

Loosdrechts dorpsfeest in 1909 ontaardde in twist.
Gestolen ereboog en tot slot een niet bedoeld vuur
werk.
Loosdrecht heeft een nieuwe burgemeester, die 19 de
cember 1970 zonder veel vlagvertoon is geinstalleerd.
Het fanfarekorps Nieuw Leven strooide feestklanken
uit en de Majorettes toonden de nieuwe burgervader,
dat ook de Loosdrechtse meisjes kunnen bogen op fraaie
onderdanen. Op het gemeentehuis bereidden wethouders
en raadsleden hem en zijn gezin ©en waardige ontvangst.
De brandweerauto's stonden opgesteld bij de kazerne,
waar de receptie werd gehouden en daarmee was de kous
af.
Vroeger ging dat wel eventjes anders. De bevolking
liet zich de mogelijkheid eens een lekker feestje te
bouwen beslist niet ontglippen. Oudere Loosdrechters
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gullen zich misschien de intocht van Jhr Q van Swin-
deren in oktober 1909 nog wel herinneren. Een dag,die
h$el feestelijk toeloofde te worden, maar die eindigde
in een rel. Niet ongebruikelijk in deze gemeente, die
bestond uit vijf buurtschappen, waarvan de bewoners
elkaar het licht in de ogen niet gunden.
Manden, Öud-Over, Oud- en Nieuw Loosdrecht en Muie -
veld waren de buurtschappen, die tot de gemeente Loos
drecht behoorden. De eerste twee kwamen later aan
Loenen. De Muievelders behoorden kerkelijk tut Oud -
Loosdrecht. Dat was gegroeid in een tijd, dat de plas
sen nog niet waren uitgeveend.
Nu zijn de twee gedeelten door water gescheiden en moet
er een grote omweg worden gemaakt om van het ene deel
naar het andere te komen. Vroeger, toen er nog dijken
en wegen door de plassen liepen lag Muieveld slechts
op een steenworps afstand van Oud Loosdrecht. De Oud-
Loosdrechters hadden een heel ander karakter dan de
bewoners van Nieuw Loosdrecht. Het was echt niet al
tijd pais en vree tussen de beide dorpsgedeelten.
Misschien speelde de jaloezie hier ook wel een rol bij.
Het rijke Nieuw meende dikwijls een te grote vinger in
de pap te moeten hebben, wat de vrijgevochten Oud Loos-
drechters, bij wie over het algemeen de armoede vaste
gast aan tafel was, een doorn in het oog was.
De Muievelders voelden zich echte Oud Loosdrechters.
In Oud gingen ze ook naar de kerk. Toen in later tij
den de verbindingswegen door de plassen (de Oude Dijk
en het Kwakelpad) door stormen waren weggeslagen,
bleven ze hun kerk trouw. Dopen, trouwen, begraven
ging allemaal per schouw. Het had natuurlijk eenvoudi
ger gekund in Nieuw Loosdrecht.
Maar niemand, die daar aan dacht. In 19̂ +0 is voor het
laatst een Luievelder in Oud Loosdrecht begraven. De
mensen weraen wat gemakzuchtiger. Een kerk, die zo ver
weg lag was toch niet zo prettig. De tijd kwam, dat
Muieveld kerkelijk niet meer tot Oud hoorde . . . maar
ook niet tot Nieuw Loosdrecht, al lag de kerk daarvan
slechts een paar honderd meter van de buurtschap af.
Eendrachtig werd besloten zich aan te sluiten bij de
ker.£ van Tienhoven, dat tenminste neutraal gebied was.
Jhr. van Swinüeren zal waarschijnlijk wel niet veel ge-
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weten hebben van de moeilijkheden in z'n nieuwe ge
meente op de dag, dat hij feestelijk werd ingehaald.
Het beloofde overigens een prachtig feest te worden,
Wekenlang waren de dorpelingen bezig geweest met de
voorbereidingen. De meisjes van ^ieuw Loosdrecht “had
den heel wat gezellige avondjes achter de rug. Druk
waren hun nijvere handen i>ezig geweest met het aiaken
van papieren rozen en slingers voor de ereboog, die
opgericht zou worden in hun dorpsdeel bij de Kostver-
loren brug. Het werd. een waar pronkstuk. Het staket
sel was al eerder bij feestelijke gelegenheden gebruikt.
Het lag opgeslagen in de kerk.
Een paar dagen voor de feestelijke intocht kwamen ste
vige boerenknapen er aan te pas om de boog op poten
te zetten. De Muievelders zagen dit*alles maar met
lede ogen aan. Wat hadden zij om de nieuwe burgervader
te eren ? Niets. Tot plotseling iemand zich herinner
de, dat bij vorige gelegenheden de boog altijd had ge
staan op het grondgebied van Muieveld, bij het café
De Afrikaanse Leeuw.
Goed beschouwd hadden de Nieuw Loosdrechters helemaal
geen recht op de ereboog. Eij het drinken van een
glaasje geestrijk vocht in het bewuste café werden de
gemoederen goed verhit. Vuisten werden op tafel ge
slagen .
Dachten die Nieuw Loosdrechtse knollenbijters dat ze
zo maar een eigendom van de Muievelders konden inpik
ken ? Nou, dan zouden ze wel eens merken, dat dit om
de drommel niet ging. Rap werd een paara voor een wa
gen gespannen. Hooivorken en ander wapentuig was gauw
gegrepen. Daar ging het: op ten strijde in Nieuw Loos
drecht. Daar werden ze opgewacht door een groepje
jonge mannen, die echt niet van plan waren de ereboog
zonder slag of stoot af te geven. Het werd een ware
veldslag, waarbij kwistig bloedneuzen en blauwe ogen
werden uitgedeeld. Wie weet, waar het op uitgedraaid
zou zijn als de oude heer van Mourik, een gepensioneerd
hoofdonderwijzer, .zich er niet mee had bemoeid. Hij had
nog zo veel ontzag onder zijn vroegere pupillen, dat
deze naar zijn wijze en kalmerende woorden luisterden.
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De vrede werd getekend, hoewel van de zijde der Muie
velders bepaald niet van harte. De ereboog bleef waar
hij stond.
De dag van de intocht brak aan. Burgemeester van Swin-
deren werd ontvangen bij de grens van de gemeente in
Mijnden. Zijn versierde rijtuig werd begeleid door de
landelijke ruiterij, gerecruteerd uit de mannen van alle
buurtschappen. De stoet reeds via Oud-Over door Oud
Loosdrecht naar Nieuw Loosdrecht, waar de ereboog stond.
Inderdaad stónd.
Het prachtstuk bleek te zijn verdwenen. De Nieuw Loos-
drechtse boeren konden hun ogen niet geloven. Zouden
die dekselse Muievelders dan toch kans hebben gezien
hem in een paar uur af te breken ? Argwanend reden ze
verder. Bij de Afrikaanse Leeuw aangekomen konden ze hun
ogen niet geloven. Met triomfantelijke gezichten stonden
daar de Muievelders, die niet in de stoet hadden mee
gereden, bij de gestolen ereboog, die ze in alle haast
weer hadden opgetrokken.
J-̂ iets vermoedend reed de burgemeester van Swinderen
onder het pronkjuweel door. Maar de Nieuw Loosdrechters
keerden zich als één man om, want om onder de boog
door te rijden, die op vgandelijk gebied stond, dat ver
tikten ze.
's Avonds werd het feest voortgezet in de herberg De
Hollandse Tuin, die schuin tegenover het gemeentehuis
lag. Daar bleek, dat al die krakelende Loosdrechters
als het er op aan kwam, toch als één man op de bres
konden staan als er werkelijk moeilijkheden waren.
Het gemeentehuis was fraai versierd met guirlandes en
vetpotjes. Vanuit De Hollandse Tuin konden de gasten
genieten van de verlichting, die zelfs deze lelijke ge
meentelijke blokkendoos omtoverde tot een architektonisch
fraai gebouw. Opeens klonk de kreet: Brand l

Een stukje dennegroen had vlam gevat en in een ogenblik
tijde klommen de vlammentongen omhoog tot de daklijst. Er
waren nog al wat brandweerlieden in de herberg.
Geassisteerd door de overige mannen wisten ze het hou
ten staketsel met de versieringen los te rukken van de
gevel, die al aardig was geblakerd. Het gemeentehuis
werd door dit snelle optreden van de burgerij voor een
ramp behoed.
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Uit dankbaarheid schonk de nieuwbakken burgemeester
zijn gemeente een klok.
Loosdrecht had zijn feest gehad. De eerste weken had
den de bewoners in ieder geval stof genoeg om over na
te kaarten.

' G. MAHX-VAN ANKÏÏM

DE BIBLIOGRAFIE VAN HET GOOI
In de laatste regels van het vorige nummer van Tussen
Vecht en Eem heeft de redactie een kort bericht ge
plaatst over de historische bibliografie van het Gooi,
die in de maak is. Hierin staat, dat de TVE-voorzitter
bezig is aan de :'voltooing" van dit werk, maar dit is
een wat te rooskleurige voorstelling van zaken. Hij is
bezig aan de "opbouw" en wil in dit verband gaarne
een dringend beroep doen op de vrienden van de histo
rie van het Gooi en omstreken om bij dit werk de hel
pende hand te bieden.
Boeken en artikelen in bekende tijdschriften, die in
een dergelijke bibliografie moeten worden opgenomen,
zijn langs de gebruikelijke wegen wel te vinden, maar er
blijkt ook zo veel wetenswaardigs verschenen te zijn in
kleinere publicaties met een beperkte lezerskring.
Mededelingen over de laatstgenoemde zuilen dankbaar
worden aanvaard en de berichtgevers kunnen bij voor
baat verzekerd zijn van de erkentelijkheid van de be
werker.
Het is in dit verband niet overbodig om aan te geven
wat de Stichting en dus ook de redactie van de bibli
ografie onder omstreken verstaat.
Beginnend bij het Gooi en Eemmeer en zo rondgaand met
de wijzers van de klok langs de grenzen van het tegen
woordige Gooi, behoren hiertoe de volgende plaatsen:
Eemnes-binnen; Eemnes-buiten en fiembrugge, Baarn en
Soestdjjk; Hoge en Lage Vuursche; Maartensdijk; Nieuwe
Wetering; Groenekan en Blauwkapel; Achttienhoven;
Westbroek; Oud-Maarseveen; Breukelerveen; Loosdrecht-
se Muyeveld; Nieuw- en Oud-Loosdrecht; Kortenhoef;
Ankeveen en Muiderberg.
Mocht in de naaste toekomst in deze laatste omgeving
het "Gewest Gooiland" nog uitbreiding ondergaan, dan
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zal in de bibliografie hiermee zeker rekening worden
gehouden.
Nogmaals, aan alle behulpzame belangstellenden bij
voorbaat hartelijk dank.

O.L.van der Aa
Stadionweg 9'''

Amsterdam
U I T  D E  O U D E  p O 0 S

Onder deze titel hopen wij van tijd tot tijd in
dit blad bijzonderheden te publiceren uit het
verleden van Gooi- en kernland, afkomstig uit
aantekeningen of mededelingen van velen die
hier geleefd hebben.
Van de kenners van het Gooi in het algemeen
en van Hilversum in het bijzonder moge hier
wel in de eerste plaats genoemd worden C.L.
Heek, boekhandelaar en uitgever in Hilversum
Hij woonde in het oude, helaas verbouwde,
huisje aan de Kerkbrink, waar nu het Goois
Scheppend Ambacht gevestigd is.
Bij zijn dood op 1 januari 19Al liet hij, naast
een schat aan oude boeken en prenten, ook
een aantal aantekeningen na en afschriften
van door hem met vele deskundigen gevoerde
correspondentie en gesprekken.
Eén van hen was A.Perk, kleinzoon van zijn
zeer bekende naamgenoot Albertus Perk (1795-
l880), van welke laatste ook de hier volgende
aantekeningen betreffende Lindenheuvel afkom-
stig zijn, die Perk jr. aan Heek toezond met
het volgende briefje:

Hilversum 19/2/1910
Mijn Heer Heek,
Ik herinner mij dat ik U nog eenige regels zou
zenden bjj den toast op Lindenheuvel en voeg
kop en staart van het stukje hierbij.

Achtend
A. Perk.
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L i n d e n  H e u v e l
Naar veler meening ontleent deze plek zijn naam aan de
aldaar bij den aanleg van het vroegere Buitenverblijf
geplaatste lindenboomen, waarvan er nog enkele aan
wezig zijn; de naam is echter er aan gegeven door den
heer J.van der Linden, kassier te Amsterdam, die den
driehoek aankocht begrensd door den Ss Gravelandsche
weg, de thans genoemde van der Lindenlaan en Schut-
tersheide, en even als de Trompenberg, op de oude
kaarten voorkomende onder den naam van "de hooge
Dreuvik", het was toen een barre onbegroeide streek,
waarop dé kooper een landhuis met stal en tuimanswo-
ning deed bouwen; de geheele plek waarop thans om
streeks twintig villa's en heerenhuizen staan werd
als park aangelegd en beplant.
Onder de stukken door mijn vader nagelaten vond ik nog
de volgende taost door hem uitgesproken bij de inwij
ding van de in 1836 aangelegde buitenplaats:
Gelijk alles wat ons bejegent, gelijk het veld dat ons
hier van alle. kanten omgeeft, van afwisseling getuigt,
zoo doet het ook de plek gronds, waarop wij thans zoo
genoeglijk bijeen zijn.
Lang was die plek open, bar, en ongezellig, toen nog
weinige hutten de kiem in zich bevattenden van het
groot en bloeijend dorp dat voor ons ligt.
Eeuwen later, nu ruim honderd Jaar geleden, verspreid
den twee woningen en eenige beplanting reeds leven en
lommer om dosen heuvel, die toen den innemenden naam
droeg van "Het Welvaren".
Dat welvaren echter was ook wisselvallig - de woningen
verdwenen - het boomgewas volgde; als kind zag ik nog
het laatste overblijfsel van een ouden stam, wien dat
scheiden van de standplaats, waar hem zooveel stormen
over het hoofd waren gegaan, moeilijk viel, reeds uit
geroeid of neergevallen bleef die boom meer dan een
paar Jaar liggen, ook dit overblijfsel verdween en ge
durende meer dan het derde eener eeuw was deze drie
hoek te midden van bebouwden grond, alleen, woest en
onvruchtbaar.
't Scheen of de schim van Willem de II, gramstorig dat
eens zijne benden hier verdwaalden aan den tweesprong,
en zijn aanslag op Amsterdam daardoor mislukte, grimmig
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rondwaarde en de vloek van dorheid over dezen heuvel
had uitgesproken. ')
Aan onderscheidene eigenaars ging hij over - vruchte -
loos echter - men begon hem te bebouwen, maar een vol
gend jaar zag de eigen woestheid wederkeren.
Eindelijk braken beter dagen voor dezen omtrek - beter
vooral ook voor dit piekje gronds - aan: gij, stichter
van Lindenheuvel hebt de verstoorde schim doen deinzen,
den ban van onvruchtbaarheid opgeheven - voor barheid
en eenzaamheid - schoonheid, leven en gezelligheid
aan dit oord geschonken. Onder het genot van zooveel
goeds als uwe gastvrijheid ons mededeelt, zitten wij nu
vriendschappelijk bijeen, waar vroeger alleen het schuw
konijn, uit de heideachtige grasscheuten, schichtig op
sprong .
Met dezen toast wensch ik u van harte een duurzaam ge.
not van uwe stichting. Smaak er bij en na een werkzaam
leven eene lange en genoeglijke rust. Zij de oogst van
uw arbeid zoo schoon en rijk als die welke wij nu rond
om ons den landman zien toelachen, dat uwe kinderen
met u en met hun dierbaar pand, de hoop van uw huis,
er de blijde vruchten van helpen plukken. - Moge de
onbestendigheid van het verleden hier vervangen worden
door de meest mogelijke bestendigheid van zegeningen en
genoegens, die mogen gesmaakt worden binnen deze wan
den, die mogen zich naar buiten verspreiden en zoo het
duurzaamst welvaren u verzeilen en omringen.

Dan wordt door u en uw geslacht
Nog vaak met vreugd de stond herdacht

Die thans ons mag verblijden
Waarop wij in deez' ruime zaal
Gewapend met een vol bocaal
Den Linden-Heuvel wijden.
Zijn huis sta vast als van arduin !
Voor storm en bliksem zij zijn kruin

Voor ramp zijn meester veilig;
Aan allen zegen zij hij rijk
Aan landelijk - en huiselijk -
Aan stil genoegen heilig !
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Die heuvel hef' zijn schoonen top
Een reeks van jaren bloeijend op5

En onder deze linden
Moogt gij er nog, met gade en kroost,
Na arbeid-rust, na zorgen-troost,
EN vreugd EN schaduw vinden !

Julij 1836. A.Perk.

De toen uitgesproken wenschen voor de duurzaamheid
der stichting zijn niet in vervulling gekomen, evenals
het vroegere "Welvaren" zijn de destijds opgerichte ge
bouwen verdwenen en is daarvan slechts een spoor over
gebleven in het huis bewoond door den geneesheer Pe
ters j het gesloopte gebouw is namelijk met eenige wij
ziging verplaatst naar den hoek van de Boomberglaan
en de Peerlkamplaan.
In l880, na den dood van de toenmalige bezitster,werd
de geheele plaats ter grootte van omstreeks elf hec
taren in publieke veiling aangekocht door den Heer
Chr. van Lennep voor ruim 125 mille; de grootste helft
bestaat nu uit de plaatsen van de Heeren Blijdenstein
en Kröller. A.Perk.
Hilversum, Febr. 1910.
') Ongeveer op de plaats waar het vroegere gebouw

stond woonde destijds een wondheeler, die volgens
afspraak met den bevelhebber der laatstelijk van
Amersfoort komende troepen des nachts een boven
licht zou branden om dezen de richting aan te wijzen

die zij te volgen hadden.
Bij het onstuimige weer, de zware regen en de pik
donkere nacht meende de wondheeler dat de tocht,
waarvan hem het doel onbekend was, niet zou door
gaan; hij verzuimde aan de afspraak gevolg te geven
waardoor de troepen een verkeerden weg namen en
over de thans genoemde Schuttersheide afdwaalden
in de richting van het Zuider-exnd van het toen
kortelings aangelegde 's Graveland.
De postbode van Hamburg op Amsterdam, in den vroe
gen morgen van Utrecht komende, reed langs den
ouden Utrechtschen weg, dwars door de troepen heen,
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en maakte te Amsterdam melding van zijn wedervaren; de
Eurgemeester Bicker riep in der haast de Vroedschap
bijeen, men meende dat het bedoelde krijgsvolk bestond
uit plunderende benden, die te Amsterdam een rijken
buit dachten te halen en bereidde zich voor op krach—
tigen tegenstand; bij de aankomst der troepen vonden
deze de poorten gesloten, het geschut op de wallen en
schutters en soldaten in het geweer.
Den Bevelhebber werd te kennen gegeven dat hij zich met
zjn macht ten spoedigste had te verwijderen, wyl anders
den geheelen omtrek onder water zou worden gezet, aan
welken raad hij dan ook gehoor gaf, daar het water
reeds begon op te zetten.
Een en anaer vindt men uitvoerig vermeld in Wagenaar*s
Vaderlandsche Historie XLV Eoek.

R.W.C.van BOETZELAER
C E A  R M E N  V A N  B U S S U M

Toen wij enige jaren geleden het 150-jarig bestaan van
Bussum vierden, wisten maar weinig Eussummers dat dit
slechts het vieren van de definitieve onafhankelijks -
wording was. Bussum als buurtschap wordt namelijk reeds
ifr I306 genoemd. Hieronder willen wij ons bezig houden
met een bepaald facet uit de geschiedenis van dit
buurtschap: de armenzorg.
De armenzorg was in vroeger jaren een zaak die groten
deels de kerk betrof. In het katholieke Bussum was dit
dan ook niet iets waarmee de protestantse Naar
der autoriteiten zich druk om maakten. Wel benoemden
ze ieder jaar uit een door de buren opgestelde nomina
tie van twee personen een nieuwe armmeester, die twee
jaar functie bleef. Er waren zo steeds een oude en
een nieuwe armmeester, volgens dezelfde regeling be
noemd als de buurmeesters.
Ook de tweede naam op de nominatie was overigens van
belang, want als een van de in functie zijnde armmees-
ters tussentijds kwam te overlijden, dan werd de tweede
op de nominatie voor de resterende tijd benoemd.
(Gemeente Archief Naarden (GAN), C IV A, blz.292).
De taak van de armmeesters was een zeer belangrijke
voor de kleine dorpsgemeenschap. Lezen wij in de "In-
formacie upt stuck der Verpondmghe" uit I51A dat 1/3
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deel van de inwoners armlastig was, drie honderd jaar
later was dat weinig anders !
De Bussummers zorgden grotendeels zelf voor hun armen.
In 164*+ lezen wij in een request van Bussummers dat die
van Naarden "met de armen van Lage Bussum geensints
sijnde gemolesteert" (waren bezwaard). (GAN, C III 3,
blz.518). Hiertegen protesteerden de Naarders echter,
want zij zorgden soms wel degelijk voor Bussums armen.
En inderdaad blijkt uit een voor de Naarder schepen
bank gedane getuigenverklaring dat armen van Bussum
die in tijd van nood binnen de stad kwamen en de dia
kenen en potarmmeesters om ondersteuning verzochten,
meedeelden in de gedane uitdelingen. Bovendien zijn er
wel eens Bussummers in de Armgasthuizen van Naarden
opgenomen (Archief Stad en Lande van Gooiland, Resolu
tieboek 16^0-1717, blz.33)•
De twee territoria waren echter tamelijk streng geschei
den. Personen die van het ene gebied naar het andere
verhuisden, mochten niet armlastig zijn, anders werden
zij niet toegelaten. Zelfs wordt uit voorzorg bij de

verhuizingstoestemming (acte van sudemniteit) de be
paling gemaakt, dat indien de persoon in kwestie
zonder middelen van bestaan mocht komen, hij door de
armmeesters uit zijn vroegere woonplaats onderhouden
moet worden.(GAN,CIII 23,blz.23)>
In een resolutieboek van de "Heren Burgemeesters en
Regeerders van de Stad Naarden" lezen wij zelfs nog-
verdergaande bepalingen:
"Aan Marten Jansz. en Teuntje Joosten de Bruyn met
haare vijf kinderen werd verleend de inwoning binnen
deze stad tot wederopseggens toe, mits brengende
acte van sudemniteit van Buurmeesteren en Armmeeste-
ren van Lage Bussum, soo voor hunne voornd.personen
en kinderen, die sij reeds sijn hebbende en in het
vervolg hier ter stede vercrijgen mogten ten eynde die

van Lage Bussum voorn, deze stad van de alimentatie
deswegen sal sudeaneeren en bevrijden" . (GAN, C IV 3,
blz.256).
Hoe er soms ondanks de strenge scheiding geschoven
werd met de verantwoordelijkheid van de armlastigen,
schetst het volgende gebeuren:
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Op 29 november 1791 overleed in Bussum Adrianus van
Putten (GAN,C IV 5, blz.löl). Zijn vrouw was reëds
overleden en hij liet drie kinderen achter. Wat te
doen met de drie wezen ? De buurmeesters van Bussum
weten er snel raad mee en brengen de kinderen naar
de weesmeesters van het Naarderweeshuis. Op hun beurt
stellen ue laatsten een oom van vaders kant en twee
ooms van moeders kant als voogden aan. De ooms be

danken echter voor de eer en nu besluiten de weesmees -
ters, dat de kinderen niet in het weeshuis kunnen.
Zij geven de "Curatoren van de Inboedel" de opdracht
de kinderen naar de armmeesters van Bussum te brengen;
die moeten maar verder zien, wat met hen gebeuren
moet. Ongetwijfels zullen de armmeestersde kinderen bij
Bussumse gezinnen hebben ondergebracht, maar over de

afloop van dit gebeuren is niets bekend.
De gelden di« voor het onderhoud van de armen nodig
waren, werden verkregen uit de gebruikelijke fondsen:
boeten bij overtredingen (bij voorbeeld het bakken van
te licht brood of het niet toepassen van de keur op
de inwoning), de collectebus in de boerderijkerk en
rondgang door het dorp met de "armenbus", hetgeen
soms wel verplichte arbeid was voor één van de onder
steunden .
Ook enkele stukken land (rond 17^0: 2 akkers en 2
kampen) die ten bate van de armen door de armmeesters
verpacht werden, brachten wat geld in het laatje (GAN,
D IV 1^0 . Bovendien kreeg Bussum - evenals de andere
Gooise dorpen - een gedeelte van de rantsoengelden -
het zogenaamde oortjesgeld - die verkregen werden bij
de openbare verkoop of verhuur.van roerende en onroe
rende goederen, zoals huizen, landerijen en meubilair.
Ook moest men rantsoengeld betalen bij het pachten van
een bepaald baantje (GAN,D ïï 25, blz.1). Voor Bussum
was dit deel van het rantsoengeld gesteld op ƒ 12.-,
hetgaan na een klacht in 1725 verhoogd werd op
ƒ 13»6 .10 1/3 per jaar, eenzelfde bedrag als ook Mui-
derberg ontving.
Als wij de potarmregisters van Naarden erop naslaan,
dan vinden we slechts een enkele keer vermeld, dat het
bedrag tegen kwitantie aan een Bussumse armmeester
werd uitgekeerd. Wellicht werd het bedrag alleen maar
uitgekeerd, als erom verzocht werd.
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Uit het enig bewaard gebleven buurmeesterboek (kas
boek van inkouisten en uitgaven 1750-eind l8de eeuw)
(GAN,E III 28a ) blijkt dat al deze fondsen lang niet
voldoende waren om de armen te ondersteunen. We komen
in het boek overigens verschillende posten tegen,waar
van wij veronderstellen dat het uitbetaling aan armen
betreft, zoals:"betaalt aan ..." zonder verdere ver
melding waarom. Van enkele andere posten weten we het
zeker. We lezen er: "Betaald voor Jan Jansz.de Ligter
voor zijn krankzinnigheid ...", "Winkelwaarden betaald
voor de weduwe van Harmen Schalk "kostgeld voor
Volkert Ruysendaal ..." en "een paar schoenen voor
Trijntje Heyman". Ook vinden wij: "een strooij dat ver
dekt is op het armhuysje ƒ 1.1.8" waaruit we mogen af
leiden, dat de Bussummers uit hun dorpskas het armen
huisje onderhielden. Dit huisje komt in de cohiers
uit het begin van deze eeuw al voor en zal wel ge -
bruikt zijn voor armen, die niet langer hun huur kon
den betalen.
Al dit geld werd uit "de buijl" door de buurmeesters
betaald.
Dat de armmeesters een zware taak hadden om "voor het
behoorlijk onderhoud der Armen zorg te dragen", zoals
een Naarderreglement uit 1802 (GAN, art.26) het uit
drukte, zal een ieder beamen als hij weet, dat in l8o8
nog 83 van de 359 Bussummers armlastig waren.

J.V.K.OUT.

(vervolg van pag.63)
De kloosterlingen hebben zich begrijpelijker wijze daar
tegen krachtig verzet, voor zover het de eigendoms
rechten van de abdij betrof. De aanspraken van Bertold
zijn echter, blijkens de situatie aan het begin van de
tiende eeuw wel aanvaard. Suegsna komt dan voor onder
de bezittingen van de St.Maarten in Trecht. Het land
aan de Narde is volgens de schenkingsacte aan Elten
eigen bezit van Otto I, vermoedelijk reeds sinds 912.
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STRIJD OM BF.HOUD VAN OUDE GRENSWEC •
Bij ie bestudering van de historie van het dorp bij de
Muiierberg en de inventarisering van het weinige dat
daaraan in onze dagen nog herinnert, ontdekten wij de
oude grens van Amstelland en Gooiland, vlak langs de
westzijde van de heuvel.
In het landschap bleek er zelfs nog een aanzienlijk
stuk van te zijn overgebleven. Aan de zuidwesthoek van
de oude Joodse begraafplaats begint nog steeds een in
zuidelijke richting zo'n 1000 meter door geboomte en
struikgewas aftekende strook gronds, die in de volks
mond anno 1970 het Jagersbosje is gedoopt.
Een onderzoek ter plaatse doet duidelijk zien, dat
hier een oude weg aanwezig is, die ook verderop door
het weiland, dus niet verder begroeid met opgaand
hout - is te volgen. Het karakter van de begroeiing
wijst op zichzelf reeds naar voorbije eeuwen: eiken,
beuken, notebomen, berken, maar is uiteraard geheel
verwaarloosd.
Uit archiefonderzoek is gebleken, dat de lijken van
Poolse Joden - niet die van de Hoogduitse, welke per
schuit langs de Goog werden gebracht naar de begraaf
plaats - langs deze weg het voor hen gereserveerde
gedeelte van de Akker des Levens bereikten.
Bij het inetienen van de voorstellen voor een Bestem -
mingsplan Landelijk Gebied Huiden werd zowel op de
kaarten als in de tekst geen rekening gehouden met
dit én historisch én landschappelijk interessante en
waardevolle restant van een middeleeuwse belangrijke
grenswegj historisch vooronderzoek - zoals wettelijk
voorgeschreven - had trouwens in het geheel niet
plaats gevonden bij het opstellen van het bestemmings
plan, het terrein kreeg een agrarische bestemming.
De wet biedt:'gelukkig iedere belanghebbende de gele
genheid, bezwaren in te dienen tegen een bestemmings
plan. Ik heb zulks dan ook gedaan, met erop te wijzen,
dat dit historisch relict expliciet in het plan be
hoort te worden opgenomen. Zoals te verwachten, werd
echter door de raad het bezwaar ongegrond verklaard,
merkwaardigerwijs nog'met een denigratie van de even
tuele betekenis van een dergelijk oud restant en met
het uitspreken van twijfel over de juistheid van het
historisch onderzoek.
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Het bestemmingsplan, goedgekeurd door de raad der
gemeente, behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde
staten. Na ter visielegging werd vervolgens door mij
bij GS hetzelfde bezwaar aangetekend. GS boden mij de
gelegenheid in een hoorzitting eventueel nader mijn
bezwaar toe te lichten. Door omstandigheden heb ik
hiervan helaas geen gebruik kunnen maken, maar bij in
zage van de stukken was reeds gebleken, dat GS niet
voornemens waren op dit punt (wél op vele andere,
historische en landschappelijk belangrijke punten) wij
zigingen aan te brengen in het bestemmingsplan.
Toch werd een winstpunt je geboekt' in het Besluit ter
zake bevelen GS het gemeentebestuur aan, na te gaan
op welke wijze wellicht dit voor het landschap waarde-
volle element ware veilig te stellen.
Dit sloot overigens aan bij een uitspraak en aanbeve
ling van de raad van de gemeente, die het verzoek tot
B & W richtten na te willen gaan, of wellicht dit
stukje grond in eigendom kon worden verworven en aldus
gespaard. Hoe weinig houd-vast dergelijke uitspraken
tijdens raadsvergaderingen echter bieden bleek, toen
een half jaar later de burgemeester mij meedeelde, zich
niets van een dergelijke opdracht te kunnen herinneren
• • • •
De zachte wenk van GS aan het gemeentebestuur geeft mij
overigens wel een zeker vertrouwen in het resultaat
van het verzet bij de Kroon tegen het GS-besluit, welke
weg mij thans nog open staat en die ik voornemens ben
ook te bewandelen.
Het zou - vooral nu straks waarschijnlijk ook ae gemeen
te Muiden (-en-i uiderberg: deze toevoeging wordt sy -
stematisch weggelaten) zich bij het Gewest Gooiland zal
aansluiten - toch uiterst verdrietig zijn, wanneer een
van de belangrijkste middeleeuwse grenzen, nl. die
tussen Amstelland en Gooiland (voor het eerst over
schreden door graaf Floris V), mettertijd spoorloos zou
worden uitgevaagd. De administratieve noodzaak om
straks ook de Amstelland-stad Muiden binnen het Gooi
te trekken kan psychologisch een winstpunt zijn voor de
Gooiers-kinderen, Muiden heeft zich historisch altijd
afgekeerd van het dorp bij de Muiderberg dat zich (na
wijsbaar vanaf de vroegste tijden) altjd tot het Gooi
heeft gerekend.
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AMSTERDAM EN HET GOOI IN DE GESCHIEDENIS
Herhaaldelijk en in. tal van opzichten heeft Amsterdam
een rol van betekenis in de geschiedenis van het Gooi
gespeeld.
De vesting Naarden is aangelegd en in stand gehouden
om de toegang tot Amsterdam uit het oosten te verde
digen. Amsterdamse regenten hebben de buitenplaatsen
van 's Graveland gesticht en bewoond. Zij ook hebben
het initiatief genomen tot het graven van de Gooise
vaart, die het mogelijk gemaakt heeft, dat in Hilver
sum een weefindustrie tot ontwikkeling kwam, die aan
vankelijk alleen in loon voor Amsterdamse kooplieden
heeft gewerkt. In 1672, toen de Fransen het Gooi be
zet hebben, vonden vele Gooiers een toevlucht in Am
sterdam en omgeving. De schuitenveerdiensten van
Naarden en Hilversum op Amsterdam hebben herhaaldelijk
aanleiding gegeven tot voorschriften van de Amster
damse overheid, alsook tot geschillen. In de vorige
eeuw is de haven van Huizen tot stand gekomen met fi
nanciële hulp uit Amsterdam, door notaris Perk dank
zij zjn relaties verkregen. Door alle eeuwen heen
hebben. Gooiers zich te Amsterdam gevestigd en daar
een bestaan gevonden. In de laatste honderd jaar is
daarnaast een uittocht van Amsterdammers naar het
Gooi op gang gekomen van zo’n omvang, dat daardoor
het aanzien van het Gooi grondig veranderd is.
Dit zjjn slechts enkele grepen. Doch m.i. voldoende
om te doen begrijpen, van hoeveel belang het Amster
damse gemeente-archief kan zijn voor ieder, die zich
voor onze historie interesseert.

P.W.DE LANGE.

OUDE KERKEN TUSSEN VECHT EN EEM .
Reeds omstreeks het begin van de tiende eeuw worden
de kerken van Naarden en Muiden genoemd in een lijst
van goederen in het Gooi en West-Friesland, die voor
komt in de archieven van de abdij Werden aan de Ruhr
(Thans deel van de stad Essen). De tekst van deze
goederenlijst luidt als volgt: - An Naruthi thiu kirica
endi kiricland fan Almeri te tafalbergon -,An Werinon
thiu kirica endi al that gilendi-. Te Amuthon thiu
endi kiricland- an theru Fehtu en uuér sancti Liudgeri,
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alterum sancti Martini. -Utermeri sancti Liudgeri
totum.- Spilmeri sim ... (onleesbare passage) ...
Pulmeri half.- Suecsnon ubi natus est sanctus Liud-
gerus totum, -An Upgoa siuuon hofstadi, siuun werr
stadi,- Te Aiturnon ... sancti Liudgeri,- Te Kinleson
en alt giwarki.-(( Rudolf Kötzschke, Die Urbare der
Abtei Werden an der Ruhr (A.Die Urbare vom 9.bis 13.
Jahrhundert)I,blz.73 en Voor de ouderdom der hss.
blz.CVI en volgende)).
Het spreekt vanzelf dat de ouderdom van de genoemde
goederen niet dezelfde behoeft te zijn als die van de
tekst. Kötzschke meent zelfs in sommige gevallen een
verschil van twee generaties te kunnen aantonen.
Opvallend is dat deze tekst in tegenstelling tot de
meeste andere, die grotendeels handelen over beta
lingen in natura of in geld tussen met name genoemde
personen en de abdij, voor een deel niet in het Latijn
is gesteld. Bovendien ontbreekt hier een duidelijke
samenhang met de abdij. Bij nadere analyse zal blijken
dat de inhoud niet veel meer is dan een opsomming van
goederen, een soort memorandum voor de bezitter.
De vertaling van de Oud-Saksische tekst levert niet
veel bezwaren op, als men eenmaal weet, dat de oer-
germaanse th in onze taal en in de Duitse in d is
overgegaan (in het Engels is die bewaard gebleven).
Het woordje thiu, voornaamwoord of lidwoord, wordt
die in het Nederlands en in het Duits, maar blijft the
in het Engels.
Zo is dan al vóór de bekende schenking aan Elten in
het jaar 968 de Naruthi tot de Narde geworden, die
zijn naaai aan Nardincland heeft gegeven, de naam van
een watertje, dat aan de voet van de heuvelrug, die
het Gooi draagt, moest opwellen.
Tot 1350 heeft in het vruchtbare land, dat daar gele
gen was, de kerk gestaan, die we wel gelijk mogen stel
len aan de kerk met haar kerkelanden uit onze tekst.v)
f) Kalbertsma (Amersfoort) en Sierksma (Muiderberg)

stellen dat tussen de Naruthi Muiden slechts het
huidige dorp bij de Ravelberg - dat nu Muiderberg
wordt genoemd - en waaruit het geheel st Gooi om
vattende Schoutenambacht is voortgekomen, dit
"Werinon" kan zijn. (Red.)
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Nog altijd zoekt het grondwater, als ergens in het Gooi
het zand wordt of is weggegraven tot op het peil van
het buitenwater, een uitweg; een duidelijk voorbeeld
daarvan in Bussum is de brede sloot langs de FrederiK
van Eedenweg, die zijn water ontvangt aan de voet van
de hoger gelegen Huizerweg.
Ook op grond van de betekenis van de naam is dé Naru-
thi met deze smalle waterloop te vergelijken. Die kan
nl. in verband gebracht worden met een Oud-saksische
stam naro of naru, die nauw betekent.
In ons Nederlands is die nog bewaard in het deelwoord
benardj in het Engels beantwoordt narrow hieraan.
Naruthi of Narde kan dus vertaald worden- als de smalle
beek, in later tijd is de naam v-an het w-at-ér overgegaan
op het plaatsje, dat zich tot een stadje heeft ontwik
keld .
Van zijn land of zijn woning keek de boef aan het Almere
op naar de tafelbergen van de Gooise heuvelrug. Eet
vlakke golvende land, waarvan de voet de stijging eer
der voelt aan het oog die ziet, zou zonder zijn vele
bergen gelijkenis met een uitgestrekt taf eiland ver
toond kunnen hebben: 'waar nog grotere heidevelden be
staan, kan nu ook zulk een inüruk gewekt worden. Maar
reeds vlak aan de meerkust komen de bergjes - waarvan
één al dadelijk naar tegenwoordige maatstaf 3&+N.A.P. -
en het gaat door tot de Zwaluwenberg aan de zuidgrens
van het Gooi.
De kerk te Amuthon - te vertalen als A-Muiden - roept
andere problemen op, die echter verband houden met de
ligging by de uitmonding van de Vecht. Zij gelden al
thans niet voor de kerk zelf. De plattegrond van het
stadje toont duidelijk aan dat het als een nederzetting
langs de rivier is ontstaan, evenals het oudste Am»

sterdam b.v. Aan de rechteroever volgt de hoofdstraat
haar loop, ook nu nog vrij hoog boven het water. Nog
hoger ligt de kerk. Onwillekeurig gaat men hier denken
aan een natuurlijke hoogte, zoals men die ook elders
langs de rivier kan terugvinden. Een verdere uitwer
king is echter beter op haar plaats in een studie over
de loop van de Vechtstroom voordat men tot zijn bedij
king is overgegaan.
De enige grond, waarop wij tot nog toe de veronderstel-
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ling kunnen bouwen, dat er een samenhang bestaat tus
sen de stichter van de abdij. Liudger, en de kerken
van Naarden en Huiden, is gelegen in het feit, dat de
goederenlijst is geschreven in de dagelijkse omgangs
taal van Liudger of van zijn onmiddelyke opvolgers,
allen uit dezelfde familie stammend.
Een sprekender aanwijzing dat wij hier werkelijk te doen
hebben met de familiegoederen van de stichter van
Werden is te vinden in de Latijnse toevoeging aan het
Suecsnon: Ubi St.Liudgerus natus est, waar Liudger is
geboren. Want dit Suecsnon wordt gelijk gesteld met de
naam van de buurtschap Zwesen in de voormalige gemeen
te Zuilen.
Zij heeft haar naam gegeven aan de Zwesereng (die nog
altijd aangegeven staat op uitvierige kaarten) links
van de weg die, van Zuilen uit, over de Vecht naar
Vleuten loopt. Ten noorden van de Leidse Rijn, ligt
hier wat in de vroegste periode van onze taal een
haar genoemd werd, een rug van hoge grond, met bv.
struikgewas bedekt. Zwesereng wijst uiteraard op latere
ontginning.
Toen Liudger rond het jaar 7^5 hier geboren werd,
woonde zijn familie er nog maar betrekkelijk kort, een
kwarteeuw daarvoor namelijk was zijn grootvader Anno
Wursing, hier gaan wonen.
Altfrid, oomzegger van Liudger en in latere tijd even
eens abt van Werden, vertelt in zijn levensbeschrijving
van Liudger, dat de gemeenschappelijke voorvader lid
geweest was van de Raad van de Friese koning Redbad.
Overijld had hij echter moeten vluchten, toen een mede-
raadslid hem kwam vertellen, in het donker van de
avond, dat de koning het op zijn leven voorzien had.
Dit plan hield hoogstwaarschijnlijk verband met verzet
van de kant van Wursing tegen Redbads voornemen nog
eenmaal tegen de opdringende Franken ten strijde te
trekken.
De naijver van een deel van de hoge adel tegen de stij
gende macht van de hofmeiers, in deze tijd Pippijn de
middelste, beloofde Redbad een sterke steun. Wursing
vluchtte naar Pippijns zoon Grimoald, die in Keulen
zijn standplaats had en die met een dochter van Redbad
was getrouwd.
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Aanvankelijk hadden de bondgenoten succes. Grimoald
werd vermoord, Pippijn stierf in 71^* Voor de opvolging
was slechts een onmondig kind beschikbaar, dat ook nog
spoedig stierf. De ommekaar kwam eerst, heel .Langzaam
echter, toen een natuurlijke zoon van Pippijn, later als
Karei Martel beroemd geworden, als hofmeier naar voren
kwam. In deze tijd, waarin Redbad de mislukking van zijn
plannen zag naderen, moet het geweest zijn dat hij Wur-
sing aanbood naar Friesland terug te keren; zijn ver -
beurd verklaarde goederen zou hij dan terug ontvangen.
Wurs-ing kon nog geen vertrouwen opbrengen in de toe
zegging van de koning en weigerde. Deze hield echter
aan en toen zond Wursing hem zijn tweede zoon, om
streeks deze tijd waarschijnlijk nog geen tien jaar oud.
In 719 is Redbad gestorven; kort daarna heeft de
nieuwe hofmeier Karei belangrijke maatregelen getroffen
voor de versterking van het pas verworven gebied.
Bekend zijn de schenkingen van de burchten Vechten en
ïrecht aan het bisdom ïrecht. Meer aandacht verdienen
echter vooral voor de bewoners van het land tussen
Vecht en Bern, de maatregelen die hij trof voor dat deel
van Redbads oude koninkrijk, dat ten noorden van de
splitsing van de Kromme Rijn, daaraan grensde, hxermee
werd de grondslag gelegd voor een latere inlijving bij
het Frankenrijk.
Karei, zo vertelt Altfrid, schonk aan Wursing een
beneficium (stuk land) in het grensgebied der Friezen
en zond hem naar zijn vaderland om de kracht van het
geloof te versterken... en hij heeft gewoond in een
plaats, die Suahsna heet, vlak bij Trecht. Hij wordt
hier een medewerker van bisschop Willebrord, tot aan
zijn dood toe.
Hoever dit nieuwe beneficium zich heeft uitgestrekt
kan eerst worden omschreven, als er een afdoende ver
klaring gegeven kan worden voor "al de gezamenlijke
landen aan de Werinon", waar de derde kerk uit de lijst
genoemd wordt.
Het is geen gewaagde gissing om te onderstellen, dat
ue stichting van deze 3 kerken een van de middelen is
geweest, die Wursing heeft toegepast "om de kracht van
het geloof te versterken". Wie dat aanneemt zal er mee
instemmen, dat de stichting van kerken "an Naruthi",
"te Amuthon", "an Werinon" een doelmatig middel is
geweest. TVE 1>6l



N a a r  m i d d e l e e u w s e  g e w o o n t e  was de  w e r e l d l i j k e  h e e r  de
s t i c h t e r  v a n  h e t  gebouw en a l s  v e r g o e d i n g  v o o r  d e z e
i n v e s t e r i n g ,  b e t a a l d e n  de  b o e r e n  v a n  d e  k e r k e l a n d e n ,
-  d i e  w o r d e n  a l l e e n  i n  t w e e  g e v a l l e n  genoemd -  j a a r 
l i j k s  e e n  v a s t  d e e l  v a n  de  o o g s t .
S l e c h t s  e n k e l e  j a r e n  n a  W i l l e b r o r d s  dood (7 3 9 )  o v e r 
l e e d  ook  zijn t r o u w e  m e d e w e r k e r  W u r s i n g .  O p v o l g e r
w erd  T h i a t g r i n ,  d e  t w e e d e  z o o n ,  a l s  j o n g e t j e  n a a r  de
v e r b e u r d  v e r k l a a r d e  F r i e s e  b e z i t t i n g e n  g e z o n d e n .
Nu p a s  t r e e d t  d e z e  i n  h e t  hu w e l i j k  en o m s t r e e k s  7^5
w o r d t  i n  S u e c s n o n  de  o u d s t e  z oon  L i u d g e r  g e b o r e n .
De e e r s t e  j a r e n  v a n  zijn l e v e n  i s  hij h i e r  b l i j v e n  wo
n e n ,  v a n  zijn t w a a l f d e  j a a r  a f  v o l g d e  hij de  l e s s e n
v a n  d e  k l o o s t e r s c h o o l  i n  de  S t . S a l v a t o r  t e  T r e c h t .
Op 2 5 - j a r i g e  l e e f t i j d  g a a t  hij n a a r  E n g e l a n d  om d a a r
a a n  de  b e r o e m d e  s c h o o l  va n  Y ork  zijn s t u d i e  v o o r t  t e
z e t t e n ,  de e e r s t e  s t a p  b u i t e n  zijn g e b o o r t e s t r e e k ,  de
e e r s t e  s t a p  ook  op d e  weg ,  d i e  zijn r o e p i n g  hem d w i n g t
t e  v o l g e n .  W annee r  hij d a a r  l a t e r  nog  w e e r  t e r u g  z a l
k e r e n ,  z a l  d i t  a l t i j d  w e e r  s l e c h t s  e e n  t i j d e l i j k  v e r b l i j f
b e t e k e n e n .
H e t  i s  h i e r  n i e t  de  p l a a t s  hem op d i e  weg t e  v o l g e n ,
m a a r  w e l  w i l l e n  wij e r  op wijzen d a t  i n  h e t  l a a t s t e
d e c e n n i u m  v a n  zijn l e v e n  i n  t w e e e r l e i  o p z i c h t  a . h . w .
e e n  s a m e n v a t t i n g  w erd  g e g e v e n  va n  h e e l  zijn l e v e n s w e r k
d o o r  d e  s t i c h t i n g  v a n  d e  abd i j  v a n  Werden  en d o o r  de
a f s l u i t i n g  v a n  zijn p r e d i k i n g  o n d e r  d e  S a k s e r s  m e t  de
v o r m i n g  va n  h e t  b i s d o m  M u n s t e r ,  w aarmee  hij d o o r  K a r e i
d e  G r o t e  werd  b e l a s t ,  t o e n  d e z e  hem i n  8 0 ^  t o t  e e r s t e
b i s s c h o p  b e n o e m d e .  Maar  de W e r d e n s e  abdi j  i s  e c h t  zijn
e i g e n  k l o o s t e r  g e w e e s t ,  a l s  a b t  h e e f t  hij z e l f  a a n  h e t
h o o f d  g e s t a a n ,  m a a r  k l o o s t e r l i n g  i s  hij n o o i t  g e w e e s t ,
d e  k l o o s t e r g e l o f t e n  h e e f t  hij n o o i t  a f g e l e g d ,  k l o o s -
t e r k l e d i n g  h e e f t  hij n o o i t  g e d r a g e n ;  zijn v o o r n a a m s t e
w e r k  l a g  d a a r  b u i t e n .
Maar  a l s  hij dan i n  809 komt t e  o v e r l i j d e n ,  w o rd t  zijn
s t o f f e l i j k  o v e r s c h o t  o v e r e e n k o m s t i g  zijn  wens  n a a r
W erden  v e r v o e r d  en  d a a r  i n  zijn  k e r k  b e g r a v e n .
L i u d g e r s  e n i g e  b r o e r  en d a a r n a  a c h t e r e e n v o l g e n s  tw e e
n e v e n  h e b b e n  h i e r n a  de w a a r d i g h e i d  v a n  a b t  b e k l e e d .
De l a a t s t e  v a n  de  d r i e  was A l t f r i d ,  de  s c h r i j v e r  van
" H e t  L e v e n  v a n  L i u d g e r "  . ,  .

( v e r v o l g  op p a g . 6 3 )
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STICHTING TUSSEN VECHT EN EEM te Naarden
Dagelijks Bestuur
O. L.van der Aa, voorzitter; Kl.Sierksma, secretaris
(Stichting v.Banistiek en Heraldiek); L.F.Steinhauzer,
penningmeester.
Leden
C.Eoekschoten (Hist.Studiekring Albertus Perk, H ’sum)
R . iiV. C . baron van Boetzelaar; DrsB.G.L. Elias (Sticht.
Vrienden van de Vesting Naarden); M.J.M.Heyne (Hist.
Studiegroep Bussum); Dr A.J.Kölker (Rijksarchief Noord
Holland), G.J.Koekoek (Hist Studiekring Laren); B.J.
van der Kolk (Hist.Kring Ankeveen); D.G.Krijnen; H.J.
R. M.Lammerts (NJBG, afd.Poortwachters Naarden); Dr
P. Jtf.-de Lange, P.Leffelaar (Singer Museum); A.J.
Me je.rink (Nea .Geol .Ver . af d .Gooi-Utrecht), K.Olivier
Hist.Kring Curtevenne), J.V.M.Out, G.van der Pol va4i
aer Veen; E.Pcrcelijn (NIVON, Geol.Werkgr .Laren),
S. Pos (Arch.Werkgemeensch.Ned., afd.Nardinckland);
F.Renou (Culturele Raad H sum), Mr C .If.F .Simons • (Ned.
Geneal.Ver , ,aid ,Gooi ), Dr A.C.J- de Vrankrijker (Cultu
rele Raad Bussum).
Redactiecommissie:
Dr G.Pikkemaat, voorzitter --Drs B.G.L.Elias, secre
taris - R.W.C. baron van Boetzelaar - Dr A.J.Kölker -
Dr P.W.de Lange - Mevr. G.Marx-van Ankum Dr A.C.J.
de Vrankrijker.
Achter de bestuursleden is tussen haakjes vermeld de
stichting, vereniging, kring e.d. die zij in het be
stuur vertegenwoordigen.

(vervolg van pag.63)
Enkele jaren voor zijn aood heeft deze nog eens een uit
voerig betoog gewijd aan het bezitsrecht van de abdij
ook voor deze opvolger. Maar als hij dan in 849 overle
den is, blijkt er onder de afstammelingen van Wursing
geen geestelijke te vinden te zijn, die hem kan opvolgen
en zo komt er dan een leek, Bertold geheten, met aan
spraken op de erfenis voor den dag.
(zie vervolg op pag.54) TVE 1,63



MEDEDELING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
Ons periodiek wordt nu als maandblad uitgegeven.
Donateurs van de Stichting ontvangen het gratis;
abonnementen (zonder donateurschap) zijn mogelijk. In
verband daarmede is vastgesteld, dat de minimumbijdra-
ge voor donateurs ƒ 12,50 zal zijn (dit is zowat de
kostprijs van het periodiek, geadviseerd wordt dus uw
donatie op bijvoorbeeld ƒ 20,- of meer te stellen).
De abonnementsprijs bedraagt ƒ 20.- per jaar.

AGENDA
Het ligt in ons voornemen, maandelijks in het perio
diek een overzicht te geven van vergaderingen, le
zingen, excursies enzovoorts van de in de Stichting
samenwerkende organisaties. Wilt u ons de gegevens
ervoor toesturen vóór 25 januari ? In het februari

nummer vermelden wij dan uw activiteiten tussen 15
febr. en 51 maart.

KOPIJ
Wie heeft nog iets interessants, nieuws, opzienba
rends, enz. uit de Gooi-historie te vertellen ? Maakt
u eens een notitie of schrijf een verhaal(tje) en
zendt het aan de redactie. In ons periodiek zullen wij
graag aandacht schenken aan alles wat u naar voren
weet te brengen en anderen wellicht kan interesseren.

TIENDE KOUT
Onder bovenstaande naam vergaderen de DB-leden van
TVE vanaf 20.00 u op de 10de van iedere maand (onge
acht welke weekdag) in de Turfloods te Naarden.
Allen, geïnteresseerd in onderwerpen uit de Gooi-
historie zijn welkom bij dit informeel treffen.

Historische prentbriefkaarten.
In de reeks herdrukken als prentbriefkaart
van oude Gooi-prentjes (bij Schaaf's Kantoor-
en boekhandel) zijn 2 nieuwe exemplaren uit
gekomen: de Gooische Boer (Naarden), Echobos
(Rustrijk) en kerk van Muiderberg.

TVE 1,64



Redactie-ad res: Drs.B.G.J.E lias, Wilhelminaplantsoen 6,
Bussum.

Dagelijks Bestuur van de S tich tin g  "Tussen Vecht en Eem":
V oorzittert O.L.van der Aa, Amsterdam.
Secretaris» Kl.Sierksma, Brink 36, Huiderberg,

tel.(02942)-1470.
Penningmeester: L .Steinhauzer, Gk>oiersgracht 141»

Laren (NH)j bankrekening (ten  name van de
S tich ting ) Amro Bank, Laren (BH)j
postrekening van de bank 274746.

Kinimurabijdrage voor begunstigers f . 12 ,50  per jaar
(incl.period iek).

Los abonnement: f .2 0 ,- per jaa r.
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