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Een b elan grijke bron y o or h et og sporen
van Gooise voorouders.

Wie een onderzoek wil instellen naar zijn voorgeslacht
begint in de regel met het raadplegen van de registers
van de burgerlijke stand. De daarin voorkomende akten
van geboorte, huwelijk en overlijden, die Lot l8ll te
rug gaan, vormen een uniforme bron van over het alge
meen uitvoerige en betrouwbare informatie.
Voor onderzoek in vroeger tijden is men in de eerste
plaats aangewezen op de z.g. retroacta van de burger
lijke stand, de kerkelijke registers van doop, huwelijk
en begraven; hier verder aangeduid als DTB. Daarbij is
van uniformiteit weinig sprake meer. De opzet en in
richting der aantekeningen kan wisselen van gezindte
tot gezindte, van plaats tot plaats en zelfs van "au
teur" tot "auteur". Daarbij komt, dat de verschillende
reeksen niet even ver in de tijd terug gaan. En dikwijls
maar weinig ver. Zo beginnen de doop- en trouwregis -
ters van gereformeerden (de tegenwoordige hervormden)
voor Naarden al in het begin van de zeventiende eeuw,
doch voor Hilversum - het andere uiterste - eerst in
1766. ')
Laat ook dit materiaal ons - vroeg of laat - in de
steek, dan kunnen wij o.m. gebruik proberen te maken
van belastingkohieren en van notariële, rechterlijke en
weeskamerarchieven. De daarin voorkomende gegevens zijn
echter in de meeste gevallen van min of meer inciden
tele aard, wat het opzoeken er van (als men de datum
niet kent) zeer tijdrovend, zo niet onmogelijk, maakt.
De belangstellenden in Gooise voorouders zijn nu zo ge
lukkig bij hun onderzoek gebruik te kunnen maken van de
z.g. gaderboeken van de koptienden, dat zijn jaarlijkse
kohieren van een specifiek Gooise grondbelasting. Deze
vormen een uniforme en vrijwel aaneengesloten reeks
(met maar betrekkelijk weinig hiaten) over een tijdvak
van meer dan driehonderd jaren, te beginnen bij 1502.
Men vindt hierin de namen van de aangeslagenen met het
bedrag van ieders aanslag (uitgedrukt in een hoeveel
heid graan), maar tevens bij iedere mutatie in iemands
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aanslag in de regel de nasun van de andere partij (van
wie aanslag - dus bouwland - is overgenomen, c.q.
aan wie aanslag is afgestaan). In enkele gevallen is
de familierelatie tussen beide personen aangeduid.
In tal vein andere laat deze zich - met meer of minder
waarschijnlijkheid - wel vermoeden op grond van beider
namen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de om
standigheid, dat de Gooise plaatsen in die tijd alle
slechts betrekkelijk kleine gemeenschappen waren. Al
leen Hilversum is gedurende een deel er van even bo
ven de driehonderd aangeslagenen gekomen. Sommige
doopnamen waren bovendien betrekkelijk zeijdzaam. Over
eenstemming op dit punt mag dan als bewijs van ver
wantschap gelden.
Zo vermeldt het Hilversumse register van 1662, dat
Splynter Cornelisz zijn gehele aanslag (ad 3 spint en
3 kop) 2) heeft overgedragen als volgt:

aan Freek Dircksen 6 kop
" Jqcop Splynteisen 1 spint 1 kop
11 Arejan Splyntersen 7 kop en
" Cornelisz Splyntersen 7 kop.

In de tegenposten van de laatste drie personen is
Splynter Cornelisz aangeduid als hun vader, wat in
dit geval ook wel zonder meer duidelijk geweest zou
zijn, gezien dat niemand anders aldaar omstreeks die
tijd die doopnaam droeg.
Zo opent dit materiaal de mogelijkheid een hele stam
boom te reconstrueren door de inschrijvingen van be
paalde personen van jaar tot jaar na te slaan. Ook
al zouden zich daarbij geen moeilijkheden voordoen -
wat volstrekt niet uitgesloten is - dan blijft dit een
tijdrovend werk. Genoemde Cornelis Splyntersen bijvoor
beeld, die in 1662 "in het boek" verscheen, komt daar
in voor tot en met 162*+. Alleen om zijn inschrijvingen
te volgen moesten omstreeks 60 kohieren geraadpleegd
worden. En hij vormt geen uitzondering.
Nu beschik ik over een apparaat, dat in staat stelt
het raadplegen van deze registers tot op zekere hoog
te te vereenvoudigen. Indertijd heb ik - zij het voor
een ander doel - voor een aantal jaren (telkens zo
om de dertig jaren of daaromtrent afschriften gemaakt
van de namen van alle aangeslagenen. Dit is gebeurd
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voor de jaren 150V 5 ,1537,1566,1593,1622,1651,1680,
1708 en 17^0. Deze namen zijn voorts - voor wat de ja-
ren 150^/5 t/m 1622 betreft - per persoon en per jaar
- op fiches overgebracht, die lexicografisch gerang

schikt zijn naar de doopnamen. Verder zijn - maar al
leen voor wat betreft Hilversum - voor de overige ja-
ren aldus gerangschikte lijsten bewerkt.
Men zal zich waarschijnlijk af vragen, waarom bij deze
rangschikking geen gebruik gemaakt is van de ge
slachtsnamen. Het antwoord is eenvoudig: voor het
overgrote deel van bedoeld tijdvak is slechts een
klein deel van alle aangeslagenen met een dergelijke
naam aangeduid. Het betreffende percentage 3) bedroeg
omstreeks 1500 voor Naarden ca. 20 en voor de dorpen
10 of minder. Mettertijd is het weliswaar overal ge
stegen, maar omstreeks I65O bedroeg het voor Naarden
nog niet meer dan k O , voor Hilversum en huizen 30 en
voor Laren er. Blaricum ca. 15- Eerst omstreeks 17^0
lag het voor Hilversum boven de 90, voor Naarden bo
ven de 80 en voor Huizen boven de 70. Te Laren en
Blaricum kwam het toen pas boven de helft uit. luist
voor de tijd, waarin de DTB ons in de steek laat, kun
nen de geslachtsnamen ons dus niet, of nauwelijks hel
pen .
Welke resultaten een globaal onderzoek aan de hand
van het beschreven apparaat soms kan opleveren toont
het voorbeeld van de molenaars van de Hilversumse
windmolen. In 1708,1680 en I65I is als zodanig aange
slagen. jan Cornelisz, k)
in 1622 echter Claes en Cornells Willemszoonen, ge
in 1593 Willem Dircxz en broeders,
in 1566 Derrick Wolters. Kennelijk hebben wij
hier te maken met vier verschillende generaties van
één geslacht.
Het nadere onderzoek binnen de periode van omstreeks
1620 tot 1720 kan bovendien belangrijk bekort worden,
dank zij een byzondere omstandigheid. In het algemeen
is ieder kohier een kopie van het vorige, behoudens
dat de namen van degenen, die niet langer tiend plich-
tig waren, zijn weggelaten en dat de namen van de
nieuwe tiendplichtigen zijn bijgeschreven. Vóór en na
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genoemde periode is het in het algemeen gebruik ge
weest om de nieuwe namen in te schrijven op open ge
vallen plaatsen. Men kan derhalve bepaalde personen
dikwijls zekere tijd op ongeveer dezelfde bladzijde aan
treffen, maar er zit geen systeem in de volgorde. Een
zoon (of andere erfgenaam) kan wel eens op de plaats
van zijn vader terecht gekomen zijn, maar dat behoeft
niet. Omstreeks 1620 is men een ander systeem gaan
volgen. Voor iedere plaats zijn alle nieuwe namen
sindsdien achter de oude ingeschreven. Zo kwamen de
'1 jaarklassen" steeds bij elkaar en onderling in chro
nologische volgorde. Op deze wijze nam echter op de
duur het aantal open plaatsen sterk toe. Van tijd tot
tijd heeft men alle inschrijvingen weer bij elkaar laten
aansluiten, waardoor deze uitteraard op andere blad
zijden terecht kwamen. Alle "jaargenoten" bleven ach
ter bij elkaar. En zo was het mogelijk om uit de blad
zijde, waarop iemand in het kohier van een bepaald
jaar voorkomt, af te lezen, in welk jaar hij "in het
boek" gekomen is. Naar dat jaar behoeft dus verder
niet gezocht te worden. Men kan het onderzoek direct
met dat jaar beginnen. In de boven vermelde afschrif
ten zijn deze beginjaren zoveel mogelijk aangetekend.
Hiervan kan o.m. met vrucht gebruik gemaakt worden bij
het opzoeken van de oudste vermelding van bepaalde
geslachtsnamen. Zo trof ik de naam van het Hilversum-
se geslacht Focker voor het eerst aan in het af
schrift van 1680, en wel bij drie personen: Elbert,
Jan en Toenis Jansz Focker, dus drie broers. Hun
plaats in het kohier wees uit, dat zij resp. in 1659,
1662 en I665 voor het eerst zijn aangeslagen, wat de
originele stukken bevestigen. Daaruit blijkt o.m.,dat
Elbert in 1659 1 spint en 2 kop overgenomen heeft
van een Jacob Rijcken en vervolgens in I66O 1 spint 6
kop van Jan Toenis Elbertsz "sijn vaer" ! Zo leren wij
niet alleen de naam van de vader van genoemde drie
broers kennen, maar tevens die van hun grootvader.
Een tweede voorbeeld levert het Hilversumse geslacht
Vlaanderen. Deze naam komt blijkens het afschrift van
I68O voor het eerst voor in 1662 bij Tijman Jacobsen
Vlaenderen, die in dat jaar heeft overgenomen:
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van Gleijn Cornelisz
" Krijn Louwen de Oude
" Bart Jansen Kelaff

1 spint 1-J- kop,
1-J kop en
k kop, facit 1 spint

7 kop.
Geen van deze namen wijst op bloedverwantschap. Berst
in 1676 heeft hij 6 kop overgenomen van Jacob Tijmen
Willemsen, die tegelijk zijn verdere aanslag heeft over
gedaan aan Willem Jacobsen en Cornells Jacobsen Vlaan
deren en in wie wij ongetwijfeld zijn vader mogen zien.
Overigens doet zich bij de Vlaanderen 's een verschijn
sel voor, dat bij de Fockerfe ontbreekt. Deze geslachts
naam komt n.1. ook al veel eerder voor, n.1. in het
midden van de zestiende eeuw. 5) en Dr.P.J.van Bree-
men, die voor zover bekend de eerste is geweest, die
de aandacht gevestigd heeft op het nut van het gebruik
van de gaderboe‘<-en voor genealogisch onderzoek, is er
in geslaagd te bewijzen, dat allen, die zich (in 1662
of later) Vlaanderen genoemd hebben, van deze zestien-
de-eeuwer af stammen. 6) Waarom zijn afstammelingen
zich een tijd lang niet van hun geslachtsnaam bediend
hebben, is niet bekend. Het verschijnsel komt echter
bij meer Hilversumse geslachten voor, o.m. bij Boelhou-
wer, Bogaert, Brouwer en Scnram.
Voor het herkennen van familierelatie tussen in de
registers genoemde personen kan enige kennis van hun
maatschappelijke achtergrond mede van nut zijn. Af ge
zien van de bewoners van Naarden en van die van Hil
versum sinds het derde kwart van de zeventiende eeuw
was deze in het beschouwde tijdvak overwegend, zo niet
uitsluitend agrarisch. Voor niet-agrariërs is landbe
zit tot op zekere hoogte iets bijkomstigs. Voor zo ver
het een klein lapje grond voor eigen gebruik te boven
gaat, betekent het voor hen alleen een vorm van geld
belegging, die aangetrokken, dan wel afgestoten kan
worden, naarmate deze vorm in vergelijking met andere
vormen meer of minder verkieslijk voorkomt. Voor de
agrariërs is land echter een onmisbaar bestaansmiddel.
Voor zo ver hun middelen dat toelaten grijpen zij iede
re gelegenheid aan hun landbezit uit te breiden en bij
sterfgevallen zijn de erfgenamen er in de eerste plaats
op bedacht het land binnen de familie te houden. Tegen
deze achtergrond kan het "ideale" beeld van de muta-
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ties in het landbezit (dus de aanslag) van de agra
riërs als volgt geschetst worden:
Bjj zijn huwelijk geven zijn vader eb schoonvader beide
hem enig land mee; eventueel kan hun plaats ook inge
nomen worden door een grootvader, oom of oudere broer.
In volgende jaren breidt hij zelf zijn bezit gaandeweg
door aankoop uit. Vroeger of later kan. daar nog iets
bij komen uit erfenis van vader en schoonvader. Zodra
de kinderen volwassen worden en trouwen geeft hij op
zijn beurt aan zoons en schoonzoons enig land mee.
Komt hij tenslotte zélf te overlijden, dan wordt het
hem resterende bezit - dikwijls in gelijke porties -
over de zoons en schoonzoons verdeeld. Uitteraard zijn
er tal van variaties op dit patroon mogelijk. Over
leeft bijvoorbeeld de vrouw haar man en zet zij (bijv.
met een ongehuwde zoon) het bedrijf voort, dan kan de
verdeling van het bezit soms lang na zijn dood plaats
vinden, en kunnen ook kleinkinderen tot de erfgenamen
behoren. Anderzijds, als de vrouw jong sterft en de
man hertrouwt, moet het moederlijk erfdeel aan de kin
deren uit het eerste huwelijk uitgekeerd worden. Zijn
deze nog minderjarig, dan. kunnen zij als de "weeskin
deren" van hun vader in de registers voorkomen; waar
uit men niet mag besluiten, dat hij zélf overleden is.
Voorzover gelijktijdige DTB en notariële gegevens be
schikbaar zijn, zijn daarin vele voorbeelden van dit
patroon te vinden. Dit maakt het aannemelijk dat het
ook in andere tijden voorkwam. O.m. kan ons dit op
het spoor brengen van schoonvaders en schoonzoons.
Anderzijds kan afwijking van het patroon wijzen, hetzij
op ongunstige finantiele omstandigheden, hetzij op
wijziging van maatschappelijke achtergrond, gepaard
met vermindering van belangstelling voor landbezit.
Dit laatste komt te Hilversum sinds het laatste
kwart van de zeventiende eeuw in toenemende mate
voor als gevolg van de voortschrijdende industriali
satie .
Ter toelichting hiervan gaan wij nader in op de lot
gevallen van sommige nakomelingen van Splinter Cor-
nelisz, die in het begin van dit artikel genoemd is.
Jacob Splintersz trouwde Marretje Jacobs, uit welk
huewlijk acht kinderen bekend zijn, van wie de jongste
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v i e r  van  1677 t o t  l 6 8 l  g e d o o p t  zi jn.  7)  Hij z e l f  i s  i n
1705 o v e r l e d e n 5 zijn a a n s l a g  was t o e n  t o t  c a .  2 ?  s p i n t
g e g r o e i d ,  ove reenkom ende  met een l a n d b e z i t  e n i g s z i n s
boven  h e t  p l a a t s e l i j k  g e m i d d e l d e .  A ls  hij i n  1707 " u i t
h e t  b o e k "  g a a t ,  b l i j k t  d a t  geen  van  zijn zoons  o f
s c h o o n z o o n s  i e t s  van zijn a a n s l a g  o v e r n e e m t .  Het  t o c h
n i e t  zo h e e l  g r o t e  g e h e e l  i s  v e r d e e l d  o v e r  n i e t  m i n 
d e r  dan 9 p e r s o n e n ,  van wie  e r  -  n a a r  h e t  s c h i j n t  -
geen  t o t  hem i n  e n i g e  f a m i l i e r e l a t i e  s t o n d .  D i t  m aak t
de i n d r u k ,  d a t  zijn b e z i t  p u b l i e k  g e v e i l d  i s ,  ve rm oe
de l i jk  omdat geen  van  zijn zoons  o f  s c h o o n z o o n s  b e l a n g 
s t e l l i n g  v o o r  l a n d b e z i t  h a d .  T e n m in s t e  geen  van hen
t r e f f e n  wij v r o e g e r  o f  l a t e r  -  i n  de k o p t i e n d e r e g i s  -
t e r s  a a n .
C o r n e l i s  S p l i n t e r s z  i s  ook g e t ro u w d  g e w e e t , maar  noch
zijn huweli jk ,  noch  de doop van zijn k i n d e r e n  b l i j k t  u i t
de D T B - r e g i s t e r s ; b l i j k b a a r  h e e f t  d i t  a l l e e  z i c h  v ó ó r
1676 a f g e s p e e l d .  Wél k e n n e n  wij de namen van één zoon
en twee  d o c h t e r s ,  d i e  h i e r o n d e r  b e h a n d e l d  w o rd en .  Hij
o v e r l e e d  i n  1 7 0 A. Z o a l s  h i e r b o v e n  o p g em erk t  komt zijn
e i g e n  naam van 1662 t o t  1624  i n  de k o p t i e n d e - r e g i s -
t e r s  v o o r .
E l b e r t  C o r n e l i s  S p l i n t  on t rou ,vae  i n  1692 met C l a e s j e
J a n s , u i t  w e lk  huweli jk twee  k i n d e r e n  g e d o o p t  zi jn,  n l .
E i j t j e  i n  l o 9 3  en J a n  i n  1694 .  Hij z e l f  l e e f d e  nog  i n
1 7 0 8 , w annee r  hij voorkom t  op de l i j s t  van e r f g o o i e r s ;
i n  1621 was hij e c h t e r  ve rm oe de l i jk  a l  o v e r l e d e n ,  want
t o e n  a s s i s t e e r d e  n i e t  hij ,  maar  zijn s c h o o n z o o n  D i r k
J a n  A n d r i e s s e n  zijn zoon J a n  bij h e t  opmaken van  d i e n s
h u w e l i j k s v o o rw a a rd e n .  H ie rmede i s  i n  o v e r e e n s t e m m in g
d a t  n i e t  hij, maar  d e z e  s c h o o n z o o n  en zoon i n  1 7 2 4 ,
a l s  zijn v a d e r  " u i t  h e t  boek"  g a a t ,  een d e e l  van  d i e n s
a a n s l a g  o ve rnem en .  Hij z e l f  komt i n  de k o p t i e n d e r e g i s —
t e r s  i n  h e t  g e h e e l  n i e t  v o o r .
G r i e t j e  C o r n e l i s  S p l i n t en t ro u w d e  i n  1700 met Lam ber t
G e r b e r t s z  ( P e r k ) ,  w ie n s  naam evenmin i n  de k o p t i e n d e -
r e g i s t e r s  v o o rk o m t .  U i t  d i t  huweli jk i s  i n  1701  een
k i n d  g e d o o p t ,  n . 1 . Agnes o f  N i e s j e ,  d i e  i n  1723
t ro u w d e  met J a n  Rijksz F o c k e r .
H a e s j e  C o r n e l i s  S p l i n t e n  t ro u w d e  i n  1 7 1 1 , a l s  d i e n s
tw eede  v rouw ,  met L am ber t  Tijmensz V l a a n d e r e n ,  d i e
s i n d s  1705 i n  de k o p t i e n d e  i s  a a n g e s l a g e n  vo o r  een

TVE 2 -1 1 1



belangrijk landbezit. Dit huwelijk is kinderloos geble
ven. Zijn aanslag is in 1722 verdeeld over zijn zoon en
schoonzoons uit het eerste huwelijk. Zij ontving in
172^ een deel van het landbezit van haar vader.
Overzien wij de gang van zaken wat betreft de aanslag
van Cornells Splintersz dan blijkt, dat deze eerst 20
jaar na zijn dood verdeeld is. Het kan zijn, dat zijn
weduwe hem zó lang overleefd heeft. Waarschijnlijker
lijkt het echter, dat zijn zoon en schoonzoons dit be
zit zó lang onverdeeld gelaten hebben, omdat zij het
voor hun eigen bedrijf geen van allen nodig hadden; de
zoon en Lambert Perk niet, omdat zij geen boer waren,
en Lambert Vlaanderen, die vermoedelijk wél boer ge
weest zal zijn, omdat zijn landbezit al groot genoeg
was. Eerst nadat de kleinkinderen alle getrouwd waren,
is tot verdeling overgegaan; mogelijk op aandrang van
Jan Rijksz Focker, die kort tevoren getrouwd was, deze
heeft op de duur een vrij omvangrijk landbezit verwor
ven en is dus waarschijnlijk wél boer geweest. Toegege
ven moet worden, dat dit beeld ten dele op veronder
stellingen is gebaseerd. Het behoeft echter maar wei
nig aanvullende feiten om het te bevestigen. In tal
van andere gevallen zijn zulke feiten gevonden, o.m.
uit notariële akten.
Het bovengenoemde apparaat is voor ernstige belang
stellenden beschikbaar, voorlopig bij mij aan huis;
doch - naar ik hoop - spoedig in een Goois streekar
chief tevens centrum voor historische documentatie.
Tenslotte dienst er voor gewaarschuwd te worden, dat
het gebruik van de koptiende registers voor genealo
gisch onderzoek - ook met gebruikmaking van dat appa
raat - een tijdrovende zaak blijft.
Noten:
1) Er zijn nog wel enige gegevens van vóór 1766 bekand,

maar deze zijn na de grote brand gerecontrueerd op
grond van mondelinge navraag; zij zijn uitteraard
verre van volledig, maar bovendien niet alle be
trouwbaar .

2) 1 spint = 8 kop.
3) Zie mijn "De ontwikkeling van het gebruik van "toe

namen" in het Gooi. Mededelingen van de Vereniging
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voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naam
kunde te Amsterdam ^3 (1967), p.86. De vermelde
percentages omvatten mede persoonlijke bijnamen, be
roepsaanduidingen, titels, e.d.

k) Dat hij zélf gedurende deze gehele 57 jaar (als vol
wassen man 2) in leven geweest zou zijn, is twijfel
achtig. Het kwam herhaaldelijk voor, dat de aanslag
- na iemands dood - op de oude man betaald bleef.

5) Deze naam is niet in één van de afschriften aange
troffen. Ze komt n.1. slechts gedurende enkele ja-
ren tussen 1537 en 1566 voor.

6) De resultaten van zijn onderzoek op dit punt zijn
neergelegd in de tekst van zijn lezing voor de afd.
Gooi en Eemland van de Nederlandse Genealogische
Vereniging van 28 januari 195^» die vermenigvul
digd is in de door genoemde afdeling indertijd uit
gegeven reeks Onze Geslachten.

7) De katholieke DTB-registers voor Hilversum begin
nen in 1676. Van omstreeks 1705 tot 1785 vindt men
echter vele dopen en huwelijken van R.K.Hilversum
mers in de registers van omliggende plaatsen (vnl.
Laren, maar ook Baarn, Ankeveen en Bussum, dat on
der Naarden ressorteerde). Daze zijn - voorzover op
gespoord - door mij op fiches overgebracht.

P.W.DE LANGE
Hilversum

HISTORISCHE KRING LOOSDRECHT__
Deze is in feite van de grond gekomen op 13 december
1971- De werkgroep, die zich bezig heeft gehouden met
de eerste "Open Dag" in Nw.Loosdrecht, kwam met de
initiatieven daartoe. Besloten werd eerst enige geïn
teresseerden in Oud-Loosdrecht te polsen alvorens een
en ander te publiceren. Zo langzamerhand is de tijd
toch wel aangebroken dat Oud- en Nieuw Loosdrecht
niet meer langs elkaar heen werken, maar tezamen er -
gens de schouders onder zetten, vooral als het om zo
iets belangrijks gaat als het uitdiepen van het verle
den van de gemeente. Tijdens een tweede vergadering in
het begin van dit jaar werd een voorlopig bestuur ge
kozen. Dit is als volgt samengesteld: voorzitter, de
heer S.Pos uit Hilversum; secretaresse, mevr. G.Marx-
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van Ankum (Nw.Loosdrecht); penningm. Mr. C.H.Simons,
(Oud-Loosdr.). Leden: de heren G.de Bruin, H.Brune-

kreef, J.Daams en D.Lagerman uit Nw.Loosdr. en de he-
renJac.J.Mur en J.Voogd uit Oud-Loosdrecht.
Besloten werd eerst een werkgroep te vormen, die zich
actief zal bezig houden met het beoefenen van de plaat
selijke historie in de meest uitgebreide zin. In de
derde week van september wordt een algemene vergade
ring uitgeschreven, waarbij ieder, die denkt dat hij
een steentje kan bijdragen tot het genealogisch en his
torisch onderzoek van het dorp, van harte welkom is.
Er is dringend behoefte aan iemand die de documenta
tie op zich wil nemen. De amateur-historici zijn ervan
overtuigd, dat hulp van vakmensen in het onderzoek
onmisbaar is. Misschien kan een beroep worden gedaan
op leraren of studenten in de geschiedenis.
Vanzelfsprekend zullen er ook passief belangstellen
den tot de kring worden toegelaten, al is het alleen
maar voor de morele (en misschien ook financiële)
steun.
De Kring mag zich verheugen op de belangstelling van
"hogerhand”, Zowel burgemeester D.W.Kastelein als
wethouder J.Daams zijn zeer geïnteresseerd in de his-
historie van Loosdrecht en zullen alle medewerking
verlenen die nodig is voor het onderzoek. De burge
meester heeft de Kring al toestemming verleend de ar
chieven op de raadhuiszolder uit te kammen. Hiermede
zullen de werkende leden zich allereerst gaan bezig
houden. De Kring zal worden onderverdeeld in kleinere
groepen, die zich op een enkel onderwerp specialise
ren. De bedoeling is in een tijdsbestek van ongeveer
tien jaar de historie van beide Loosdrechten in grote
lijnen rond te hebben.

G.MARX-van ANKUM
Loosdrecht

WALDEN, UTOPISCH EILAND
Onder deze titel zond de VPRO op de zondagen 7 febr.
1971 en 30 juli 1972 een door H .Paardenkoper samen
gesteld programma uit over Frederik van Eedens soci
alistisch experiment omtrent de eeuwwisseling in Bus-
sum. Ir. Hans van Eeden, zijn zoon, die van z'n acht-
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ste tot zijn zeventiende jaar op Walden leefde, gaf
in dit programma commentaar op zijn vaders experiment.
Wij vonden dit voor de Gooise historie erg interessant
vandaar dat hier enkele gedeelten uit dit programma
gepubliceerd worden.
„Vanaf 1390 voelt Frederik van Eeden zich steeds on
gemakkelijker in het zeer esthetische tijdschrift der
tachtigers: De Nieuwe Gids. Hij is de koers ingeslagen
naar het socialisme. Van Eeden zou Van Eeden niet zijn
als hij die weg niet poëtisch, intellectueel, dromend
over Utopia in mini- en maxivorm en vooral zeer indi
vidueel had afgelegd.
In de jaren 1890 tot 1900 kruist het socialisme de
weg van een nieuwe verering van de natuur. Hoe vuil
en goor leek de wereld van fabrieken, stinksteden en
pauperbuurten bij de ongereptheid van de plattelandse
natuur. Daar te leven als een simpele boer of met
een eerlijk ambacht, wat een bekoring voor een stadse
intellectueel S
Van Eeden en ook anderen putten het aardse deel van
hun evangelie uit het boek van een Amerikaan:
Thoreau. Die had zich van l845-l8*+7 in de natuur te
ruggetrokken om er alleen te zijn en van de aarde te
leven. Hij beschreef zijn retraite bij dieren, bloemen,
vogels en vissen in een meditatief boek: Walden.
Ir. Hans van Eeden vertelt hierover:
„Hoe het toen gekomen is ? Waarschijnlijk door het boek
van Thoreau: My live in the wood. Hij had toen al lang
het gevoel: zoals wij leven deugt het niet, teveel
luxe ! Hij was lng niet onbemiddeld: hij kon van zijn
boeken helemaal leven. Hij zag echter wel in, dat ge
zien de armoede om je heen, dat dat niet kon. En voor
al in die tijd was er veel armoede natuurlijk en dan
die ongelijke verdeling! veel meer dan nu”.
Van Eeden beschrijft in zijn dagboek het tot stand ko
men van Walden als volgt:
Juni '97: Ik zag een huttenkolonie in het Vierhoutse
bos en ik heb nu nog maar één ideaal: mijn leven door
te brengen in zo'n hut in het bos".
Januari '9 8 : Er heerst een sterke Thoreau-stemming.
We spreken over kolonies, die wij zullen stichten en
ik zoek gestadig naar geschikte oorden voor een hut
of een huisje." ^yE 2-115



Februari'98: Ik zal nu zien mijn hut hier in de buurt
gebouwd te krijgen. Willem Bauer begreep mij terstond:
een blokhuis met stro gedekt. Ik wil daar gaandeweg
met voorzichtige aansluiting aan het gewone leven be
proeven, hoever ik met vereenvoudiging en verfraaiing
kan gaan. Ik ben vastbesloten tot inkrimping van mijn
levensstandaard: mijn huis verkopen zodra mijn hut ge
bouwd is en veldarbeid voor eigen levensonderhoud, zo
ver als dat mogelijk blijkt."
Ir. Hans van ^eden:
,,Het waren inderdaad eilanden. Zo werden ze ook beke
ken. De mensen kwamen er zondags langs lopen en zei
den: Daar heb je nu Walden ! Op die manier gingen ze
er heen; zo vanaf de straat gingen ze het eens bekij
ken. Natuurlijk kwamen er ook nogal eens journalisten,
die er dan een tijdje rondliepen en er het een en an
der uitvoerden, maar het bleef toch een eiland."
Frederik van Eeden schrijft in een opstel uit 1906:
Walden bedoelde nooit te zijn een op zichzelf staande
kolonie, maar een werkende groep van de Vereniging
Gemeenschappelijk Grondbezit, waarvan de leden over
geheel Nederland verspreid zijn en waartoe nog een
twintigtal andere groepen behoren. Van al deze groe
pen was Walden de oudste, de talrijkste, de welvarend
ste. Bovendien werkte Walden op een vrij groot terrein
met eigen gebouwen, waarin de medewerkers ook ten de
le gehuisvest zijn. De uitgeoefende bedrijven zijn:
bakkerij, tuinbouw, chocoladefabricage en bijenteelt.
Ir. Hans van Eeden:
Het was een nogal gezellige, idealistische boel met
allemaal mensen als Nico van Suchtelen, Karl Scharten
en dergelijke mensen, ook Adriaan van Oordt b.v., men
sen die echt hun best deden om er iets van te maken.
Voor ons jongens was het er een bijzondere plezierige
boel natuurlijk met al die grappige gekke kerels. Die
waren ook nog jong hoor, dat waren mensen van twee,
drie en twintig jaar en ook nogal dartel, dus wat dat
betreft was er wel wat te beleven. Maar als kolonis
ten waren ze op de duur niet zoveel waard, het was te
veel liefhebberij, te veel idealistisch allemaal. Er
moesten vaklui aan het werk komen, we hadden een
echte boer erbij voor het vee: twee koeien en een
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paard, dat gekocht werd om te kunnen ploegen. Dat
deed hij, dat konden de anderen niet.
Fredrik van Eeden schrijft:
De grootste moeilijkheid waarmede gestreden moest
worden was het toestromen van ongeschikte en onge
wenste personen. Nieuwsgierigen en onbescheidenen,
Journalisten en op sensatie belusten overstroomden
het terrein en verspreidden de dolste en leugenach
tigste praatjes. Het gevolg was dat de ernstigste
en degelijkste krachten zich op een afstand hielden,
maar al dat wat enigszins buitensporig was aange
legd of zich in het gewone leven misplaatst voelde
naar Walden toekwam.
Ir. Van Eeden:
Het was een groepje van die jongelui die daar zat,
die van Walden maakte: Waar Allen Luieren Daar Eet
Niemand, en dan teruggaand: Nochtans Eet Die Luiert
Als Wij l Dat is daar ontstaan. Maar wat wou je: het
waren allen intellectuelen, en met intellectuelen
kon je zoiets niet doen, zeker niet in die tijd !
Een liedje van Speenhof beschrijft dit zeer goed :

Ik ben verliefd op Rosalie,
daarom sta ik te zingen5
als ik 5r in de verte zie,
dan denk ik rare dingen.
Ik heb reeds veel te lang geleefd
en veel te lang geleden,
wanneer ge mij geen antwoord geeft
dan ga ik naar Van Eeden.
Dan neem ik zeis en spa ter hand
dan ga ik knollen poten,
dan spit ik op het land
en leef van peen en kroten 1
Vaarwel, vaarwel, gij boze meid,
ik ga koloniseren.
Op Walden is gelegenheid
voor veel geliefde heren !

Ir. Van Eeden:
Hee joh, moet je een stuiver hebben om je haar te
laten knippen, hoorde ik op straat. Ik had altijd
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lang haar, mijn moeder vond dat leuk. Maar ik heb er
nooit last mee gehad. Op de HBS noemden ze me Jeanne
d'Arc vanwege die lange haren, maar ik was beste
maatjes met mijn leraren en vrienden. Ze hebben me
nooit gezegd: jij gaat van school af, want dat lange
haar is vies ! We droegen sandalen, pilopak en een
trui. De eerste truien die werden gedragen, zal daar
wel geweest zijn, geloof ik.
Nadat Walden mislukt was, een opstel uit 1908:
Wat zijn de voornaamste theoretische leringen door mij
opgedaan ? Vooreerst dit: dat de kunst om iets ge
meenschappelijk te bezitten niet in een dag of wat
geleerd wordt zonder daarom nog boven menselijk be
reik te liggen. Vooral instructief is het feit, dat
bijna alleen die ondernemingen tot enige bloei zijn
gekomen, waarvan ik de persoonlijke bezitter was en
bleef. Niet omdat mijn eigendomsrecht van betekenis
was voor het drijven der zaak, volstrekt niet, ik heb
geen commercieel talent en moest de zaak aan deskun
digen overlaten; maar omdat ik de macht behield om
in te grijpen als uit de onderlinge verdeeldheid of
onverstandig drijven gevaar ontstond.
Ir. Van Eed en: Mijn vader was geen zakenman en de
mensen die hem hielpen evenmin, daarom kwam je met
geld nooit toe. Alles was goed bedoeld, maar veel te
idealistisch, dat ging nu eenmaal niet. Het was maar
een klein maatschappijtje in de grote maatschappij en
die grote maatschappij lachte erom natuurlijk J
Er kwamen van alle kanten mensen op Walden, een paar
dagen wonen en dan gingen ze weer weg, dan hadden ze
het wel gezien. Ze vonden het wel vermakelijk en dan
gingen ze weer; uitvoeren deden ze niet veel.
Toen zijn grote onderneming mislukt was, begon van
Eeden zijn Utopie te relativeren. Hij had zich nooit
met huid en haar in die onderneming gestoken, be
weerde hij, ondanks twee ton schuld ! !t Was slechts
een proeve van practisch socialisme, een beetje ex
perimentele sociologie, waarbij men toch eigenlijk zo
weinig riskeert en zoveel goeds en gewichtigs bena
dert .
Tenslotte een gedicht van Jaap Harte :

Van Eedens Walden bestaat niet meer
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Denk hoe het was :
de kolonisten wonend in verspreide huisjes
bezaten een electrische bakkerij, een groentenkwe
kerij, muizen, katten en een hooggestemde conversa
tie. Heel Bussum vond het gek: men keek nieuwsgie
rig naar de dichter en zijn boekenkar, !n rijdende
uitleenbibliotheek, men kocht socialistische groen
ten uit Walden. Maar de zeven jaren werden magerder.
Wel trok men soms naar het Naardermeer om de lepe
laars, meeuwen, meerkoeten en rode reigers te fo
tograferen ,
maar een oude freule klaagde, dat zij niet met een
tuinman aan één tafel wilde zitten
en een jonge intellectueel smaakte het brood in
eens niet meer.
Van Beden, zoon van een botanicus, schrijver van
parabels over een krekelschool en een mierenkolo
nie, zag zijn ideaal in stukken vallen.
Hij hing zijn bakkersmuts aan de wilgen en liqui
deerde zijn schepping in 1907.
Waar de kolonisten eens Tolstoi lazen, ligt nu
een voetbalveld; de golfkartonfabriek Van Meurs
staat op de grond van Van Eedens negenjarig Utopia.

Bij het onderzoek naar de moord in Naarden in 1572
heeft de redaktie onder andere een geschrift van de
Huizer Lambtrt Rijckz.Lustigh onder ogen gehad. Nu is
het bekend, dat er van deze historicus verschillende
handschriften bestaan, maar waar deze allemaal berus
ten is slechts gedeeltelijk bekend.
Graag zouden wij van onze lezers gegevens over de hand
schriften ontvangen.
Eveneens doen wij een beroep op aangesloten organisa
ties om voor kopy te zorgen voor Tussen Vecht en Eem.
Onze jonge-amateur-historici in Naarden, maar ook ge
ologen en genealogen in het Gooi kunnen toch zeker
wel iets interessants vertellen over hun werk ?
En waar blijven bijvoorbeeld bijdragen uit sommige
Gooise randgemeenten ? Hopelijk zal de redactie een
goede aanvulling van zijn portefeuille krijgen.

J.0
VAN DE REDACTIE
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EEN STUKJE VERLEDEN IN EEMNES
Een ’’zeer wel doortimmerde bedschutting" is nog
steeds aanwezig in de wel zeer antieke boerderij,
naast de R.K.kerk gelegen op de Wakker endijk (58).
Deze boerderij is, zoals de muurankers uit 1637 ge
tuigen, van een degelijkheid, die heel wat regen en
wind hebben getrotseerd.
Binnen is de oude driedeling nog steeds te zien +
voorhuis-schuur-stal. Boven is de hooizolder zoals
u begrijpen kunt, en in het voorhuis is de bedstee
nog altijd aanwezig. De echte, die beneden een luikje
heeft, waarachter de aardappels vorstvrij (twee le
vende kacheltjes vlak daarboven) konden liggen. Ach
ter een deurtje daarboven de eigenlijke bedstee. Aan
weerskanten een beddeplank, aan het hoofdeinde voor
de man en aan het voeteneinde voor de vrouw, denk ik;
maar ik geef gaarne mijn mening voor een deskundiger.
Boven een zolderingetje, waarop wederom achter een
luikje de bergruimte voor de kleren. Alles in maten
en verhoudingen, die doen denken, dat er kinderen
hebben gewoond, die dit als ruimte hebben benut om
"vadertje en moedertje" te spelen.
Het is vermoedelijk de laatste in heel de gemeente
Eemnes en ik vraag me af of Rijksmonumentenzorg er
geen aandacht aan moet gaan besteden, maar de drukte
van toeristen kunnen ze beter opvangen in het Open
luchtmuseum in Arnhem, waarheen zoveel van onze an
tieke spullen (o.a. kostuums van het ouderpaar Van
Dijk, vloerkleed fam. van Boven) zijn gegaan.

Een folklorist.
(Overgenomen uit: De Zeem, 2e jaarg.nr.6)
Vraag red.: Waarom staat deze 17e eeuwse boerderij

niet op de "Lijst van onroerende monumen
ten" van Eemnes ? Hebben de verbouwingen
het pand te zeer "verminkt" ?
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