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De restauratie van de gewelfschilderingen in de
Grote Kerk te Naarden.

door H. Janse, Rijksdienst voor de Monumentenzorg - Zeist

In alle stilte heeft zich in de afgelopen twaalf jaren een zeer interessante
restauratie van een unieke serie beschilderde houten gewelven voltrokken. De
ruimte van het middenschip en het hoge koor van de kerk in Naarden zijn
overdekt met een doorlopend houten tongewelf, een gebruikelijke bouwvorm in
een groot deel van Nederland. De kap, waar dat tongewelf deel van uitmaakt,
zal omstreeks 1480 tot stand zijn gekomen.

Waarom is dat gewelf in Naarden zo uniek? Het houten tongewelf is dat
geenszins, zoals we al opmerkten. Als men een lijn trekt van de Lauwerszee tot
aan Weert in midden-Limburg dan kan men ten westen daarvan talloze kerk
gebouwen en ook wel enkele burgelijke bouwwerken aantreffen, waarin de
ruimte overdekt wordt door een nagenoeg halfcylindervormig plafond, dat
tegen de kap is aangebracht en slechts uit een centimeter dik eiken beschot
bestaat. Uit verschillende berichten weten we, dat dit beschot nooit direct na
het totstandkomen van de kap werd aangebracht, maar tenminste een vijfen
twintig jaar later. Er zijn vele gevallen bekend, waarin het beschot tot in de
19de eeuw en tot op de huidige dag achterwege bleef.
Op het gewelf in Naarden en met name op de loopbrug over de trekbalken

eronder komen jaartallen voor, die ons doen veronderstellen, dat het gewelf en
de trekbalken en loopbrug eronder werden beschilderd in de jaren 1508-1518.
Het feit, dat het gewelf in Naarden beschilderd is kan men op zich zelf ook

niet uniek noemen. Er zijn een aantal streken in Nederland aan te wijzen
waarin het beschilderen van het houten tongewelf een traditie moet zijn
geweest. De oudste gewelven in de Oude Kerk te Amsterdam, omstreeks 1370
of ’80 tegen een kap van omstreeks 1340 aangebracht, vertonen al een
beschildering die vermoedelijk uit het laatst vande 14de eeuw zal dateren. Men
heeft er het beschilderen van de gewelven volgehouden in vrijwel alle perioden
tot vlak voor de Reformatie. Opvallend is hierbij, dat de kerk ook een grote
reeks gebrandschilderde glazen heeft gehad, die kennelijk geenszins als een
concurrentie van de gewelfschilderingen gezien zijn, ondanks het feit, dat die
beschilderingen zich in een wat duistere omgeving boven in de kap bevinden.
Muurschilderingen op de witgepleisterde muren ontbreken er geheel. Wel zijn
de kolommen rond het priesterkoor voorzien van tapijtschilderingen, die als
achtergrond hebben gediend voor apostelbeelden.
Ook elders in Noord-Holland zijn of waren beschilderde houten tongewelven.

Om er enkele te noemen: In de St. Laurenskerk te Alkmaar hebben Cornells
Buys en zijn broer Jacob Cornelisz van Oostsanen de gewelven beschilderd.
Dit zal omstreeks 1520 zijn gebeurd. Helaas zijn ze vrijwel alle uitgebroken in
1886 en resten nu alleen nog de vakken in de koorsluiting, die Het Laatste
Oordeel weergeven. Ook is bekend, dat Van Oostsanen in de Grote Kerk te
Hoorn in 1522 een Laatste Oordeel heeft geschilderd. De kerk ging in de 19de
eeuw door brand verloren.
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Uit een iets eerdere periode, namelijk van omstreeks 1484, zijn schilderingen
op de gewelven van de Zuiderkerk te Enkhuizen, die tegenover elkaar op de
vakken van het gewelf steeds een episode uit het Nieuwe Testament en een
overeenkomende voorstelling uit het Oude Testament weergegeven. Door een
onoordeelkundige vrijlegging in het begin van onze eeuw zijn ze thans helaas
vrijwel onherkenbaar geworden.

Tenslotte wil ik nog vermelden de schilderingen te Warmenhuizen, die van
omstreeks 1525 dateren en al heel duidelijk de invloed van de opkomende
renaissance kunst vertonen.

Ook in de St. Laurenskerk te Weesp zijn beschilderde gewelven geweest, die
in 1638 overgeschilderd en in 1738 uitgebroken werden. Ook de kerk van
Diemen schijnt beschilderde gewelven gehad te hebben.
Volledigheidshalve vermeld ik, dat behalve in de genoemde gebieden in

Noord-Holland ook in een enkel geval in Friesland en een aantal kerken in
’s-Hertogenbosch en omgeving (Heeswijk, Helvoirt, Kerkwijk) beschilderde
houten tongewelven bekend zijn.

UNIEKE SCHILDERINGEN
Waarom zijn de Naardense schilderingen dan zo uniek. Wel, het is de meest

ongeschonden reeks, in één periode tot stand gekomen, nooit overschilderd en
grotendeels onbeschadigd tot ons gekomen. Alleen de vakken van de koor-

Gedeelte van de tekst op de loopbrug bij de toren, die de voltooiing van de
schilderingen aangeeft. De volledige tekst luidt: A° als men XVc ende xviii
gescreven sach so meij den xx dach doe wort gescreven hier - Godt bescherm
dese kerck voer enigh dangier. Betekenis: Op de 20ste mei 1518 werd hier
geschreven - God bescherm deze kerk tegen alle gevaar.
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sluiting, als gebruikelijk het hoofdmoment van de reeks in het Laatste Oordeel,
zijn bij de beschieting tijdens de belegering van Naarden door Staatse troepen
onder Willem III in 1673 vrij ernstig beschadigd. De schilderingen zijn verder
wel bijgewerkt en aangevuld, maar een gehele overschildering in meestal
grauwe kleuren, zoals we die kennen uit de Oude kerk in Amsterdam, de
Zuiderkerk te Enkhuizen en de Jacobijnerkerk te Leeuwarden, bleef gelukkig
achterwege.
De schilderingen vormen een reeks van twee maal elf taferelen uit Oude en

Nieuwe Testament en in de sluiting vijf vakken, die tesamen het Laatste
Oordeel vormen. Ze wekken de illusie tapijten te zijn, die opgehangen werden
tegen het gewelf en omgeven zijn door een ornament-rand, waarin bloem
motieven zijn verwerkt. In één van de vakken is aan de rand van de centrale
schildering zelfs een spijker geschilderd, waaraan het tapijt is opgehangen.

De schilders zijn aan de oostzijde begonnen met het einde en hoogtepunt van
de reeks, Het Laatste Oordeel met aansluitend de Hemel en de Hel. Oorspron
kelijk was de opzet de rechte vakken, waarin Hel en Hemel uitgebeeld werden,
ook midden op de panelen te plaatsen zoals dat ook verder in de reeks het geval
zou zijn. Maar men overschilderde aan de oostkant, dus aan de kant van de
vijfzijdige sluiting, de eerstontworpen randbeschildering en liet de voorstel
lingen in die van het Laatste Oordeel overlopen. Ook elders hebben we bij de
restauratie, die de mogelijkheid bood de schilderingen van zeer dichtbij te
bestuderen, kunnen constateren, dat de randbeschildering meestal eerst is
aangebracht en daarna de centrale voorstelling.
De randbeschilderingen zijn hoogstwaarschijnlijk door andere, minder

gekwalificeerde schilders aangebracht dan de centrale schilderingen. Zelfs is
hier en daar te zien, dat de beschilderingen van de ribben, die de velden van
elkaar scheiden, door nog minder geroutineerde schilders moet zijn gemaakt.
Èr moet een vrij grote groep schilders met het karwei bezig zijn geweest.

Wie zijn deze mensen geweest? Op een bordesje tegen de toren, waar men op
de loopbrug onder de gewelven kon komen, stonden de wapens van Amsterdam
en van het St. Lucasgilde, benevens een wapenschild, waarop een huismerk,
waarvan de hoofdvorm een A is. Helaas is dit bordes bij de restauratie verloren
gegaan, maar het zal naar oude afbeeldingen weer gecopiëerd worden. Dit is
van groot belang, want het bevat de sleutel tot de hiervoor gestelde vraag. De
schilders zijn namelijk Amsterdammers geweest, leden van het Sint Lucasgilde.
Waarschijnlijk waren zij gegroepeerd rond Jacob Cornelisz van Oostsanen.
De randbeschilderingen vertonen ornamenten, die sterk overeenkomen met

die in de Oude kerk in Amsterdam. Er is zelfs een gentiaanachtige bloem, die
exact zo voorkomt in de schilderingen van de Sebastiaanskapel en de
Smidskapel in die kerk. De Sebastiaanskapel kwam gereed omstreeks 1460,
maar de gewelfschildering draagt het jaartal 1517. Dat komt merkwaardig
overeen met Naarden, waar op de loopbrug de jaartallen 1509 aan het begin en
1518 aan het einde voorkomen. Voor de centrale beschilderingen zijn
houtsneden van Albrecht Dürer als voorbeeld genomen en enkele zijn terug
te voeren op prenten van Van Oostsanen. Men bedenke hierbij, dat in de
middeleeuwen en de vroege renaissance het begrip plagiaat niet gehanteerd
werd. In de bouwkunst en ook in de beeldende kunsten werd datgene wat een
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voorganger had geproduceerd als gemeengoed beschouwd. Het werd evenwel
nooit slaafs nagevolgd maar kende altijd een element van eigen interpretatie,
eigen inventiviteit. De schilderingen vertonen hier en daar duidelijk de eerste
tekenen van de opkomende renaissance. Deze kunstvorm komt in het eerste in
de beeldende kunsten, de meubelkunst en dergelijke toegepaste kunstvormen
en eerst later, tegen het midden van de 16de eeuw in de bouwkunst.

De schilderkunstige kwaliteit van bepaalde figuren in deze middenvoorstellin
gen is soms van zeer hoog gehalte, vooral hier en daar in gelaatsuitdrukkingen.
Ook hierin is de Naardense reeks uniek, want elders zijn randbeschilderingen
en centrale voorstellingen over het algemeen van een gelijk niveau en zullen
door dezelfde mensen zijn uitgevoerd. Hier moet een groot meester de hand in
dit werk gehad hebben. Vandaar dat de gedachten uitgaan naar Van
Oostsanen.
De schilderingen tonen op verschillende plaatsen wapens, huismerken en

symbolen en attributen van de corporaties en families die als de schenkers van
de desbetreffende panelen beschouwd moeten worden. Zo zien we schutters-
emblemen, zowel van de handboog- als de voetboogschutters en hun bescherm
heiligen, emblemen van de wolspinners en lakenwevers, de stad Naarden en
van een tweetal families. Eén ervan, waarvan wapen en huismerk op vier
panelen en de omringende trekbalken voorkomen, moet een zeer invloedrijke
geweest zijn. Het wapen en het huismerk komen ook voor op een fragment van
een grafzerk, waarvan een foto in het archief van de Rijksdienst voor
Monumentenzorg is. Helaas is van die zeer beschadigde zerk thans nog maar
een nog kleiner deel teruggevonden. Het is ons nog niet gelukt wapen en huis
merk te identificeren. Wellicht kan een lezer van dit artikel ons op het spoor
ervan brengen.

rood roe t
Z k iv e rev , Frovose
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RESTAURATIE
Tijdens de oorlog waren de zeer dunne gewelfdelen uit de kerk verwijderd.

Bij hun terugkeer werden ze vastgeschroefd, zodat het losnemen bij de aanvang
van de restauratie in 1965 geen groot probleem was. Met zeer veel zorg zijn ze
daarna geconserveerd. De werkzaamheden zijn voornamelijk verricht door de
heren V. Mehra van het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van
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Voorwerpen van Kunst en Wetenschap te Amsterdam en G. Mourik van de fa.
Wits. Eerst werden de delen voorzichtig gereinigd en de zwarte contouren, die
geen bindmiddel meer in de verf hadden, gefixeerd. Vele gewelfdelen waren
zeer broos en aangetast door zwam en houtworm. Het hout werd daarom
voorzichtig geïmpregneerd met een houtconserveringsmiddel en bestreken
met een kunststof aan de achterzijde. Waar nodig werd daarop een nylonvoile
geplakt, waardoor de planken weer de vereiste stevigheid kregen.

Zeer nauwkeurig werd de eigenlijke restauratie van de schilderingen
uitgevoerd. Daartoe werden ze stuk voor stuk als paneel in hun geheel
opgesteld in de Andreaskerk in de Turfpoortstraat te Naarden. Jarenlang
duurden deze werkzaamheden. Omdat het bewaren van de gereedgekomen
panelen een groot risico met zich meebracht werden ze in kisten gepakt en
enige jaren opgeborgen in een bergplaats waar temperatuur en vochtigheid
nauwkeurig gecontroleerd werden. Brandgevaar was daar uitgesloten.
Thans zijn de schilderingen weer op hun plaats in het gewelf gebracht. Ze zijn

werderom vastgeschroefd. Er is rekening mee gehouden, dat lekwater van het
dak, helaas nooit geheel uit te sluiten, wordt tegengehouden en het klimaat aan
voor- en achterzijde van het beschot hetzelfde is. Dit is van groot belang omdat
de kerk verwarmd moet worden. Alhoewel gepoogd is de klimatologische
omstandigheden voor hout, dus ook voor orgel en meubilair, zo gunstig
mogelijk te houden, moet er toch voor gewaakt worden, dat grote temperatuur -
en vochtigheidsverschillen aan weerszijden van de beschieting kunnen
optreden, wat voor hout en beschilderingen funest zou zijn.

Nadat alle panelen weer op hun plaats waren hebben de beide restaurateurs
de schilderingen, die tijdens de restauratie nooit meer naast elkaar waren
geweest, in toon en kleursterkte op elkaar afgestemd. Daarbij moet worden
opgemerkt, dat alle retouches, die in de schilderingen moesten worden
aangebracht om ze tot een zo aanvaardbaar mogelijk geheel te doen zijn, in een
streepjestechniek zijn uitgevoerd, zodat ze altijd later als toevoeging te
herkennen zijn. Tenslotte is het gehele gewelf onder grootst mogelijke
voorzorgen in verband met brandgevaar gefixeerd met een kunststof in alcohol
als het meest snel verdampende oplosmiddel.

Zo zullen de beroemde Naardense gewelfschilderingen bij de voltooiing van de
restauratie van de kerk in het begin van het volgende jaar weer in hun volle
glorie te zien zijn. Er is een speciale verlichting aangebracht om ze voor de
bezoekers van de grond af goed zichtbaar te maken. Op een hoogte van ruim 20
meter zullen ze, hopen we, nog eeuwen getuigen van geloofszin en
offervaardigheid van de Naardense gemeenschap uit de jaren rond 1500 en het
doorzettingsvermogen van het kerkbestuur van de Hervormde gemeente uit de
tweede helft van de 20 ste eeuw, dat het heeft kunnen opbrengen met grote
offervaardigheid een kostbare restauratie tot een goed eind te brengen,
kostbaar ondanks de ruime subsidiëring van rijk, provincie en gemeente.

De oude Sint Vituskerk is meer dan het belangrijkste monument van de
vesting Naarden, het is een nationaal monument, niet als opvallend specimen
van bouwkunst maar vooral vanwege een aantal belangrijke elementen in het
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interieur: het koorhek, de merkwaardige kapitelen van de kolommen in het
koor, de schildering van Sint Christoffel aan de noordzijde tegen de toren
maar bovenal vanwege de unieke reeks gewelfschilderingen, waarvan de
restauratie nu voltooid is.
Foto’s: Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Tekeningen: H. Janse
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Vak 8 van west, zuidzijde, voor de restauratie.
Simon met de poortdeuren van Gaza. Ook interessant als afbeelding van de
stadspoort. In de opening hangt het valhek. Links ervan is een hordijs
weergegeven, een houten uitbouw, waaruit m tijden van nood vloeibare stoffen
op de hoofden van de aanvallers konden neerdalen. Beeldend is dit aangegeven
als donkere strepen onder de openingen langs de muur. Tenslotte zij gewezen
op de laag geplaatste kanongaten, zoals dat omstreeks 1500 gebruikelijk was.
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Dr. A.C.J. De Vrankrijker 70 jaar door w.g.m . Cenmi

Vorige maand is een boekje verschenen waarin De Vrankrijker ter gelegen
heid van zijn 70e verjaardag over zijn jeugd in Bussum tot en met zijn
H.B.S.-tijd vertelt. In dit genoeglijk Jong leven in een oude dorpskern - een
keurig verzorgde uitgave van Kerkebosch te Zeist - schildert hij het ’’eenvoudig
burgermilieu” waaruit hij voortkwam (zijn vader had een schildersbedrijf in
Bussum), ’’ietwat bekrompen, traditiegebonden en toch kansen biedend” en
het leven in het eenvoudige maar opkomende Bussum uit die tijd. Dat De
Vrankrijker de kansen die hem geboden werden aangreep en met zijn talenten
woekerde, bleek algauw. Hij ging geschiedenis studeren in Amsterdam, waar
zijn familie het nogal moeilijk mee had, want als katholiek kwam Nijmegen,
waar toen net de universiteit geopend was, meer in aanmerking. Al op zijn 25e
promoveerde hij bij de bekende historicus Brugmans op De motiveering van
onzen opstand. Theoriën van het verzet, een studie die mede vanwege de
verzetsaspecten ook in de oorlog actueel en veel gelezen werd.

Tijdens zijn studie nog deed De Vrankrijker voor Prof. Posthumus, die over
de Leidse lakenindustrie had geschreven, een onderzoek in het oud-archief van
Naarden naar de laken-industrie in die stad. Resultaten van dit onderzoek
legde hij neer in een tweetal artikelen in het Tijdschrift voor geschiedenis. Dit
was het eerste contact met archieven en de lokale en regionale geschiedenis,
zaken die hem tot op heden zijn blijven boeien.

In die moeilijke crisisjaren was het niet gemakkelijk om aan een baan te
komen en De Vrankrijker was dan ook van 1933 tot 1941 op allerlei middelbare
scholen leraar geschiedenis, soms ook aardrijkskunde, waarin hij ook
lesbevoegdheid had.
Ook in deze periode bleef hij boeken publiceren, zoals De Staatsleer van Hugo

de Groot en Vier eeuwen Nederlands studentenleven.
In 1941 werd De Vrankrijker leraar aan het Goois Lyceum, dat hij tot aan zijn

pensioen in 1972 trouw is gebleven. Ook daarna tot op heden bleef hij in het
onderwijs, en wel op het Wulfhorst College in Hilversum.

LOCAAL EN REGIONAAL HISTORICUS
De geschiedschrijving van het Gooi op basis van het oorspronkelijk

archiefmateriaal, was in de jaren dertig een vrijwel onontgonnen terrein. Alleen
de 19e eeuwse Hilversumse notaris en historicus Albertus Perk had hier enig
baanbrekend werk verricht. Een basis voor een geschiedschrijving van het Gooi
werd gelegd door de Breda’s/Utrechtse historicus Enklaar die in 1932 een
bronnenpublikatie "Middeleeuwsche rechtsbronnen van Stad en Lande van
Gooiland” het licht deed zien. Toen Enklaar zich daarna aan het schrijven van
een algemene geschiedenis van Gooiland zette, vroeg hij De Vrankrijker de
geschiedenis vanaf 1572 op zich te nemen. De Vrankrijker begon met een
reuzenarbeid: het doorwerken van de oudarchieven van alle Gooise gemeenten
en van het omvangrijke Erfgooiersarchief. Deze arbeid vond zijn neerslag in het
2e en 3e deel van De geschiedenis van Gooiland. Dit drie-delige werk- Enklaar
schreef zelf het eerste deel - is nog steeds het standaardwerk over de geschiede-
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nis van het Gooi. Het is ongetwijfeld De Vrankrijker’s belangrijkste historische
publikatie te noemen. Op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis is
De Vrankrijker ook het vruchtbaarst gebleken. Van zijn vele publikaties kun
nen hier boeken genoemd worden als: Naerdincklant; St. Jansprocessie (met
Gabriël Smit); De historie van de Naarden; Stad en Lande van Gooiland,
Geschiedenis en problemen van de erfgooiers 968-1968; De Mjyella te Bussum
1910-1960; De Eembrug; St. Vitus.

SOCIAAL HISTORICUS
De Vrankrijker is echter niet alleen locaal en regionaal historicus. Ook de

sociaal-economische geschiedenis (met nadruk op sociaal) heeft hem vanaf zijn
studententijd geboeid. Hiervan getuigt al een boekje als Maatschappelijk leven
in de 17e eeuw uit 1936. Voorts Een groeiende gedachte; meningen over de
sociale toestand in de 19e eeuw. Volksontwikkeling in Nederland in de 19e en
20e eeuw. Het wervende woord, geschiedenis der socialistische week - en
dagbladpers in Nederland. Onze anarchisten en utopisten rond 1900 en zijn
Geschiedenis van de belastingen waarin met name de sociaal-economische
achtergronden van de inkomstenbelasting-hervormingen uit de eerste helft van
de 19e eeuw worden geschetst. Het boek werd geschreven n.a.v. een prijsvraag
van het Teyler’s genootschap en behaalde prompt de eerste prijs.

VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK
Niet alleen historicus is De Vrankrijker; als een belangrijke draad door zijn

leven loopt zijn belangstelling en daadwerkelijk inzet voor het vormings- en
ontwikkelingswerk. Als voorzitter heeft hij 14 jaar het Instituut voor
volksontwikkeling en natuurvriendenonderzoek geleid, een vereniging met
40.000 leden gericht op vorming en minder-geschoolden. Met name voor zijn
verdiensten op dit gebied werd De Vrankrijker enige jaren geleden benoemd tot
Officier in de orde Van Oranje Nassau. Zijn bijzondere betekenis voor Naarden
kreeg al vroeg erkenning: bij het 600-jarig bestaan van Naarden ontving hij de
zilveren penning van die stad. Zijn betekenis voor de historie van het Gooi en
zijn uitspanningen op het gebied van de cultuur werden door de gemeente
Hilversum enige jaren geleden gewaardeerd met de Cultuurprijs van die stad
(voor scherpslijpers: van dat dorp.)

WERKLUST
Wie denkt dat De Vrankrijker na zijn 65e is gaan rusten, kent zijn tomeloze

werklust niet. Met name op sociaal-cultureel gebied bleef hij actief; als
voorzitter van de Culturele Raad Noord-Holland; secretaris van de Stichting
Culturele Gemeenschap Bussum, voorzitter van de Monumentencommissie van
Hilversum en lid van de Raadscommissie voor sociaal en cultureel beleid van
die stad.

In alles wat er in het Gooi op historisch gebied aan organisaties bestaat, was
of is hij actief: vele jaren bestuurslid van het voormalig Goois Museum (nu
historische afdeling van De Vaart), voorzitter van de begeleidingscommisie van
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die afdeling (met als recente publikatie de Streekmuseumnota), adviseur van
het Vestingsmuseum in Naarden en tenslotte, vanaf de oprichting in 1970 een
van de drijvende krachten van onze Stichting Tussen Vecht en Eem, onder
andere als voorzitter van de redactie-commissie sedert 1971.

De Vrankrijker is in menig opzicht een pionier; als regionaal historicus vond
hij slechts onbewerkte en moeilijk toegankelijke archieven; ideeën op het
gebied van vormings- en ontwikkelingswerk rijpten bij hem én bevocht hij in
een tijd die daar nog nauwelijks aan toe was.

70 JAAR
Jarenlang één dag in de week in de kelders van de Koninklijke Bibliotheek
oude tijdschriften en kranten doorwerken ter voorbereiding van een publikatie,
vele weken op stoffige zolders van gemeentehuizen in de archieven zitten, het
zijn zaken die voor hem tot het verleden behoren. De Vrankrijker heeft moeite
met de mijlpaal die zijn 70e verjaardag is. Reglementen van vele organisaties
bepalen dan meedogenloos dat het afgelopen moet zijn. Een 65 + pas- door hem
"bejaardenpas” genoemd -wat een subtiele maar belangrijke nuance is- bezit
hij niet en wenst hij niet. Wie De Vrankrijker echter kent en meemaakt, weet
dat zijn wezenlijke kracht onverminderd is; een kracht om bij anderen ideeën
te stimuleren, mensen op weg te helpen en richting te geven; dat alles in
dienstbaarheid, met veel belangstelling voor de anderen zeer aimabel.
De Vrankrijker is niet alleen de enige Gooise historicus van deze eeuw die in

zijn geschiedschrijving er in is geslaagd uit te stijgen ver boven het lokale en
boven de veelal amateuristische regionale geschiedbeoefening, hij heeft bij
velen de belangstelling voor de historie van het Gooi ontwikkeld en richting
gegeven, een verdienste die een felicitatie - zeker bij gelegenheid van zijn 70e
veijaardag - meer dan waard is.

Hilversums eerste notaris door P. W. de Lange -  Hilversum

Bij de grote brand van 1766 zijn én het dorpsarchief én dat van de
gereformeerde gemeente vrijwel geheel verloren gegaan. Voor de oudere
geschiedenis is men dus op andere bronnen aangewezen. Het beeld blijft
dientengevolge veelal wat schetsmatig. Maar soms werpt een gelukkige vondst
op bepaalde onderwerpen wat meer licht.

Zo was al bekend, dat Hilversum, - als enige van de Gooise dorpen - al vrij
vroeg een eigen notaris gehad heeft. De oudste van hen van Joan Adolf
Winkler, wiens akten bewaard gebleven zijn sedert 1719. Bestudering daarvan
bracht aan het licht, dat hij voorgangers gehad moest hebben. In sommige
akten wordt namelijk verwezen naar oudere akten van plaatselijke collega’s,
met name Tijmen Willemsz Vlaanderen en Roelef Bitter, resp. uit de jaren
1708-1713 en 1696-1704.
Dit bracht mij ertoe in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag te zoeken, of

er iets te vinden was inzake de aanstelling van deze notarissen. En dat lukte. Ik
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vond in het archief van het Hof van Holland, no. 5930, dat Tijmen Willemsz
Vlaanderen op 14 januari 1683 te Hilversum is geadmitteerd. De admissie van
Roelof Bikker was niet direct te vinden; tot bleek, dat deze niet te Hilversum
had plaats gevonden maar te ’s-Gravezande, op 22 januari 1687. Of hij daar
nog werkzaam is geweest vóór zijn vertrek naar Hilversum, was niet meer na te
gaan. Er zijn geen akten ter zake bewaard gebleven. Ik bepaal mij nu verder tot
eerstgenoemde.

Wie was hij en wat was Hilversum toen voor een plaats?
Om met de laatste vraag te beginnen: Tot ruim dertig jaar te voren was het een

arm heidedorp geweest, waar de schamele inkomsten uit de landbouw
tenminste enigszins verruimd werden door het spinnen en kaarden van wol voor
de Naardense lakenwevers. (Wie het overigens niet meer zo goed ging). Sinds
het gereed komen van de Gooise vaart tot de toenmalige grens met
’s-Graveland was echter in 1650 een geregelde beurtvaartdienst op Amsterdam
geopend en daarin hadden Amsterdamse kooplieden aanleiding gevonden om
te Hilversum wollen lakens in loon te laten weven. Na een aarzelend begin en
ondanks pogingen van Naardense zijde om het te doen verbieden heeft dit
bedrijf mettertijd een grote vlucht genomen. Dit ging gepaard met een
krachtige groei van de bevolking, mede door toevloed van elders. Zo vestigden
zich hier, naast de boeren en de wevers, ook tal van personen, werkzaam in de
verzorgende en bestuurssector, omdat er plaatselijk voldoende behoefte aan
hun hulp ontstond. Waaronder ook aan die van een notaris. Die loonwevers
moeten dan, toen al, toch wel tot enige welstand gekomen zijn.

Nu inzake de persoon van die eerste notaris:
Het valt terstond op, dat Tijmen Vlaanderen niet - als zo vaak met notarissen

het geval is - van elders gekomen is, maar een geboren Hilversummer was,
bovendien uit een oud plaatselijk geslacht. Dat doet de vraag rijzen, uit welk
milieu hij zou kunnen stammen. In zover is die vraag te beantwoorden, dat zijn
vader, Willem Jacobsz (nog zonder geslachtsnaam), geen boer geweest zal zijn.
Tot op middelbare leeftijd (n.1. als zijn vader overlijdt) is hij maar voor een zeer
klein bedrag in de koptiende aangeslagen. Het lijkt verder onwaarschijnlijk,
dat hij wever geweest zou zijn. Misschien onderwijzer, dorpssecretaris of zo
iets?

Nu aangaande de man zélf: Hij wordt ook wel aangeduid als Tijmen Willemsz
Coster; dit ter onderscheiding van een gelijknamige jongere broer. Later heet
hij soms ook wel ”de secretaris” . Als hij in 1683 notaris geworden is, zal hij
waarschijnlijk omstreeks 1655 a 1660 geboren zijn. De studie voor notaris zal
toen wel niet zoveel tijd gevergd hebben als tegenwoordig, maar eerder dan op
25 jaar (de leeftijd, waarop men toen meerdeijarig werd) kan hij het toch moei
lijk geworden zijn. De tijd van zijn overlijden valt binnen zekere grenzen. Zijn
(kleine) inschrijving in de koptiende-registers is in 1726 overgeschreven op zijn
weduwe. Uit tal van gevallen weten wij echter, dat dergelijke mutatie soms met
grote vertraging in deze registers zijn genoteerd. Het feit, dat notaris Joan
Winkler hier al in 1719 als zodanig gefungeerd heeft, doet vermoeden, dat hij
(T.W.V.) toen al niet meer in leven geweest zal zijn. Aan de andere kant
hebben wij in de tweede collectie Perk (in De Vaart; de eerste ligt in het
rijksarchief te Haarlem) enkele door heni als notaris of secretaris ondertekende
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akten aangetroffen, waarvan jongste gedateerd is op 25 mei 1714.
Hij is getrouwd geweest met Lijsbeth Gerbrandsdr. Bakker, die hem overleefd

heeft. Zij was een dochter van Gerbrand Willemsz Bakker, die secretaris van
Hilversum geweest is, tenminste van 1662 tot 1691. Zij overleed vóór 31 aug.
1747, toen de nalatenschap van haar en haar man gescheiden is. Daaruit blijkt
onder meer, dat zij een huis in het Zandbergerkwartier bezeten hebben, dat ik
heb kunnen localiseren aan de noordzijde van de Kerkstraat tussen de Groest
en de Oude Doelen. (Dit dankzij het huizenkohier van 1732, de verschillende
transporten tot aan het huizenkohier van 1809 en de kaart van 1850 in het
kantoor van notaris Stolp, waarop de huisnummers van 1809 en 1850 naast
elkaar vermeld zijn). Wij kennen uit dit huwelijk drie kinderen nl. Gijsbert,
gedoopt in 1701, Lambertje, gedoopt in 1707 (beiden genoemd in die akte van
1747) en Gerbrand, van wie de doop niet gevonden is, maar van wie de
doopnaam voldoende houvast geeft. Deze laatste heeft met zijn vrouw, Aaltje
Jacobs Horst, in 1739 een testament gemaakt, waaruit valt op te maken, dat
hun huwelijk kinderloos gebleven is. Ik vermoed dat hij in de akte van 1747 niet
genoemd is, omdat hij vóór dien is overleden. Nog valt op te merken, dat hij
(T.W.V.) pas laat met Lijsbeth Bakker getrouwd is. Dit opent de mogelijkheid
van een eerder huwelijk. In die richting wijst ook het feit dat een Tijmen
Willemsz Coster, man van Grietje Eliasdr. Mets, van 1734 tot 1740 kinderen
heeft laten dopen. Diens vader Willem Coster zal omstreeks 1680 a 1690
geboren kunnen zijn als een zoon uit dat eerdere huwelijk. Dat hij in de akte
van 1747 niet genoemd is, behoeft met deze opvatting niet in strijd te zijn. Hij
zal zijn erfdeel al veel eerder ontvangen hebben. Het beeld is nog verre van
volledig, maar gezien de schaarste aan gegevens wél boven verwachting.
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Handtekening van notaris Tijmen Willemsz. Vlaanderen
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De eerste beroeps-fotografen in Hilversum
door F. Renou - Hilversum / Huizen

In 1855 wordt in Amsterdam voor het eerst een grote internationale fototen
toonstelling gehouden, met medewerking van o.a. Eduard Asser, Louis
Wegner en J.A. van Eijk. Hierdoor werd de fotografische kunst zeer
gestimuleerd en kwamen er meer mensen die dit beroepsmatig gingen
beoefenen. . . . .  ..

De eerste portretfotografen werkten vaak als een schilder in zijn atelier, met
achtergronddecors. De foto’s werden meestal op carton geplakt en hebben
sinds 1859 een favoriet formaat, ’’visite” 6 X 9  cm., bedacht door Dedére als
bedrukt visitekaartje, en populair geworden doordat Napoleon III zich ook zo
liet portretteren. Tegen 1870 kwam er een nieuw formaat: ’’kabinet”
10 X 14, soms 11 X 16 cm. Op beide formaten worden ook beroem
de personen, soms voorzien van hun handtekening, afgebeeld. Ook stads
gezichten kwamen in de handel, soms met reclame tekst. Later onstaat het
formaat salon, 18 X 24 cm.

De op carton geplakte foto’s zijn bijna steeds voorzien van de naam van de
fotograaf en adres van diens atelier, meestal op de voorzijde en/of achterzijde
in goud of zilver gedrukt. De portretfotografie komt tot grote bloei door de
verbeterde techniek; de op uniform formaat gemaakte foto’s worden bewaard
en verzameld in familie-albums, fraai in (kunst) leer gebonden.

In Leiden werkte de studentenfotograaf Israel David Kiek. 1860-1870. Zijn
naam ’’kiekje” bleef het synoniem voor een goedkope pretentieloze foto.
Als eerste amateurfotografen die in Nederland bekendheid verwierven kunnen

vermeld worden Alexandrine Tinne, natuuropnamen en stadsgezichten in den
Haag, ca. 1860, en Jacob Olie 1834 - 1905, de stadsfotograaf van
Amsterdam.
G.H. Breitner, 1857 - Amsterdam 1923, gebruikte fotografische opnamen voor

de ontwerpen van zijn schilderijen. Dit voorbeeld werd nog strakker nagevolgd
door L.W.R. Wenkebach (1860-1937) met zijn bekende tekeningen naar foto's
in het Nieuws van de Dag (1901-1905) later in boekvorm uitgegeven. En in
Hilversum maakte M. Betlem gebruik van foto s en ansichtkaarten voor zijn
reconstructie tekeningen van het oude Hilversum.

HILVERSUM
Vóór het laatste kwart van de 19e eeuw gaan de Hilversummers nog naar

Amsterdam of Utrecht om zich te laten portretteren, (b.v. L.H. Serree- Utrecht
en L.R. Werner, voorheen P. Carstensens, Amsterdam) of ontbieden, ook in
latere tijd nog de fotograaf naar Hilversum voor het maken van opnamen van
buitenplaatsen, villa’s en groepen, getuige een advertentie in een gids v.h. Gooi
van 1896 (Wegner en Mottu, Amsterdam en J.J.A. van Winsen, Utrecht). De
oudste mij bekende foto-opname in Hilversum is van de schutterij op de
Kerstbrink in 1870.
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Ook schoolfotografen reizen dan al ons land door. Bekend zijn o.a. foto’s van
de Wilhelmina-schoolkinderen omstr. 1890. door H.P. van Adelsbergen uit
Amsterdam. Andere bedrijven, werkzaam voor 1900: Bernard & Co
Amsterdam. H.S. Frank Groningen.

Pas na omstreeks 1880 is het mogelijk van foto’s zinkcliché’s te maken voor
directe reproducties in boeken of kranten. Voordien werden houtgravure’s
gemaakt naar foto's.

Tegen het einde van de 19e eeuw worden ansichtkaarten gemaakt van fotogra
fische opnamen. Er ontstaat snel een grote industrie, met in het land werkende
uitgevers, een systeem dat nog functioneert. De prentbriefkaart was het middel
om eenvoudig en snel elkaar over een lange afstand iets te vertellen, daar de
telefoon weggelegd was voor weinigen en de telegraaf ook duur was. De kaarten
worden verzameld en bewaard in albums. Aan deze verzamelwoede is het te
danken dat nog zoveel oude kaarten bewaard zijn gebleven. Ook Hilversumse
fotografen maakten opnamen voor plaatselijke distributie.

Hieronder volgt een opgave van de mij bekende beroepsfotografen in
Hilversum gevestigd, in chronologische volgorde. Zoals hiervoor weergegeven,
is hun werk meestal gesigneerd en daardoor is de tijd van vervaardiging enigs
zins te bepalen, en de portretten en dorpsgezichten te dateren. Ook thans is bij
beschouwen nog duidelijk de kunstzin en technische vaardigheid van deze
fotografen te beoordelen.

1. Henri de Paauw geb. 23 juni 1849 in Haarlem
vestigt zich, komend uit Amsterdam 8-2-1882 in Kerkstraat 61 b, daarna
Langestraat 50 b, daarna Heerenstraat 30
vertrokken op 9 april 1903 naar Ede.

2. Egbertus Martinus van Hille geb. 23-2-1848 in Maasbommel
gepensioneerd apotheker
vestigt zich, komend uit Amerongen 28-4-1892 Vaartweg bij de Kerkbrink,
hoek Zon en Maansteeg (C37) daarna van de Lindenlaan 1, daarna Vaart
weg D34 bij J.C. Louw. Werkt veel onder de naam Fotografisch Atelier
”Lux”
vertrokken op 12 juli 1895 naar Vlaardingen.

3. Eduard Donkersloot, geb. 25-4-1860 te Muiden
vestigt zich, komend uit Gorkum 3-8-1894 Vaartweg 68 c
overleden 6-10-1907

4. Johannes Leonardus van der Heijden geb. 1856 m Amsterdam
vestigt zich, komend uit Amsterdam 8-5-1896 in de Wilhelminastraat.
Vertrekt 7-5-1897 naar Amsterdam.
Komt 2-5-1899 weer terug en vestigt zich dan Langestraat 40.
Vertrekt in 1904 naar Watergraafsmeer.
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korporaal Nieuwenhuizen van de dienstdoende schutterij te Hilversum, ca 1898
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5. Pieter Jan Sieuwers geb. 1873 in Edam
vestigt zich 2-3-1898 Torenlaan 6 verhuist 3-10-1906 naar Kerkstraat 59,
een pand waar ook thans nog een fotografisch bedrijf gevestigd is (G.J.
Sturkenboom)
Huwt met Lijsje Swaan. Overleden te Hilversum 1935.
Pieter Jan Sieuwers was de zoon van Jan (1848 Edam 1918) en de kleinzoon
van Pieter Jan Sieuwers (de Rijpe 1819 - Edam 1898), beide ook fotografen.
Deze familie begon volgens een advertentie, in de Gooi en Eemlander in
1874.
Zij waren voor 1898 werkzaam onder de naam P. Sieuwers en zoon.: adres te
Edam Voorhaven, dagelijks werkzaam en te Hilversum Badhuis, zondags
en maandags.
Later onder de naam J. Sieuwers en Zoon, Edam en Hilversum.
J. Sieuwers was ook in Bussum werkzaam tussen 1998 en 1906 op het adres
Kerkstraat.

6. Johannes Gerard Middendorp (Gerard) geb. 17-2-1870 in Utrecht
vestigt zich 26-5-1900 Vaartweg 28, later ook op 30.
Na zijn overlijden wordt de zaak door zijn weduwe nog enige tijd voortgezet,
w aarna het bedrijf na een verkoop wordt opgeheven (ca. 1948).
Het platenarchief was inmiddels in de laatste wereldoorlog als oud glas
verkocht.

7. Henriette Louise Kooij geb. 12-1-1866 in Den Helder
vestigt zich, komende uit Apeldoorn, 12-7-1900 Bergweg 12, verhuist later
naar Vaartweg 4a
vertrekt 15-6-1907 naar Deventer.

Het tijdperk na 1900 kan in een vervolgartikel behandeld worden. Gaarne
ontving ik mogelijke aanvullingen en gegevens over het eerste kwart van de
20ste eeuw'. Eveneens over de amateur fotografen en over de op 1 febr. 1905
opgerichte ’’Hilversumse Fotografische Club.”

Bronnen:

Gemeentearchief Hilversum
De Gooi en Eemlander
Antiek, 8e. 9e en 10e jrg., artikelen van J. Coppens.
P.T.A. Sw'illens, Nederland in de prentkunst.
P. Charpentier, Fototechniek.
Jacob Olie, Amsterdam gefotografeerd 1860-1905
Breitner als fotograaf
Eigen verzameling.
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Koninklijk jachtrecht in Eemnes
doorJ. V.M. Out - Eemnes

Een lange tijd hebben leden van de koninklijke familie in de beide Eemnessen
(Binnendijk en Buitendijk) jachtrecht gehad. Zo’n driehonderd jaar geleden,
om precies te zijn op 14 september 1674, ontving prins Willem III beide stadjes
(met Baarn, Soest en omgeving) als Hoge Heerlijkheid met alle rechten
daaraan verbonden in eigendom. Een tweetal van die rechten waren het jacht- en
het visrecht. Prins Willem stelde een "jagermeester” aan om toezicht te houden
en liet een jachthuis, het middenstuk van het huidige paleis Soestdijk, bouwen.
Na 1689, het jaar dat hij koning van Engeland werd, kwam hij nog zelden op
zijn jachthuis. Bij zijn overlijden in 1702 viel de Heerlijkheid terug in handen
van de Staten van Utrecht, die in 1714 een aantal ambachtsheerlijke rechten
(b.v. het aanstellen van een aantal functionarissen) met de daaraan verbonden
provenuen aan de meestbiedende verkochten. Hierbij was niet het jachtrecht,
want toen op 27 aug. 1750 prins Willem IV de Hoge Heerlijkheid geschonken
kreeg - dit keer met recht van erfopvolging - was het recht van vrije jacht
daaraan verbonden. Veel plezier heeft hij hiervan overigens niet mogen
ondervinden, want het jaar daarop kwam hij al te overlijden. In Eemnes
moesten als teken van rouw drie klokkenluiders gedurende 4 dagen de klokken
luiden. Cornelis Lange, Gerrit Huijting en Jacob Man ontvingen daar ieder
zo’n 6V2 gulden voor! Prins Willem V, drie jaar oud, werd de nieuwe ’’Heer
van de Hoge Heerlijkheid van de beide Eemnessen”.

Na zijn meerderjarigheid woonde de prins een twintigtal jaren regelmatig op
zijn jachthuis. Roerige jaren volgden dan: de prins werd door de Patriotten
verdreven en na de komst van de Fransen werden alle heerlijke rechten
vervallen verklaard; het jachtslot werd eerst als logement, later als paardenstal
gebruikt! Men kon vrijelijk jagen, totdat in 1807 koning Lodewijk dit voor zijn
’’kroondomein Soestdijk” verbood. Toen de Fransen verdreven waren en de
Souvereine Vorst Willem I in ons land was teruggekeerd, werd bij de
Koninklijk Besluit van 26 maart 1814 bepaald, dat een aantal heerlijke
rechten, waaronder o.a. het jachtrecht en het collatierecht (benoeming van
predikanten), weer hersteld waren. Paleis Soestdijk werd door de Staten
Generaal aan de kroonprins, de latere koning Willem II geschonken, die er tot
aan 1840 regelmatig de zomermaanden doorbracht. In deze jaren ontving de
gemeente Eemnes bij gelegenheid van een vernieuwing van het paleisinterieur
de heuglijke mededeling, dat men 3 badkuipen op het paleis mocht komen
ophalen. Wellicht was dat in die tijd een ’’vorstelijke” gift!

Na het overlijden van Willem II werd zijn vrouw, prinses Anna Paulowna, de
nieuwe eigenaresse. Haar tweede zoon, prins Hendrik (de Zeevaarder) erfde de
bezitting na zijn moeders dood in 1865. Uit de periode, dat prins Hendrik
"Heer van Eemnes” was, is ons het een en ander over het jachtrecht bekend uit
stukken, die in het kerkarchief van de St.Nicolaasparochie te vinden zijn. Een
korte neerslag hiervan volgt hier.
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Vóór 1870 was het de gewoonte, dat het jachtrecht door de rentmeester van
Soestdijk jaarlijks aan één of meer personen verpacht werd. Een zekere heer
Holland uit Eemnes was in de jaren vlak voor 1870 de pachter. Om voor langere
tijd verzekerd te kunnen zijn van het recht had hij de grondbezitters gevraagd
een stuk te willen ondertekenen, waarin ze verklaarden ermee in te stemmen,
dat hij het prinselijke recht zou uitkopen of anders dat hij voor een periode van
30 jaar het recht wilde pachten. Uit de briefwisseling komt naar voren, dat
Holland evenwel van plan was te gaan verhuizen; wellicht was hij van plan het
verworven recht voor veel geld aan een ander over te doen.

De grondbezitters zagen echter om een of andere reden liever de prins als
eigenaar van het recht en kwamen bijeen om een gezamenlijk standpunt te
bepalen. Er werd een verklaring opgesteld, die als volgt luidde: ”De
ondergetekenden, allen ingezetenen der gemeente Eemnes, verklaren
ongenegen te zijn tot den afkoop van het jagtregt van Z.K.H.Prins Hendrik der
Nederlanden op hunne eigendommen in de gemeente Eemnes, en uitdrukkelijk
te verlangen, dat de heer Rentemeester van het Domein Soestdijk aan geen der
aanzoeken, welke van den heer Holland te Eemnes of een ander tot dien
uitkoop mogten uitgaan, gevolg te geven; magtigende zij gelijktijdig
genoemden heer Rentemeester om zulk ten onzen verzoeke desnoods aan
genoemden heer Holland en zich zelven te doen beteeken, met gelijktijdige
intrekking - voor zoveel nodig - van alle volmagten, verklaringen en verdere
stukken door ons betreffende den afkoop van meerbedoeld jagtregt
onderteekend en aan denzelfden heer Holland afgegeven. Eemnes den achtsten
April 1870."

Deze verklaring, door zo’n 40 personen ondertekend, doorkruiste de plannen
van de heer Holland volkomen, vandaar dat hij op 17 april een bezoek bracht
aan pastoor/deken De Beer, die zich - ingelicht door rentemeester Collard -
aan de zijde van de boeren had geschaard en waarschijnlijk de opsteller van de
verklaring was! De pastoor vertelde, dat hij zich niet graag met ’’burgelijke
zaken” bezig hield, maar dat hij zich de belangen van de gemeente had
aangetrokken en daarom partij had gekozen.
Dezelfde avond kwam de heer Holland terug om te vragen of de pastoor de

heren Holzman, Van Rossum en Van Heel een ogenblik wilde ontvangen. De
pastoor, vermoeid van de kerkelijke diensten, zei daar niet veel voor te voelen,
maar Holland hield aan "Slechts een ogenblik. Zij zijn voorname heren en
staan voor!"
De pastoor zwichtte en ontving de heren. Onmiddelijk begon hij "luide”

(zoals hij zelf schrijft) zijn afkeuring over de hele gang van zaken uit te spreken.
De heer Holzman wilde hem wat sussen en deelde mee, dat het contract
eventueel niet voor dertig jaar, maar voor tien jaar gesloten kon worden.
Pastoor zou toch voor hen wel een goed woordje bij de prins kunnen doen?
De heer Holland bedierf het daarop weer goed, door de pastoor erop te wijzen,

dat verschillende landeigenaren reeds contracten met hen gesloten hadden,
waarop de pastoor tegenwierp, dat er alleen voorlopige mandaten verstrekt
waren. Zo bleef het bij een woordenwisseling en er kwam geen oplossing.
Het toppunt was, zo schrijft de pastoor enige tijd later aan de prins, dat een
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paar dagen later de heer Van Heel alléén terug kwam, om de pastoor te
verzoeken toch zeker voor hem het jachtrecht wel te willen bepleiten!

Kennelijk was de pastoor het gezeur moe, want hij stelde de prins voor de zaak
te schikken door de heren toe te staan enkele dagen in de week te mogen jagen,
zonder dat ze hieraan evenwel eigendomsrechten mochten verbinden en
bijvoorbeeld eigen jachtopzienders mochten aanstellen. Hierdoor zou volgens d
pastoor de rust weerkeren en een proces vermeden worden.
Overigens hadden de landeigenaren, die in zo’n proces ter verantwoording

zouden worden geroepen over de reeds gemaakte afspraken, zich voor
eventuele financiële gevolgen al veilig gesteld: door tussenkomst van de
advocaat, Mr. D.J.H. van Eeden te Utrecht, hadden zij van de rentmeester
van het domein Soestdijk een verklaring gekregen, waarin hij hen vrijwaarde
voor eventuele proceskosten en nadelige gevolgen (getekend 28 april 1870).
De heer Holzman besloot de pastoor nog eens te bewerken. Hij liet hem een

gift van ƒ  75,- bezorgen voor de armen ”als afdoening van een oude schuld
vanwege genoten jachtrecht in voorgaande jaren” . De pastoor zond evenwel dit
geld in overleg met de Armmeesters terug, omdat hij bang was dat
het accepteren ervan als een ’’zedelijke verbintenis” uitgelegd kon worden.

In een brief van 4 mei schrijft Holzman hem dan, dat de weigering hem
verbaasd heeft en dat de pastoor - bij volharding in zijn houding - het geld maar
aan de predikant van de Buitendijkse kerk moest geven ten behoeve van hun
armen. Hij dreigt verder, dat hij bij de prinselijke rechten zal uitkopen, als zijn
laatste poging om het jachtrecht te verkrijgen (zodra de prins op Soestdijk
gearriveerd zal zijn ondernomen) niet zal lukken. Als de landeigenaars echter
zijn verzoek ondersteunen, zal dat een jaarlijkse uitkering aan de armen
betekenen; desnoods voor tien jaar ineens vooruit betaald! Overigens moet de
pastoor weten, dat pastoor Poppe in Amsterdam het helemaal met Holzman
eens is. Deze pastoor is ertoe overgehaald aan ’’amice deken” een brief te

Gezicht op Eemnes-binnen en buiten door J. de Beijer, 1744
[foto Rijksdienst voor de monumentenzorg]
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schrijven! Poppe schrijft op 14 mei een brief met de volgende inhoud: ik schrijf
dit in grote haast om U volgende week niet tevergeefs hier te laten komen (wijst
op eerdere contacten, die ik niet kon achterhalen), ik heb het namelijk veel te
druk. Over Holzman kan ik U vertellen, dat hij een oprecht en goed mens is,
die met zijn gift geen bijbedoelingen heeft. Hij wil slechts net als zijn
voorganger het jachtrecht hebben, omdat hij een hartstochtelijk jager is. Pas
meer op met Uw advocaat, want hij speelt een lelijk spelletje met U! Als
Holzman de vergunning krijgt, dan kan de prins net als vroeger blijven jagen;
krijgt hij die niet, dan zal er - koste wat het kost - uitkoop volgen ( spoedig
zullen anderen dit voorbeeld volgen) en dan raakt de prins zijn mooie
jachtgebied kwijt. Help Holzman, het is op de eerste plaats goed voor de prins
en op de tweede plaats ook goed voor Uw armen!

Hiermee eindigt de gevonden briefwisseling uit 1870. Uit gegevens o.a. het
Utrechts Dagblad van 31 jan. en 26 april 1876, blijkt dat het inderdaad tot een
aantal processen gekomen is. Men betwiste dat de gronden onder Eemnes tot
het jachtgebied van prins Hendrik behoorden. Uiteindelijk besliste de Hoge
Raad, dat dit wel zo was!
Dat overigens de pastoor, zoals ook uit vorige brieven bleek, geen makkelijk

heerschap was, blijkt uit een brief van de waarnemend rentmeester van het
domein van 23 april 1876.
Het blijkt, dat de pastoor de vrijwillige gift van ƒ  100 voor de armen wegens

het jachtseizoen 1875 niet geaccepteerd heeft en retour zond, omdat de gift over
1874 nog niet geschonken was! De waarnemend rentmeester schrijft, dat hij dit
zal onderzoeken, doch dat het weigeren Zijne Koninklijke Hoogheid niet
aangenaam zal zijn! Hij stelt de pastoor alsnog in de gelegenheid om het geld
op het kantoor te Soestdijk te halen.

Dat de stemming van pastoor De Beer kon omslaan als het weer, constateren
we uit een latere brief van diezelfde rentmeester (d.d. 14 augustus 1876).
Namens de prins laat de rentmeester weten, dat na de gunstige uitspraak van
de Hoge Raad de jaarlijkse gift op ƒ  200 gebracht zal worden en dat het geld -
op verzoek van de verschillende armmeesters - voortaan vóór de winter zal
worden uitgekeerd. De pastoor schrijft rechtstreeks aan de prins: Dankbaar
ontvangen wij den uitkeering van ƒ  200 voor onzen armen en verdere
toezegging; en geeft de ondergeteekende de verzekering om elke aanmatiging
evenals in 1870 door raad en daad bij mijn parochianen tegen te gaan. De
pastoor van de R.K. gemeente te Eemnes. (23 augustus) Prins Hendrik heeft
tot aan zijn overlijden in 1879 veel op zijn domein vertoefd. Zijn jachtopzieners
hielden deze jaren een waakzaam oogje op wild en eventuele belagers. Eén van
hen, jachtopziener J.Ph. Deys komt in de Eemnesser annalen voor, omdat hij
in 1877 met toestemming van de Rentmeester van het domein voor een periode
van drie weken de door de Commissaris van de Koninging geschorste
veldwachter H. van Veen verving.

Na de dood van prins Hendrik krijgt zijn broer, koning Willem III, het
domein. Of de koning daar tijdens zijn verblijf van zijn jachtrecht gebruik
maakte, is mij niet bekend. Wel is bekend, dat koning Willem op 9 april 1885
de gemeente Eemnes liet weten, dat hij niet langer gebruik wenste te maken
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van zijn visrecht op de Vaart. Dit visrecht werd sindsdien jaarlijks door de
gemeente verpacht.
Als in 1890 ook Willem III komt te overlijden, erft zijn weduwe

koninging-moeder Emma het domein. Dat in deze tijden het ’’heerlijke recht”
van de jacht al vaak bediscussieerd was en inmiddels beschouwd werd als een
overblijfsel uit voorbije tijden, bewijst wel enige aantekeningen in de ’’Notulen
van de Kerkeraad van de N.H. kerk van Eemnes-Buiten” van 15 februari en 18
juli 1918.

Op hun verzoek verleent de Kerkeraad op 15 februari het jachtrecht in het
’’Muizebos” aan de heren J.B. Corsmit, Jan Roest en St. Willaard te Laren
voor de tijd van 10 jaar. Over het ’’heerlijke recht” wordt in het geheel niet
gerept!

Op 12 juli schrijft de Intendant van Soestdijk aan de Diaconie een brief met
daarin de vraag of het in de bedoeling lag, dat over deze grond het ’’heerlijke
jachtrecht” zou afgekocht worden. Op 18 juli besluit de Kerkeraad, dat men
bij haar eerder genomen besluit blijft, omdat het wild aan het perceel grote
schade aanricht. Men was bereid zich mondeling hierover te komen
verantwoorden. Of men daadwerkelijk tot uitkoop gekomen is, heb ik uit de
notulen niet kunnen achterhalen.
Wel had de in Eemnes-Binnen wonende landeigenaar W. van Klooster dit

recht afgekocht van zijn tussen Gooiergracht en Wakkerendijk liggende grond,
dat een behoorlijke waarde als jachtgebied had. Hij had er dan ook een behoor
lijk hoog bedrag voor moeten betalen. Dit werd voor de andere boeren
in Eemnes bij het opheffen van de ’’heerlijke rechten” door de Jachtwet
in 1923 een nadeel bij het bepalen van de jachtrente, waarmee de Staat de van
heerlijke rechten bevrijde landen had bezwaard. De jachtcommissie, die dit
bedrag moest vaststellen, nam o.a. het door Van Klooster betaalde bedrag voor
de goede jachtgrond als maatstaf bij het bepalen van de jachtrente voor heel de
polder. De landeigenaars moesten ongeveer ƒ  2,- per HA per jaar betalen.
Later kwamen zij tevergeefs hiertegen in verzet, omdat ze na vaststelling
verzuimden - door onbekendheid met de voorschriften - om tegen de ter visie
gelegde bescheiden in beroep te komen. Pas in 1934 werd de jachtrente door
een wetswijziging verlaagd. (Gem. Arch. Eemnes: De toestand in de gem.
Eemnes in de jaren 1931-1935.)

We komen in de Raadsnotulen van de gemeente Eemnes vanaf 1923
regelmatig besluiten van deze Raad tegen omtrent het verpachten van het
jachtrecht op gemeente-eigendommen. Op 4 augustus van dat jaar wordt er een
verzoek van de Intendant van Soestdijk in de Raad behandeld om H.M. de
Koninging-Moeder het jachtrecht op enige percelen land aan de Buitenvaart te
willen verlenen tegen een jaarlijkse vergoeding van ƒ  0,50 per HA.
Tegelijkertijd ligt er ook het verzoek van J.Perier om deze gronden te mogen
bejagen, maar waarschijnlijk gevoelig voor "oude rechten,, schenkt de Raad
het recht voor 6 jaar aan ” de Intendant van het Paleis” . Op 8 september keurt
Geduteerde Staten deze onderhandse aanbesteding goed. Tot aan 1936 is het
recht in ’’koninklijke handen” gebleven.

Een ander aspect van het afschaffen van het ’’heerlijke jachtrecht” was de nu
overbodig geworden koninklijke jachtopzieners.
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Op 16 juli 1932 bereikte de gemeenteraad een verzoek van de heren J.G. van
Dijk (kwekerij Gooi - en Eemlust) en J. Roest (theehuis) te Laren, alsmede van
B. van Bommel te Eemnes om de op 1 juli ontslagen jachtopziener Th. Arpink
in gemeentedienst over te nemen om de veiligheid van de bewoners aan de
Biersteeg (de latere Heidelaan achter motel ”De Witte bergen”) en omgeving te
waarborgen. Vanwege de slechte positie van de gemeentekas besliste de raad
afwijzend. Daarop schreven de heren J. Brinkman en E. Huiden een nieuw
verzoek om de jachtopziener een toelage te willen geven. Vermoedelijk tot grote
vreugde van de raad kon men op de vergadering van 29 september volstaan met
de brief ter kennis aan te nemen, want de goede man was inmiddels verhuisd!
Tot zover dit artikel over het ’’Koninklijke jachtrecht” . Voor aanvullingen en

opmerkingen houd ik mij aanbevolen. Wie kan mij b.v. vertellen of het naast
”De Witte Bergen” gelegen ’’jachthuis van prins Hendrik” zoals men dit huisje
wel noemt, het woonhuis was van de jachtopziener?

gegevens: Gemeente-archief Eemnes
Archief R. K. Nicolaasparochie Eemnes
Archief Ned. Herv. Kerk Eemnes-Buiten.

Amateurarcheologie en het Gooi
25 jaar afdeling Naerdincklant van de A.W.N.

door P.J.A. van Mensch

Er zijn verschillende methodes om de geschiedenis te onderzoeken. Een
methode die de aktieve TVE-leden veelal gebruiken is het archiefonderzoek.
Na de ’’uitvinding” van de schrijfkunst heeft de mens zich beijverd om allerlei
voor hem relevante informatie vast te leggen. Het geschiedenisonderzoek met
behulp van archieven kan echter nooit volledig zijn, immers niet alleen de
schrijver of zijn opdrachtgever bepaalt wat relevant is, latere generaties
selekteren ook op basis van wat hun relevant lijkt. Veel wat ons als onderzoeker
relevant voorkomt, blijkt nooit te zijn opgeschreven of in later tijd te zijn
vernietigd. Om nog maar niet te spreken over datgene wat onbedoeld verloren
is gegaan!

De archeologie is een methode van onderzoek die de bovenbedoelde methode
kan aanvullen. Veel zaken blijven in de grond bewaard en een geschoold
archeoloog kan veel opmaken uit schijnbaar onbelangrijke vondsten. De
beperking is dat de archeoloog vrijwel uitsluitend de materiële nalatenschap
van onze voorouders kan bestuderen. Maar een zeer belangrijke uitbreiding is
dat hij door zijn onderzoeksmethodes ook veel te weten kan komen over het leven
in periodes dat de mens de schrijfkunst nog niet meester was (prehistorie). Voor
wat betreft de laatste periode is de archeologie dè onderzoeksmethode. Zozeer
zelfs dat archeologie en prehistorie als synoniem worden gezien. Bovenstaande
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heeft, hoop ik, duidelijk gemaakt dat de begripsinhoud van beide woorden
verschilt.

Archeologie is een vak dat behalve raakvlakken met de historie ook
raakvlakken heeft met tal van andere onderzoeksdisciplines: kunstgeschiede
nis, geologie, biologie enz. Om de vondsten in de grond goed te kunnen
interpreteren moet de archeoloog een duizendpoot zijn. Het is een van de
charmes van het vak dat een reeks van niet-archeologische specialisten een
wezenlijke bijdrage kunnen leveren. Het is mede daardoor ook dat in de
archeologie amateurs een zo belangrijke rol spelen.

De archeologie van Nederland is als vak nog niet zo heel erg oud. In 1818 werd
te Leiden C.J.C. Reuvens benoemd als eerste hoogleraar in de archeologie. Dat
nu in 1977 in de meeste universiteiten archeologie gedoceerd wordt, dat er een
belangrijk instituut als de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder
zoek bestaat en dat er een netwerk van provinciale en stedelijke archeologen
funktioneert, is eigenlijk pas een ontwikkeling van de jaren na de Tweede
Wereldoorlog. Ook de ontwikkeling van de georganiseerde amateur-archeo-
logie dateert van de laatste 25 jaar.

De wederopbouw van Nederland na WO II en de ekonomische expansie in de
vijftiger jaren, bracht veel grondwerk met zich mee. Hierbij kwamen tal van
oudheidkundige vondsten voor de dag. De toenmalige archeologische
instituten waren nog niet voldoende toegerust om alle belangrijke objekten in
de gaten te houden, ook niet om noodopgravingen te doen op bedreigde
tereinen. Voor het laatste vooral werd in 1947 de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek opgericht. Min of meer vanuit de zelfde
”redden-wat-er-nog-te-redden-valt” achtergrond werd in het begin van de
jaren vijftig geprobeerd de amateurs te organiseren. In 1951 werd te Haarlem
de Archeologische Werkgemeenschap voor Westelijk Nederland opgericht. In
snel tempo ontstonden na elkaar een reeks van regionale werkgroepen. Als
eerste werd in 1952 de werkgroep ’’Gooi- en Eemland” opgericht, later
genaamd ’’Naerdincklant” . Het huidige werkterrein van deze groep omvat het
Gooi met Loosdrecht en de oostelijke oever van de Vecht van Breukelen tot
Muiden.

Het onderzoeksterrein is zeer gevarieerd en geeft een aantal interessante
mogelijkheden voor archeologisch onderzoek. De gevarieerdheid betreft de
geologische opbouw en de bewoningsgeschiedenis die sterk daarmee
samenhangt. Deze samenhang maakt het Gooi en omstreken tot een van de
interessantste gebieden van Nederland.

HET GOOI
De kern van het Gooi bestaat voor een groot deel uit materiaal van de periodes

van voor en tijdens de ijstijden. Deze lagen zijn gedeeltelijk opgestuwd door het
landijs. Tijdens de laatste ijstijd is nog op veel plaatsen dekzand afgezet, maar
daarna is de kern van het Gooi niet meer af gedekt door een laag sediment. Dit
maakt dat we vrij dicht aan de oppervlakte zeer oud materiaal kunnen vinden
(bijvoorbeeld fossielen). De oudste nu bekende sporen van menselijke
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bewoning in het Gooi dateren van ±  8000 jaar geleden. Maar het is niet
ondenkbaar dat sporen van nog veel oudere bewoning aangetroffen kunnen
worden. Het Gooi bevindt zich immers aan de rand van het verspreidingsgebied
van de Homo erectus, een primitieve menssoort (waartoe ook de Pekingmens en
de Javamens behoren evenals de Steinheim en Swanscombe mens) die leefde
van ongeveer 1 miljoen jaar tot ongeveer 200.000 jaar geleden. Een goede
samenwerking tussen archeologen en geologen zal nodig zijn om uit te maken
in hoeverre de mogelijkheid om deze vondsten te doen reëel aanwezig is.
Archeologisch gezien is het probleem de moeilijke herkenbaarheid van de
werktuigen uit deze periode.

Het materiaal van na de ijstijden ligt in het Gooi bij wijze van spreken voor het
oprapen. Het is niet bedolven onder een dikke laag veen of klei zoals op veel
andere plaatsen in westelijk Nederland. Tijdens veldverkenningen probeert
Naerdincklant konsentraties van aardewerkscherven en vuursteen op te sporen.
Dergelijke konsentraties wijzen namelijk op prehistorische woonplaatsen.
Konsentraties vuursteensplinsters kunnen wijzen op prehistorische werkplaat
sen waar vuurstenen werktuigen werden vervaardigd. Aanwijzingen voor
woonplaatsen en vuursteenateliers vinden we op de Gooise heidevelden, maar
ook op terreinen zoals het Spanderswoud. Al enkele jaren geleden is
Naerdincklant begonnen om de in aanmerking komende terreinen systematisch
te onderzoeken. Op veel plaatsen is het onmogelijk om nog iets van de
prehistorische bewoning te vinden. Afplaggen van de hei, zandafgravingen en
bebouwing hebben geleid tot het totaal verdwijnen van veel materiaal. Soms
ook zijn woonplaatsen bedekt geraakt door een laag kultuurgrond. Rond de
dorpen werd in de middeleeuwen een eng aangelegd. De zandgrond werd
verbeterd door opgebracht huisvuil en stalmest vermengd met heideplaggen.
Aan de oppervlakte vindt men dan allerlei vondsten uit de middeleeuwen en
later tijd. Graafwerkzaamheden voor de fundering van gebouwen en de aanleg
van wegen kunnen prehistorische woonplaatsen aan het licht brengen. Een
tweede belangrijke taak van een amateur-archeologische werkgroep in het
algemeen en Naerdincklant in het bijzonder is daarom het in de gaten houden
van bouwobjekten.

De systematische veldverkenning en het in de gaten houden van bouwobjekten
zijn twee aktiviteiten die bij uitstek geschikt zijn voor de amateur-archeoloog.
Zijn kennis van de plaatselijke situatie en het feit dat hij midden in zijn
werkterrein woont, geven hem voor dit werk betere uitgangspunten dan de
beroepsarcheoloog. Een goede samenwerking tussen vakman en amateur zijn
echter noodzakelijke voorwaarden voor een optimaal resultaat.

Nog een ander belangrijk aspekt van de werkzaamheden van de
amateurarcheoloog dient genoemd te worden. Meer dan eens komt het voor dat
leken voorwerpen vinden die van bijzondere betekenis blijken te zijn. Doordat
de vinder onbekend is met de belangrijkheid van het voorwerp of doordat hij
bang is dat zijn vondst wordt "afgepakt” , raakt de vondst niet bekend bij de
vakarcheoloog. Door zijn persoonlijke kontakten in de regio raakt de
amateur-archeoloog eerder bekend met zulke vondsten en kan ze sneller
achterhalen dan de vakman. De amateur-archeoloog kan de informatie dan
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doorspelen. Bovendien kan hij de vinder enthousiast maken voor de
archeologie en hem betrekken bij de georganiseerde aktiviteiten van een
amateur-archeologische werkgroep.
De prehistorische bewoning van het Gooi konsentreerde zich op de hoge

zandgronden. Er zijn geen aanwijzingen voor het bestaan van prehistorische
nederzettingen in het veengebied. Op de hoge zandgronden vindt men een min
of meer kontinue bewoning vanaf het paleo- en mesoliticum. Omtrent de
bewoning van de oostelijke oeverwallen van de Vecht is niet veel bekend.
Bouwaktiviteiten en het in kuituur brengen van de grond hebben veel
informatie verloren doen gaan. Oudere oeverwallen zijn echter vaak door
rivierklei afgedekt. Vermoedelijk zijn hierdoor ook prehistorische nederzettin
gen voor vernietiging behoed. Het in de gaten houden van bouwaktiviteiten op
de Vechtoevers zou belangrijke aanwijzingingen kunnen geven over de
prehistorische bewoning. Vooralsnog lijkt het alsof de oudste bewoning dateert
uit de ijzertijd. In de Romeinse tijd was de Vecht een belangrijke verkeersweg
naar het noorden. Langs de Vecht zijn dan ook enkele Romeinse vondsten
gedaan. Maar pas in de middeleeuwen onstonden er belangrijke nederzettingen
aan de Vechtoevers.

In de middeleeuwen in het veengebied tussen de Vecht en de hoge
zandgronden van het Gooi gekoloniseerd. De kolonisering geschiede in fases,
die men vaak nog kan herkennen in het verkavelingspatroon. De datering van
deze fases is niet altijd mogelijk met behulp van historische gegevens. De
archeologie kan hier een belangrijke bijdrage leveren. Naerdincklant is op dit
ogenblik bijzonder geïnteresseerd in de oudste fase van kolonisatie. Het
karakteristieke aardewerk van deze periode is het zogenaamde kogelpotaarde-
werk. Scherven van dit inheemse aardewerk en de begeleidende scherven van
het import-aardewerk geven een mogelijkheid tot datering. Een speciale
werkgroep van de afdeling houdt zich met deze problematiek bezig.

Oude woonplaatsen in het noorden van het veengebied zijn in de loop van de
middeleeuwen overdekt geraakt met zeeklei. Dergelijke woonplaatsen komen
daarom vaak bij toeval aan het licht, bijvoorbeeld bij de aanleg van een weg.
Noodopgravingen zijn dan nodig om in korte tijd zoveel mogelijk informatie te
verzamelen. Hopelijk doet zich ooit nog eens de gelegenheid voor om zo’n
vroegmiddeleeuwse nederzetting rustig en nauwkeurig te onderzoeken.

Dat brengt mij bij een volgende aktiviteit van een amateur-archeologische
werkgroep: de opgraving. Opgraven is een vak apart. Het is inherent aan de
methode dat bij de opgravingen een groot deel van de oorspronkelijke
informatie verloren gaat. Wanneer men onzorgvuldig opgraaft, raakt veel
informatie verloren. Dit kan dan later niet meer worden goedgemaakt. Het is
dus zaak om zo nauwkeurig mogelijk te werk te gaan. Duidelijk is dat het bij
een opgraving niet uitsluitend gaat om de vondsten. De belangrijkste
informatie schuilt vaak in de opbouw van de bodem, bodemverkleuringen (die
wijzen op bijvoorbeeld paalgaten) de relatie van de vondsten tot de gelaagdheid
en de horizontale verspreiding van de vondsten. Het is niet verwonderlijk dat
vakarcheologen vaak wat sceptisch staan tegenover opgravingen van amateurs.
Zij gaan van het standpunt uit dat je beter niet kunt opgraven dan slecht. En
terecht. Toch wordt er door amateur-archeologen (ook Naerdincklant) wel
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opgegraven, maar alleen na toestemming van de Rijksdienst voor het
Oudheidskundig Bodemonderzoek (via de provinciaal archeoloog). De A.W.N.
beschikt over een kader van geschoolde opgravingsleiders, zodat de vrees van
veel vakarcheologen dat belangrijke informatie verloren gaat eigenlijk
ongegrond is. Maar is wel nodig dat wij ons als amateurs konstant op de hoogte
blijven houden van de ontwikkelingen van het vak.

Het archeologisch onderzoek van de meer recente geschiedenis van het Gooi
bestaat voornamelijk uit opgraven. De bodem van stads- en dorpskernen is in
de loop van de tijd vaak sterk opgehoogd. Bovendien zijn van oude gebouwen
vaak alleen nog in de grond uitgegraven fundamenten over. Hoe belangrijk het
archeologische onderzoek kan zijn voor de kennis van de recente geschiedenis
blijkt onder andere uit de opgravingen door Naerdincklant van het huis Ruijs-
dael bij Blaricum en de Grote Kerk aan de Kerkbrink te Hilversum. Het onder
zoek van het huis Ruijsdael is zojuist afgesloten. Momenteel is men bezig de

FOok h fd e^ m en d e  tijd zal Naerdincklant zich intensief bezighouden met de
archeologie van middeleeuwen en later. De afdeling sluit hierbij aan bij de
stormachtige ontwikkeling welke de middeleeuwse archeologie de laatste jaren
doormaakt. Binnenkort zal het bestuur van de afdeling haar plannen voor de
komende jaren op dit punt bekend maken.

Intussen gaan de veldverkenningen door. Bouwobjekten zullen we in de gaten
blijven houden. Lezingen en exkursies houden ons op de hoogte van de recente
'ontwikkelingen in het vak. De afdeling Naerdincklant bestaat nu 25 jaar. Dit is
minder een moment om achteruit te kijken dan om ons af te vragen waar wij als
amateur-archeologische werkgroep nu voor staan. In een tentoonstelling in het
Vestingsmuseum hebben wij geprobeerd te laten zien wat wij zoal doen. U kunt
deze tentoonstelling nog bezoeken tot 1 januari, echter uitsluitend in de
weekenden tijdens de openingsuren van het museum. Verdere inlichtingen
kunt u verkrijgen bij het secretariaat: mevr. A. Nieuwenburg-Bron, Javalaan
17, Hilversum (tel. 035-48587).

De buitenplaats Huis te Capelle te Weesper-
carspel en haar bewoners door h . Brood weesp

In ” de buitenplaatsen aan de Vecht” (Lochem 1948) schrijft Dr. R. van
Luttervelt *.
Het is niet mogelijk allen in ons relaas te betrekken want van hoeveel thans

afgebroken buitens zijn geen afbeeldingen overgebleven! In de omgeving van
Weesp b.v. kennen wij niet het Huis te Capelle, drie Heuvelen, Honswijk,
Lantscroon, Opstal, Schapedoorn en de buitens der families Alderwelt en van

Het leek de moeite waard eens een onderzoek in te stellen in het rijksarchief te
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Haarlem en het gemeentearchief te Amsterdam. Met een groot aantal charters
en stukken, die ik van bevriende zijde mocht ontvangen, bleek het mogelijk een
overzicht samen te stellen van het wel en wee van dit toch wel zeer vermaarde
vroegere landgoed over de periode 1629-1923.

Het oudste bekende stuk is een akte van 5 mei 1629.
Op die datum verscheen voor de schepenen van Weespercarspel de burger uit

Leiden, Adriaan Willemsz Witter met speciale volmacht van Anna de Quesnoy,
weduwe van Mr. Dirk Barentius van Wieringen om te transporteren ten
behoeve van Pieter Jansz Reael, Ontvanger van de Gemeenelandsmiddelen te
Amsterdam,
een hofstede, huis, berg, bepotingen en beplantingen vanouds genaamd

Capelle, waar tegenwoordig bruijcker van is Willem Aerden, groot 25 morgen,
6 hont en 18 roeden land Weespermaat [is ongeveer 25 hectaren] en gelegen bij
de stad Weesp in de Honswijkerpolder onder Weespercarspel.

Het land strekte zich uit van de rechter Vechtoever aan de Lange Muiderweg
tot over de Gooch en de Keverdijk tot over de ringsloot van de Naardermeerse
polder. Het Naardermeer was in 1628 reeds ingepolderd maar werd in 1629
weer onder water gezet, omdat bij de inval van een Spaans-Duits leger onder
Hendrik van den Berg en Montecuculi de gehele streek tussen Vreeswijk en
Muiden onder water werd gezet.
Het landgoed is vele jaren in het bezit gebleven van Amsterdamse regenten.

Pieter Jansz Reael was koopman en reder en woonde in de ’’Gouden Reael” op
de N.Z. Voorburgwal. Behalve Ontvanger van de Gemeenelandsmiddelen over
de stad en het kwartier van Amsterdam,was hij regent van het
Sint-Pietersgasthuis, Heemraad van de Nieuwer-Amstel, Schepen, luitenant
der Burgerij, Keurmeester van het touwwerk en Overman van de
Kloveniersdoelen. Hij trouwde op 13 juni 1604 metWeijntgen Oetgensdr.Uitdit
huwelijk sproten twaalf kinderen. Hij werd in 1631 aangeslagen voor een
vermogen van ƒ.130.000. Op 20 juli 1643 compareerden voor notaris Salomon
Hendricksz te Amsterdam Pieter Jansz Reael en zijn huisvrouw Weijtgen
Oetgensdr en maken testament. Zij benoemen hun kinderen Anna, Frans,
Hendrik en Joan tot hun erfnamen.

Na de dood van Reael in 1643 zette Weijntgen Oetgensdr zijn zaken voort en
verrekende o.a. over het jaar 1645 door bemiddeling van de Wisselbank een
bedrag van ƒ  .300.000 , een zeer hoog bedrag voor die tijd.

Op 27 juni 1663 maakte Weijntgen Oetgensdr voor notaris Francois Meerhout
te Amsterdam haar testament. Haar totale bezit aan roerende en onroerende
goederen heeft een waarde van 252.000 guldens. Voor één van haar
kleinkinderen, Margarethe Bas maakt zij een voorbehoud, omdat zij haar in
haere oude jaeren op het alderhoochste heeft bedroefd, vermits zij tot groote
schandaleeen vreemtkint voor het hare heeft gepoocht haeraente matigen ende
sich te gelaeten als o ff zij daervan selfs inde craem was gelegen ende 't selvige
hadde gebaert, trachtende doordat gepractiseerde en versierde middel de
testatrice een erfgenaam bij te brengen

Het Huis te Capelle werd toen gewaardeerd op 38.000 guldens en zal komen
aan haar kleindochter Wendela Bas, getrouwd met Mr. Jan van Loon.
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Wendela Bas was een dochter van Dr. Jacob Bas en Anne Reael. Margaretha
Bas was een zuster van Wendela.
Een van de drie dochters van Jan van Loon en Wendela Bas, ook Wendela

genaamd trouwde in 1691 met Mr. Wigbold Slicher. Deze was raad van
Amsterdam van 1705-1730, Hoofdschout, Directeur van de Sociëteit van
Suriname, Regent Aalmoeseniers-weeshuis, Commissaris van het Zandpad op
Muiden en Naarden. Luitenant der Burgerij, Hoogheemraad van de Zeedijk
beoosten Muiden 1719-1730.

Op 12 april 1692 vond er scheiding en deling plaats en bij een daarbij
gehouden loting is het huis te Capelle toegevallen aan Wendela van Loon, de
achterkleindochter van Pieter Jansz Reael en daar zij getrouwd was met Mr.
Wigbold Slicher de jonge, komt het huis te Capelle thans in de familie Slicher.
Uit dit huwelijk werd in 1699 een zoon geboren genaamd Willem, die in 1723
trouwde met Agnes Josina van Loon, dochter van Mr. Pieter en van Josina van
Loon.
Op 19 januari 1929 maakten mr. Wigbold Slicher en zijn vrouw Wendela van

Loon testament en benoemden hun enige zoon Willem Slicher, Commissaris
van Amsterdam en getrouwd met Agnes Josina van Loon, tot enige
erfgenamen. Na het overlijden van Mr. Wigbold Slicher de jonge, op 19
februari 1730 en van zijn vrouw Wendela van Loon, op 17 januari 1732 kwam
het huis te Capelle in het bezit van Willem Slicher en Agnes Josina van Loon.

In het openbare leven had hij de volgende functies: Commissaris; Kapitein der
burgerij; Hoogheemraad van de Zeedijk beoosten Muiden, Commissaris van ’t
Weesper Zandpad. In het Dagboek van 1732-1772 vermeldde J. Bicker Raye
nog enige bijzonderheden over de familie:

Tusschen Weesp en Muiden had de schatrijke heer Willem Slicher een
hofstede aan de Vecht, ’t huis te Capelle. Hier had hij op den lOden mei eenige
vrienden genoodigd, waaronder ook Bicker Raye, die er in zijn koets heen was
gereden. Dien zelfden dag viel de koetsier, die de heeren gereden had, van den
zolder, tengevolge waarvan zijn nek op twee plaatsen "stukkent” was.

Bicker Raye ging nog verder en vermelde dat: Op de hofstede ’t Huis te Capel
le aan de Vecht, tusschen Weesp en Muiden, waren 21 juli (1776) inbrekers aan
het werk geweest. Zij hadden in de eetkamer een kast opengebroken en twee
zakken met hele en halve rijders, een zak zilver en nog een spoelkom met
zilvergeld, in totaal voor een bedrag van 6000 guldens, weggenomen. Ook was
er nog een stapel gecouleurde porselijne horden ontvreemd, maar overigens
hadden ze niets geforseerd
Een week later kreeg de eigenaar, de rijke meneer Willem Slicher, echter zijn

geld, op 3 a 400 guldens na, terug. Er was een briefje bij waarop ’’heel
konfuus” geschreven stond: Wij Weesepers brengen het geit weerom; wij sijn
seer benaut, so gewonne, so geronne; wij hopen dat onse siel rust sal hebben.

Het geld lag achter een boom bij de schuur van den boer, wiens boerderij bij
het grote huis van den heer Slicher stond, en werd ’s morgens om vier uur door
de boeremeid, die uit melken zou gaan, gevonden. De meid had het geld en het
briefje bij den boer gebracht, die nog te bed lag en die om negen uur, met nog
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en boer, het bij den eigenaar terugbracht. Deze was zeer verheugd en gaf den
boer, voor de meid, twee gouden rijders.

Agnes Josina van Loon, die kinderloos overleed op 19 april 1766, liet een
vermogen na van ƒ489.000 Bicker Raye zei van haar:

uit: "De Vechtsteek van Utrecht tot Muiden en het Loosdrechtse plassen-
gebied.
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dat zij zeer bemind was geweest. Zij was en seer deugdsame, vriendelijke en
bij uijtstek goedaardige vrouw, iverige, sindelijk, oplettend en seer geschikt in
haar huishouding. Zeer vredelievend en altijd berijtwillig om zoo mogelijk
parijdige menschen te bevredigen, en, om kort te gaan, een vrouw, die
meriteerde hooggeacht en geëstimeert te worden van alle menschen, maar wel
principaal haar Wel Edl. Heer man, konsiderabel veel verliesen sal.

Uit verdere mededelingen in dit dagboek bleek wel dat Mevrouw Slicher vele
en aanzienlijke legaten heeft uitgedeeld. Haar man heeft haar nog enige jaren
overleefd maar
op 8 September 1769 's nags om elfe uure is te Amsterdam na een siekte van 5

d 6 weeken in de ouderdom van 70 jaaren overleden den Wel Edl. Gestr.Heer
Willem Slicher, oudste Commissaris der stadt, laatende seer veel geldt naar,
enz

In het dagboek wordt ook gesproken van
so eenfraaye menagerie als niet fraayer in Hollandt bekent is,
die zeer waarschijnlijk door hem is aangelegd. Het vermogen, dat hij naliet

bedroeg/. 864.600.
Het grondbezit van de familie Slicher werd in 1723 nog vermeerderd met 7

morgen weiland. Er is een transportakte van 24 februari van dat jaar waarin 7
morgen worden getransporteerd door Anna Magdalena Steevens te Haarlem
aan Mr. Wigbold Slicher, Hooft-officier te Amsterdam, voor een somma van
1004 guldens en 10 stuivers.

Bij het overlijden van Willem Slicher was het landgoed nog geheel intact en
omvatte 32 morgen, 6 hont en 18 roeden Weespermaat ofwel ongeveer 32
hectaren.

Op 23 januari 1770 compareerden voor Wessel van Kleef, notaris te
Amsterdam, de heren Mr. Pieter Cipriaan Testart en Aalbrecht van
Slingelandt voor zich en met procuratie van Mr. Wigbold Slicher, President van
den Hove van Holland, als excecuteurs van het testament van Willem Slicher en
gaven aan de makelaar Jan Schoonhoven opdracht het landgoed te verkopen.

Dat gebeurde op 10 februari 1770 toen de heer Christiaan van Noorle,
makelaar te Amsterdam, kocht:
een hofstede genaamd het huis te Capelle met desselfs heeren huysinge,

stallinge, koepel, menagerie, bepotingen en beplantingen, mitsgaders annex
boerenwoning, stalling, barg, schuur en verdere getimmertens alsmede de daar
agter en nevens leggende landerijen te samen 32 morgen, 6 hont en 18 roeden
Weespermaat gelegen aan de oostzijde van de rivier de Vecht in de
Honswijkerpolder tussen de steden Muiden en Weesp enz. hetwelk laastelijk
was beseeten bij de heer Willem Slicher en dat voor een somma van 15000
caroli guldens van 20 stuyvers.
Christiaan van Noorle’s landhonger was nog niet gestild want op 8 oktober

1791 kocht hij nog 12 morgen, gelegen aan de Bercherooch belend ten
zuidwesten het land van koper voor de somma van 1150 guldens. Christiaan
van Noorle heeft niet lang genoten van zijn bezittingen want reeds op 20
december 1791 is hij overleden. Bij de nu volgende veiling op 7 mei 1792 werd
de volgende omschrijving gegeven:
Een hofstede genaamd het huis te Capelle met desselfs Heerenhuisinge,
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stalling, koets- en wagenhuis, tuinmanswoning, koepel, Chinese tent,
menagerie, bepotingen en beplantingen mitsgaders daaraan annex boerderij,
huismanswoning, stalling, berg en schuur alsmede de daarachter en naast
liggende landerijen te zamen 44 morgen, 6 hont en 18 roeden Weespermaat.
De kooppenningen zullen moeten worden betaald in grof Hollands

ongestempeld zilvergeld, ten minsten sesthalven of in gouden rijders.
Verder werd bepaald dat:

De hofstede zal op 1 juni e.k. door de koper worden aanvaard, met de
voorwaarde dat de tuinman en zijn huisvrouw, en de vier arbeiders die thans op
de buitenplaats wonen, zullen mogen blijven wonen tot 1 augustus a.s. zonder
enige huur te betalen en deze mensen in dienst te houden tegen een
arbeidsloon, de tuinman gerekend tegen 300 gulden per jaar, en de vier
arbeiders tegen ieder 4 guldens per week.
De verkopers behielden het recht van de meubelen, tuinmans- en

tuingereedschappen, broeilessenaars en ramen, tuinbanken, vis- en
roeischuiten, visnetten en vis en viswant, alsmede het pluimvee en
watergevogelte. Dit was namelijk niet onder de verkoop van de hofstede
begrepen.
De hofstede was onverhuurd. De boerderij en 25 morgen land waren

verhuurd, het land tot Kersttijd 1793 en de woning tot ultimo april 1794 voor
600 guldens per jaar. 12 morgen land tot Kersttijd voor 130 guldens per jaar.

Koper wordt Jan Noordink voor de somma van 18.000 guldens.
Op 24 oktober 1815 compareerde voor notaris Roelof Papegaay te Weesp Jan

Noordink, rentenier, gehuwd met Anna Margaretha Broers, wonende op het
Grote Plein, ook wel genaamd Stadhuisplein, nummer 428. Hij maakte een
testament en benoemde zijn huisvrouw tot zijn enige erfgename en tevens
executrice benevens tot executeurs de heren Willem Rebel en Jan Feline, beide
makelaars te Amsterdam benevens Maas du Four, moutmolenaar te Weesp.
Aan ieder der drie laatstgenoemden legateerde hij 1000 guldens in contanten,
vrij van rechten. Op 22 juni 1816 compareerde voor notaris Roelof Papegaay
Anna Margaretha Broers nu weduwe van Jan Noordink, verblijf houdende op
haar buitenplaats het huis te Capelle, die mededeling deed, dat zij de erfenis
accepteerde. Zij gaf aan Willem Rebel, makelaar te Amsterdam opdracht om
op 16 september 1816 in het O.Z. Heerenlogement te doen veilen de hofstede
het huis te Capelle mitsgaders alle landerijen. De boerderij is verhuurd voor
910 gulden per jaar aan Pieter van Schaik. De koper zal verplicht zijn om de <
tuinman op de hofstede, Hendrik Reedeker, alsmede de tuinmansknecht,
Fredrik Kluiker, tot primo februari 1817 in dienst te houden en vrij te laten
wonen, het loon berekend tegen 300 gulden in het jaar en voor een
nieuwjaarsgift 3 gulden. Het loon voor de tuinmansknecht bedraagt 4 gulden
per week.
De veiling is niet gehouden want op 16 november 1816 compareerde Vrouwe

Anna Margaretha Broers voor notaris Roelof Papegaay die verklaarde uit de
hand te hebben verkocht aan Dirk Bos, Mr. Schepenmaker, wonende aan de
Ossenmarkt 753, de hofstede het huis te Capelle met alle landerijen voor de
prijs van 12.000 gulden, die hij aan haar voldaan heeft. Dirk Bos verklaarde,
dat de koop door hem is gedaan, ten behoeve van Godefridus Martinus
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Arnoldus Beerenbroek. die zich noemde Marten Beerenbroek de Vries,
geboren te Antwerpen, oud 35 jaren, zonder beroep en wonende te Amsterdam.

Met die Martinus Beerenbroek was het eigenaardig gesteld. In het
Nederlandsehe Patriciaat, jaargang 12 is een genealogie opgenomen van het
geslacht Beerenbroek die loopt vanaf 1560. De familie Beerenbroek is
Rooms-katholiek.
Marten Beerenbroek wordt daarin niet genoemd maar behoort zeker tot dit

geslacht wat blijkt uit een holografische uiterste wilsbeschikking die hij op 5
september 1822 opmaakte en waarin hij zijn moeder als enige erfgename
noemt. Uit die genealogie blijkt dat zijn moeder Philippine Anne Josèph de
Goblet is en getrouwd te Ginneken op 22 november 1772 met Godefidus
Martinus Beerenbroek, gedoopt te Eindhoven 11 november 1728, die raadsheer
van de Prins-Bisschop van Luik was.

Marten Beerenbroek was in 1817 getrouwd met Matje de Vries die echter op 4
september 1817 op huize Capelle is overleden. Deze vrouw was van zeer
eenvoudige afkomst wat blijkt uit een akte van 16 oktober 1817, verleden voor
notaris Cornells Gerlings te Haarlem, waarin haar erfgenamen voor hun erfdeel
volkomen decharge verlenen.
KADASTER.

Bij transporten van vastgoed was het vele eeuwen gebruikelijk, dat men de
situering aangaf door de vermelding van de belendenen, waaraan het gebied
grensde. Wij hebben het aan Napoleon te danken dat daar verandering in is
gekomen. In 1811 werd het kadaster ingesteld dat in 1831 gereed kwam. De
bedoeling van de instelling van het kadaster was echter een andere, n.1. de
Staat gegevens te verschaffen voor de heffing der grondbelasting. Naar
Nederlands recht heeft overdracht van onroerende goederen plaats door
overschrijving van een koopakte in de daarvoor bestemde openbare registers,
die zich bevinden bij de bewaarders van de hypotheken, en het kadaster.
Als regel kan men voor alle informaties naar vaste goederen wat betreft

ligging, hypotheek, enz. terecht bij de hypotheekbewaarders.
Het volgende transport van het huis te Capelle is dan ook vermeld met de

kadastrale sectienummers.
Het w as op 20 december 1827, toen voor notaris Cornelis Decker compareerde

Marten Beerenbroek die verklaarde, uit de hand te hebben verkocht aan Steven
Versteeg, veehouder te Vleuten woonachtig:
Een boerenhofstede genaamd huis te Capelle met desselfs huismanswoning

enz. te zamen groot voetstoots circa 21 bunders, met de kadastrale
sectienummers F 126 t/m  131, 143, 144, 1491/m 164 zijnde 24 percelen voor de
prijs van 10.000 gulden.

Het totale bezit was toen 38 percelen = 24 hectaren, 75 are en 45 centiare. Er
bleef dus nog een gedeelte, waaronder de Herenhuizinge, in het bezit van de
heer Beerenbroek. Een akte, verleden voor notaris Dirk van der Horst te Weesp
van 30 oktober 1835 maakt melding van een door de heer Beerenbroek, op 5
september 1822 geschreven holografische uiterste wilsbeschikking, die door de
Staatraad President der Regtbank van eersten aanleg te Amsterdam erkend
werd. Hij benoemde als enige erfgename zijn moeder Vrouwe Philippine Anna
Joseph Goblet, weduwe van wijlen Godefridus Martinus Beerenbroek en bij
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haar vooroverlijden zijn broeder Carolus Arnoldus Antonius Beerenbroek.
Ridder der Orde van de Nederlandsche Leeuw, woonachtig op het Buitenhof
naast de Gevangenpoort te ’s-Gravenhage. Zijn moeder was echter op 10 juli
1828 te Brussel overleden zodat zijn broer erfgenaam werd. Marten
Beerenbroek is op 23 oktober 1835 op huize te Capelle overleden.

In de veilcondities, opgemaakt door notaris Dirk van der Horst op 7 maart
1836 wordt gesteld dat de veiling zal worden gehouden op zaterdag 12 maart
1836 in het logement ” den Roskam” aan het Amsterdamsche Buitenveer.
In het proces-verbaal van de veiling van 12 maart 1836 worden 2 kopers

genoemd, namelijk voor
Perceel 1; de herenhofstede het huis te Capelle met derzelver getimmerten,

erven en grond en verdere aanhorigheden: Adrianus Ridder, veehouder
wonende aan de oostzijde van de Kabeljauwsteeg (thans Julianastraat) voor de
somma van 2025 gulden en getekend onder reserve, van zijn meester nader te
kunnen opgeven.

Perceel 2; zo wei-, hooi- als bouwland in de Honswijkerpolder aan de
Keverdijk, groot ruim 21 bunders, aan de heer Petrus Franciscus Oor,
logementhouder, wonende in het logement ” de Kroon” aan het
Amsterdamsche Buitenveer, voor de somma van 2450 gulden.

Op 14 maart was Adrianus Ridder bij de notaris Dirk van der Horst en
verklaarde dat het perceel 1 door hem gekocht, was voor rekening van Steven
Versteeg. Deze Versteeg was reeds op 20 december 1827 eigenaar geworden van
21 bunders land van huis te Capelle.
Op 21 april 1836 compareerde voor notaris Dirk van der Horst te Weesp,

Thomas Johannes Houtman, Griffier bij de Vredegerechten van Naarden en
Weesp en Carolus A.A.Beerenbroek die verklaarden ontvangen te hebben van
Steven Versteeg, veehouder, de somma vna 2025 gulden ter voldoening van de
koopprijs voor de herenhofstede met erve en grond en verdere aanhorigheden.
Steven Versteeg verklaarde, dat de 2025 guldens aan hem waren verstrekt door
Adrianus Ridder tegen een rente van 5%. Op 26 mei 1836 werd hypothecaire
inschrijving ten kantore van de Hypotheekbewaarder gedaan en op 2 mei 1840
aldaar geroyeerd.

Steven Versteeg was getrouwd met Johanna Vernooy, die uit een eerder
huwelijk, een zoon had, genaamd Bart Bartesz van Bemmel, waarover Steven
Versteeg de voogdij uitoefende. Uit het verdere vervolg van de aanwezige
stukken blijkt dat Steven Versteeg op 5 maart 1840 is overleden en Johanna
Vernooy op 21 januari 1847.

Het gevolg is dat op 20 maart 1847 notaris Dirk van der Horst de bezittingen
in veiling brengt. De totale grootte bedraagt 24 bunder, 75 roeden en 45 ellen.
Het perceel heeft vrijstelling van tol op de Lange Brug te Weesp. Na gedane
opbieding en afslag is het perceel toegewezen voor een somme van 14600
guldens aan Jan Hendrik van Zadelhoff, veehouder wonende op de
boerenhofstede ”De Roode Paal” onder de gemeente Nieuwer-Amstel.

Op 30 april 1847 compareren voor notaris Dirk van der Horst, Bart van
Bemmel en Cornells Vernooy, landbouwer, wonende te Cothen als voogd over
de minderjarige kinderen van zijn zuster: Martinus, Bart, Jaantje, Jan
Johanna, Cornelus en Stephanus Versteeg en verklaarden te hebben ontvangen
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uit handen van Jan Hendrik van Zadelhoff de somma van 14600 guldens als
koopprijs van Huis te Capelle enz. en 200 guldens voor de overgenomen
koemest.
Jan Hendrik van Zadelhoff is tweemaal getrouwd geweest. Uit de beide

huwelijken werden 8 kinderen geboren. Bij een boedelscheiding op 16
september 1865 werd het Huis te Capelle eigendom van Jan Hendrik van
Zadelhoff, door taxateurs geschat op een waarde van ƒ  26.000.-. De hofstede
bleef in zijn bezit.

Jan Hendrik van Zadelhoff is op 28 januari 1869 overleden. De publieke
verkoop van de hofstede vond plaats voor notaris Gerard Verrijn Stuart te
Weesp in het logement ”De Roskam” aan het Amsterdamsche Buitenveer. De
hofstede werd toegewezen aan Barend van Zadelhoff, die voor één achtste
mede-eigenaar is voor de somme van 40.500 guldens.

De laatste verkoping waarover bijzonderheden mogen worden medegedeeld is
gehouden op 24 januari 1922 toen door notaris Gerrit Helmus Alexander Snel
te Weesp de hofstede in openbare verkoop werd gebracht. Dit geschiedde in 3
percelen die gezamelijk opbrachten ƒ  63.001.-. Eigenaar werd de heer
Theodoor Johan Verrijn Stuart.
Een huurcontract ten name van Reijer Albers ingaande 1 mei 1923 hield in

een verplichting, niet minder dan 30 koeien te beweiden.
Het is nog wel toegestaan enige latere bewoners te noemen. In 1930 werd

eigenaar de heer W.A. van Engen die in de oorlog 1940-1945 de hofstede heeft
verlaten. Daarna is er een zekere heer van Loon komen wonen en nu woont de
heer H.W. Griffioen al vele jaren op de hofstede, gelegen aan de Lange
Muiderweg No. 18, een boerderij herinnerend aan de glorie van enige eeuwen.

De charters en stukken met betrekking tot het Huis te Capelle werden op 16
augustus 1977 ten geschenke gegeven aan het rijksarchief van Noord-Holland
te Haarlem.

Kritische reactie van bestuur TVE op
’’Hilversumse” Streekmuseumnota

In juni van dit jaar werd door de begeleidingscommissie van de historische
afdeling van het cultureel centrum de Vaart aan B & W van Hilversum een
nota uitgebracht waarin wordt gepleit om de historische afdeling [het
voormalig Goois Museum] uit te bouwen tot een volwaardig streekmuseum.

Deze nota werd aan alle TVE-leden om commentaar toegezonden. Nu alle re
acties binnen zijn heeft het bestuur van TVE zjjn standpunt uiteengezet in een
uitvoerige brief aan B & W van Hilversum. Naast waardering voor de nota als
aanzet om de discussie over een streekmuseum op gang te brengen, wordt een
aantal bedenkingen tegen de nota uitgesproken. De belangrijkste hiervan zijn:
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STREEKMUSEUM, WAAR?
Als plaats van vestiging gaat de nota volgens het bestuur te veel bij

voorbaat al uit van Hilversum. TVE mist een zorgvuldige uiteenzetting van de
mogelijkheden een streekmuseum in een andere gemeente van de grond te
krijgen en concludeert dat hier geen zorgvuldige afweging heeft plaatsgehad.
Het bestuur spreekt een -zij het niet definitieve- voorkeur voor Naarden uit, als
duidelijk -ook heden- historisch en cultureel (museaal) centrum. Het klimaat
voor een streekmuseum is in Naarden gunstiger dan in Hilversum. De
aanwezigheid van allerlei historische bezienswaardigheden daar lijkt een factor
die bezoek aan een streekmuseum in Naarden zeer gunstig zou beïnvloeden.

ORGANISATORISCHE OPZET?
De nota doet hier op twee punten een keuze: het streekmuseum zou onderdeel

moeten uitmaken van een multi-functioneel cultureel centrum én van een
gemeentelijke dienst voor cultuur. Ook hier missen wij een uiteenzetting van
alternatieven en een afweging. Is het wel wenselijk een streekmuseum in een veel
ruimer opgezet cultureel centrum in te passen? Ook bij het ophangen van het
streekmuseum aan een gemeentelijke dienst voor cultuur plaatsen wij enige
vraagtekens. Het beleid t.a.v. het streekmuseum wordt dan wel erg bepaald
door de (politieke) prioriteiten binnen één gemeente. Een streekmuseum lijkt
geen paradepaard waarmee politiek veel eer te behalen is, met alle risico’s van
dien.

ROL GEMEENTEN TE GERING; PROCEDURE TE OVERHAAST
TVE vindt dat een streekmuseum wezenlijk een zaak is voor alle gemeenten in

het gewest en van alle musea; de nota legt hier veel te weinig accent op. Juist bij
de B & W’s en gemeenteraden zal belangstelling voor een streekmuseum
moeten worden aangekweekt, juist daar zal een motivatie moeten groeien, juist
daar zal een bereidheid moeten ontstaan tot bestuurlijke samenwerking op dit
gebied en tot (financiële) offers. Aan dit alles ontbreekt het bij de meeste
betrokken gemeenten nog sterk.

Eerst dient heel wat aan informatie, motivering en overleg gedaan te worden.
Het zaad van de museumnota valt op een nog volstrekt onvoldoende bewerkte
akker.

TVE VÓÓR EEN STREEKMUSEUM
Ondanks haar kritiek op de nota wil TVE zich blijven inspannen voor een

volwaardig streekmuseum. TVE verwacht dat het streekmuseum (én het
streekarchief) centra zullen worden vanwaaruit de belangstelling voor het Gooi
in historisch perspectief gestimuleerd zal worden en ontmoetingsplaatsen van
historisch belangstellenden, wat nauw aansluit bij de doelstelling van TVE.

VOORSTEL.
Aan B & W van Hilversum wordt het voorstel gedaan het initiatief te nemen tot
het samenstellen van een commissie om de vraag: streekmuseum waar en hoe?
nader uit te spitten. Hierin zouden vertenwoordigers van alle -betrokken
gemeenten dienen te zitten en van alle musea, een aantal deskundigen, de
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provinciaal museumconsulent en een vertegenwoordiger van TVE, als centrale
organisatie van historische geïnteresseerden.

Wij zijn benieuwd of B & W van Hilversum deze uitdaging aan zullen nemen.

Jaargangen TVE-losse nummers

«  , T  1fep;,
De Stichting Tussen Vecht en Eem werd op 22 mei 1970 opgericht. Het eerste
nummer van het historische tijdschrift van TVE verscheen in dezelfde maand.
De eerste jaargang (mei 1970-december 1971) telde 12 nummers. De tweede tot
en met de zevende jaargang (1971 t/m  1977) telden resp. 10,6,4,4,5 en 4
nummers. In totaal zijn dus tot op heden 45 nrs. verschenen, met meer dan 250
artikelen en totaal ca. 1150 pagina’s.
Een aantal zijn als byzondere nummers verschenen:Bibliografie Laren

(I-nr.7), Erfgooiers (1-12), Naarden (II-5 en 11-10), ’s-Graveland (III-3),
Huizen (IV-1), Hilversum (IV-2), Blaricum (V-2), Eemnes (VI-4) en P.W. de
Lange (VII-1).
Alle verschenen nummers zijn nog in beperkte mate voorradig (met
uitzondering van een tiental nummers uit de le en 2e jaargang).
ALLE TOT EN MET DECEMBER 1976 OOIT VERSCHENEN NOG
VOORRADIGE NUMMERS KUNT U THUISBEZORGD KRIJGEN VOOR
SLECHTS f  100,- [INCL: PORTO].
Een telefoontje aan de secretaris van TVE: Heyne-02159-17077) is hiervoor
voldoende. LOSSE NUMMERS ook bij de secretaris te bestellen a ƒ  3,- (excl.
porto)
Er is voor U ook een overzicht beschikbaar van alle tot en met 1976 in TVE
gepubliceerde artikelen, gerangschikt naar plaats. Deze zendt de secretaris U
op verzoek gratis toe.
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BOEKEN en PLATEN
over het gebied tussen

VECHT en EEM
en GOOILAND

Steeds een grote collectie in voorraad,
ook enige antiquarische werken.

Op aanvraag zenden wij U onze lijst van leverbare
boeken en prenten.

schaaf ».*.
F. Renou

KANTOOR EN BOEKHANDEL
Vaartweg 1-3 - Hilversum, tel. 035 - 40333



LEE, SEDDON en STEPHENS

GEBRANDSCHILDERD GLAS -
Schilderijen met licht

Het verhaal één van de meest verfijnde kunstvormen; de kunst van
het schilderen met gekleurd glas.
Met meer dan 500 magnifieke foto’s is dit een uniek overzicht van
de allermooiste uitingen van glas-schilderkunst die bewaard zijn
gebleven.

Het eerste gedeelte vertelt onder meer over het ontstaan van de
glasschilderkunst,
de vaak bijbelse thema’s,
de taal der symbolen,
de rol van de schenkers van de glazen en
de onverwachte doorkijkjes naar het dagelijks leven van lang
geleden, die de glazen ons soms bieden.

Het tweede gedeelte vormt een boeiende reis door de geschiedenis
glasschilderkunst van de 11e eeuw tot heden. U ziet o.a. de ramen
te Augsburg en Chartres, van de Notre Dame, de Brusselse St.
Goedele, de St. Jan in Gouda en vele andere.

Het derde gedeelte beschrijft de techniek van het glasschilderen en
de restauratie van oud glas.

Een toeristische gids tenslotte wijst de weg naar de belangrijkste
glazen in binnen- en buitenland.

Uitgegeven bij Het Spectrum
Tot eind december/95, —. Daarna ƒ125, —.

Steeds in voorraad bij:

Boekhandel De Ark Boekhandel Los
Nieuwstad 28 Nassaulaan 33
Weesp Bussum
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Dagelijks geopend van 11-24 uur. tel. 02159-42990.



Stichting "TUSSEN VECHT EN EEM ".

C en tra le  o rg an isa tie  van vrienden  van de h is to r ie  van het Gooi
en o m strek en .

M in im um -bijd rage ƒ 3 0 ,-  p e r ja a r  (men ontvangt tevens het
ti jd sc h r if t  "H olland" en het ja a rb o ek  "H ollandse Studiën")
op p o stg iro  32750 van de AMRO-bank te  H ilversum , onder
verm eld ing  "B ijd rage S tichting T ussen  Vecht en E em ".

R e d a c tie - s e c re ta r is :  J .V .M .O u t, R aadhuislaan  87, E em nes.

A lg e m e e n -se c re ta r is  van de s tich ting : M r. F . W. P . N uboer,
Van B eeverlaan  11, L a ren  (te l. 02153-15229).
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