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25 Jaar
Stichting Vrienden van de Vesting Naarden

doorE.A.M. Scheltema-Vriesendorp - Naarden

In 1950 bestond de vestingstad Naarden 600 jaar. Dat feit gaf aanleiding tot
uitbundige feesten en de publicatie van enkele boeken. Daarvan was "Naarden
1350-1950, de geschiedenis van een nederlandse vesting” , door C.A. de Bruijn
en W.H. Schukking het belangrijkste. Uit deze publicaties bleek duidelijk wat
het cultuurhistorische belang van de ongeschonden dubbele gordel van wallen
en grachten was.
In 1932 was dat al ingezien door generaal J.C. Snijders, die toen de Stichting
Menno van Coehoorn oprichtte om Naarden en andere nederlandse vestingen
voor verval te behoeden.
In 1953 was een aantal Naarders toch ongerust. Niet alleen knaagde de tand
des tijds aan de in 1926 als militair steunpunt opgeheven vesting. Onder de
bevolking, die door de eeuwen heen de militaire taak van de stad als een zware
belasting had ondervonden, leefde de wens zich van het knellende keurslijf te
ontdoen ten einde tot stadsuitbreiding over te kunnen gaan. Hiervan

Het prille begin: de inrichting van kazemat Z, 1954
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verwachtte men een grote economische opbloei, die de verpauperde en
vergrijsde hoofdstad van het Gooi op zou moeten stoten in de vaart der naoor
logse landelijke welvaart.

Oprichting
Op initiatief van de Ir. E.D. van Wijngaarden werd door een aantal Naarders,
geen van allen vestingbewoners, de Stichting Vrienden van de Vesting Naarden
opgericht, met als doel:
"het bevorderen der instandhouding en het wekken van belangstelling voor het
behoud van de Vesting Naarden met de daarin gelegen en daaraan verbonden
historische gebouwen als Nationaal cultuurhistorisch Monument ”.
In de statuten werd vastgelegd dat het Ministerie van Oorlog, de Stichting
Menno van Coehoorn en de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer het recht
hadden een vertegenwoordiger voor het bestuur aan te wijzen. Toen ook de
Gemeente en het Ministerie van O.K.&W. een vertegenwoordiger aanwezen,
zag het eerste bestuur er als volgt uit:
Jhr. J.F. Berg, industrieel, voorzitter; Ir. E.D. van Wijngaarden, secretaris;
W.P. van den Abeelen kol. b.d.. Oud Garnizoenscommandant van Naarden;
H.F. Dudok van Heel, gewestelijk commandant B.S. ’40-’45; J.W.
Sparenburg, kaptein der Fortificatiën te Naarden; Ir. J.M. Verff; Dr. A.C.J.
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De heropening van kazemat Y  -7 mei 1969- door Z.K.H. Prins der Neder
landen en E.D. van Wijngaarden, oprichter van de Stichting.
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de Vrankrijker, historicus; Mr. J.Winkel, notaris; W.F.K. Engelbrecht, eerst
aanwezend ingenieur der Genie; J.W. Heysteeg, directeur Gemeentewerken;
Jhr. Ir. Six van Wimmenum, lid hoofdbestuur Menno van Coehoorn; J.B. de
Meester, Schout bij Nacht b.d., voorzitter V.V.V. Naarden-Bussum-Huizen;
Mr. R. Hotke, directeur van Monumentenzorg.
In 1954 traden bovendien C.A. de Bruijn, secretaris van Menno van Coehoorn;
C.A. Hartmans, directeur van het Leger- en Wapenmuseum te Leiden en Mr.
B. van der Eist van Bleskensgraaf, deze laatste als penningmeester toe. Om het
doel van de Stichting te bereiken werd besloten begunstigers te gaan werven en
een museum in te richten.

In 1955 konden 3000 bezoekers van het nieuwe museum in twee ondergrondse
kazematten van het bastion Turfpoort en 88 begunstigers worden geteld. In
1958 kwamen Menno van Coehoorn, Koninklijk Oudheidkundig Genoot
schap, Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, Bond Heemschut,
Stad en Lande van Gooiland, Burgemeester en Wethouders van Naarden en de
’’Vrienden” bijeen om een adres op te stellen dat werd aangeboden aan de
voorzitter van de Ministerraad, Dr. W. Drees, waarin werd verzocht jaarlijks
subsidie te verlenen voor de restauratie van de vestingwerken van Naarden.

In 1959 werd het grootste gedeelte van de vestingwerken door het Departement
van Defensie overgedragen aan de Dienst der Domeinen van het Ministerie van
Financiën.
In 1961 werd N.J.C. Cramer, burgemeester van Naarden, belast met het beheer

Schieten op de Dam ter gelegenheid van ’Am sterdam  700’ 27 oktober 1975
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Gezicht op Naarden, Peeters en Bouttats, c. 1674

■

vt<xh. :
% ï  :■: e k ;  ■- ï x

v , • '
}«fi* &!*«? !<«,

*  „

van de vesting. In 1964 werd een aanvang gemaakt met de restauratie aan de
linker face van bastion Oud-Molen.

Nu in 1978 zijn de linker face van Oud-Molen en de bastions Promers,
Turfpoort, Nieuw Molen en het ravelijn voor de courtine Promers-Turfpoort
volledig gerestaureerd.
Bovendien is er een beleidsgroep in het leven geroepen samengesteld uit Drs.
H.J. Kastein, vestingbeheer; M. van Hoogstraten, Rijksslotvoogd; Ing. J.W.C.
Besemer, Hoofdarchitect Rijksgebouwendienst; Mr. J. Groenewold, Hoofdin
specteur der Domeinen en I.W. ridder van Rappard, secretaris. Deze groep
zal, bijgestaan door drie commissies en één commissie ad hoe voor het bastion
Nieuw-Molen, vóór l-l-’79, advies uit moeten brengen over de restauratie,
bestemming en het beheer van de voormalige Vesting Naarden, aan de
Ministeries van C.R.M., V.R.O. en Financiën.

Uit deze korte opsomming blijkt de rol die de ’’Vrienden” hebben gespeeld
voor een vesting die niet langer als hinderlijk wordt ervaren, maar als een uniek
nationaal monument.

Vesting Museum
Deze verandering van instelling is mede te danken aan de ontwikkeling van het
Historisch Vesting Museum, dat in 1955 zo bescheiden startte in de vochtige
kazematten van bastion Turfpoort.
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Tot 1969 bleef het vocht, veroorzaakt door lekkages en condens, de grootste
vijand van de groeiende collectie. Elke winter moest de hele inhoud van het
museum worden nagezien op roest en schimmel en elders worden opgeborgen.
Maar in 1969 werd een belangrijk keerpunt bereikt. Dankzij de stuwende
energie van Van Wijngaarden en het enthousiasme van een geleidelijk wisse
lend bestuur, bijgestaan door trouwe medewerkers, konden toen de mortier-
kazemat Y en de kanonremise X bij het museum worden getrokken.
Z.K.H. de prins der Nederlanden verrichtie middels een schot met echt buskruit
de feestelijke heropening. Nog datzelfde jaar kwam de subsidie voor de aanleg
van centrale verwarming. Vermeldenswaard is bovendien dat op de laatste dag
van het jaar Mr. R. Hotke, directeur van het Directoraat Oudheidkunde en
Natuurbescherming met een delegatie van C.R.M. naar Naarden kwam om in
tegenwoordigheid van de burgemeester en andere bestuursleden, de zeer
exclusieve zilveren museumpenning, namens H.M. de Koningin, uit te reiken
aan E.D. van Wijngaarden.

Dat jaar was het bezoekersaantal 15.894, het aantal begunstigers 771. Dat het
bezoekers- en het begunstigersaantal van het aldus volwassen geworden
museum nu gestadig sneller stijgt is niet verwonderlijk. Op een advertentie van
het museum voor gastvrouwen en -heren komt een verrassend goede reactie.
Hierdoor wordt het mogelijk om met de bestaande medewerkers een team te
vormen dat het groeiende bezoek kan opvangen. Het toenemen van de
regionale, landelijke en zelfs internationale belangstelling wordt in belangrijke
mate veroorzaakt door extra-activiteiten van de enthousiaste bestuursleden.
Zonder volledigheid te durven pretenderen moet ik in de acht jaar dat A.J.
Gooszen het secretariaat voerde, het feit noemen dat de Naardense musea
deelnamen aan de manifestatie van de nederlandse musea, Musement; dat de
koning van Lesoto een bezoek aan het musuem bracht; dat mede dankzij de
medewerking van het vestingsmuseum, Naarden duidelijk vertegenwoordigd
was op de Grote Erfgooiersmanifestatie en tentoonstelling in het Singer in
Laren. In die jaren vertoonde As. Bonebakker zijn dia-serie over Naarden alom
in den lande en hield kol. G.A. van Driem lezingen. De historicus Drs. B.G.J.
Elias was medeoprichter van de Stichting Tussen Vecht en Eem.
In 1972 werkte de Stichting mee aan de door T.V.E. georganiseerde
"Open-dag-Naarden.” Voor het eerst werd er in het museum door soldaten in
antiek uniform geschoten met echt buskruit en ontvingen de gastvrouwen het
publiek in fantasiekostum.

"Topjaar” 1973
In 1973 waren er bijzonder veel activiteiten. De Stichting Burgerzin
organiseerde toen feesten ter ere van het 25 jarig regeringsjubileum van H.M.
de Koningin en ter herdenking van de bevrijding van de Fransen 300 jaar
daarvoor. Hèt hoogtepunt van die viering was de historische optocht
georganiseerd en geconcipieerd door E.D. van Wijngaarden.
De nachtelijke berenning door de troepen van de Prins, de vrolijke activiteiten
in de stad, de vele tentoonstellingen trokken duizenden bezoekers naar de
vestingstad Naarden.
In het Vestingmuseum trok de wisseltentoonstelling ’Met tram en trein door
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het Gooi’ vele bezoekers. Het museum nam deel aan een expositie op de
Flevohof. Dat jaar kwam de kleurenfolder ’Naarden Vestingstad’ tot stand. De
eerste kleurenfototentoonstelling ’’Leven in een Vestingstad” werd in de hal
van de pas gerestaureerde Toren van de Grote Kerk ingericht. Datzelfde jaar
werd die toren voor het eerst weer beklommen.

Monument enjaar 1975
In 1975 nam Naarden deel aan het Europese Monumentenjaar. Weer zaten er
’’Vrienden” in voor een jaar opgerichte Stichting Monumentenjaar Naarden.
Het Vestingmuseum was het decor voor de feestelijke ontvangst van de gasten
die de opening van de Provinciale Toer-In Noord Holland bijwoonden; later in
het zelfde jaar bood het gastvrijheid aan de deelnemers uit andere
Vestingsteden aan de eerste Nederlandse ’’Vestingstedendag!”
Een Naardense delegatie werd ontvangen door de burgemeester van Mokum
700. Weer een mooie gelegenheid om reclamemateriaal te verspreiden. Ter
gelegenheid van de feestelijke opening van het Amsterdams Historisch
Museum door H.M. de Koningin, nam het museum deel aan een museale
manifestatie in de Kalverstraat. En als laatste daverende stunt werden er bij die
gelegenheid door soldaten in antiek kostuum urenlang saluutschoten gelost op
de Dam voor het Koninklijk Paleis.
In dit bewogen jaar werd een ander keerpunt bereikt. Het bestuur was eindelijk
in staat een beheerder in dienst te nemen; de heer C.J. van Luijk. Nu in 1978
kunnen de ’’vrienden” terugzien op 25 jaar hard werken voor een goed doel. Er
is veel bereikt: Aan de vestingwerken wordt gerestaureerd. Het Vestingmuseum
ontving in 1977 bijna 50.000 bezoekers. Gemeentebestuur en bevolking van
Naarden dragen de wallen en het museum een warm hart toe.

-
AW ' 'wm

Heropening Kazemat Y
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Bastion Nieuw Molen vóór de reconstructie

Bastion Turf poort vóór de reconstructie
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Toekomst
Het bestuur, waarin naast nog vier leden uit de oprichtingstijd, veel nieuwe,
jonge gezichten te zien zijn, zal zich vol enthousiasme inzetten om de stijgende
lijn voort te zetten. Ondanks de inzet van de beheerder en zijn medewerkers zal
dit niet eenvoudig zijn wegens de toename van het bezoekersaantal en de
stijgende kosten.

Maar met het hele Gooi als achterban en vooral met de steun van allen die in
de historie geïnteresseerd zijn, moet dat kunnen.

Om het museum het hele jaar met een introducé gratis te kunnen bezoeken
hoeft U zich maar op te geven als begunstiger van de Stichting (minium
bijdrage ƒ7,50 per jaar). Voor het bezoeken van het archief, boekerij en de
krantenknipselverzameling is slechts een afspraak nodig.

Alle inlichtingen bij: Vestingmuseum: 02159-45459.

-  '

mm

/  VT mmsm

G E Z I G T  o p  M  XT T  D JE It B E U G  e u  X A A M E X .

TVE 8-10



Kerkgeschiedenis in beeld
Kerk en toren van Muiderberg in 6 eeuwen KL Sierksm a - M uiderberg

Er zijn weinig dorpskerken in ons land, die kunnen bogen op een zo bewogen
geschiedenis als de kerk bij de Muider Berg! Maar er zijn nog minder
dorpskerken, waarvan de historie zo rijk is geïllustreerd als deze.
Het is niet zonder resultaat gebleven dat in de 17de en 18de eeuw verscheidene
Amsterdamse patriciërsfamilies hun 2de woning in het kleine dorpje aan de
Zuiderzee en aan de ingang van het Gooi hadden ingericht. Zij waren het, die
een ware stoet van min of meer belangrijke schilders, etsers en tekenaars op het
dorp met opdrachten onder hun hoede namen. Op de helft van de 18de eeuw
werd het Rechthuis - toen ter plaatse van de huidige r.-k. Boskapel- zelfs ”De
Schilderskroeg” genoemd!
Niemand minder dan Rembrandt als schilder, maar ook productieve tekenaars
als Jacob Cats, Joannes de Bosch, Muus van Altena, A. Rademaker, Simon de
Vlieger, Hendrik Tavenier, Rogman enz. enz. zochten en vonden hun
onderwerpen op dit dorp. Onderwerpen, die zich leenden voor boekillustraties,
maar vooral ook voor geschilderde behangsels van de herenhuizen aan de
Amsterdamse grachten. Trouwens, één van die huizenbezitters - Barend
Gerbrand Homoet- was zelf een uitstekend tekenaar en schilder; een activiteit
die hij ontplooide naast zijn werkzaamheden als Gecommitteerde voor de
West-Indische Compagnie.
Spraken wij daarnet van onderwerpen, eigenlijk ging het vrijwel steeds om één
objekt waardoor het artistieke oog van de heren werd geboeid: de kerk en toren
van het dorp, langer tijd als ruïne aanwezig dan werkelijk dienstbaar voor de
godsdienstoefening....
Want de historie van deze kerk was een veelbewogene in de loop der eeuwen!
Veelal geldt voor waar het verhaal dat de kerk werd gesticht als een
gedachteniskapel voor Floris V, die na een moordaanslag op 27 juni 1296 in de
armen van Muiderberger boeren de laatste adem uitblies. Wij zullen straks
zien dat deze gebeurtenis niet de aanleiding was tot de bouw van een kerk.
Het dorp, waar rond 1350 de administratieve zetel was gevestigd van een
schoutambacht dat vrijwel het gehele Gooi omvatte, en dat toen nog de naam
WERINON droeg, was ten tijde van Floris V een belangrijk punt, gezien vanuit
de kerkelijke bestuurszetel van het bisdom Utrecht. Het was het

3
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meest nabij gelegen hoge en droge heuvelgebied aan de uitmonding van de
Vecht in het Almere of Flevomeer 1).
In elk geval de ouders van de christenprediker Liudger, maar waarschijnlijk
ook de familie van Bonifatius hadden vanaf Utrecht tot op de berg bij Muiden
aanzienlijk grondbezit. De eerste kerk of kapel, die Bonifatius stichtte was die
te Felison, aan welke naam ons inziens met grote waarschijnlijkheid nog de
boerderijnaam Velzenhorner aan het vroegere riviertje De Goog herinnert.
(Tot vóór de laatste uitbreiding in zuidelijke richting van de Joodse
begraafplaats waren i'n het landschap achter deze boerderij nog duidelijk
sporen aan te wijzen van middeleeuwse grondverkaveling en -bewerking.
Luchtfoto’s documenten dit nog altijd 21.
De tijd van Bonifatius en Liudger is relatief gezien - en in verhouding tot het
kleine aantal betrouwbare gegevens dat ons rest uit die eeuwen-niet zo héél ver
verwijderd van 1299, toen op 21 juli schout en schepenen van het Gooi
(Naardingerland) verklaarden dat de pastoor van Naarden ”van ouds” in het
bezit was van de ’’tienden” van Muiderberg. Dergelijke belastingen wijzen erop
dat er aanspraken gemaakt werden op landopbrengst bij Werinon.
Zeker weten wij echter dat er vanaf 1324/1325 een kapel bestond, die namelijk
werd gesticht door Graaf Willem van Holland. Gezien de emolumenten,
verbonden aan deze "Capellerije” , waarvan de pastoor moest bestaan, valt
eigenlijk wel te concluderen dat het géén afzonderlijk opgericht bouwwerk was,
maar een toevoeging aan een kerk of kapel, die alreeds bestond.
Het Rijksarchief van Haarlem bevat in het Grafelijk Register nr 29 de volgende
oorkonde (hier zo goed mogelijk uit een wat gebrekkige taal ’’vertaald”):

TVE 8-12



Wij Willem, graaf enz. enz. maken eenieder bekend, enz. enz.:
Omdat onze beminde neef Graaf Floris -God moge zijn zielhebben-
gestorven is bij de Muider Berg binnen ons Amstelland, en wij zijn
ziel blijvend zouden willen doen gedenken, tezamen met de zielen
van onze ouders en andere verwanten, hebben wij ter ere van de
heilige God bij het dorp van de Muider Berg een "capelrije”
gesticht en doen inrichten. Deze moet dagelijks dienst doen voor
een bekwaam kapellaan, die er missen leest, en nog zo vaak als het
zo uit komt dat wij o f onze nakomelingen opdracht geven om dage
lijks te bidden en genoemde zielen te gedenken. Wij hebben deze
"capellerie” een financiële basis gegeven en doen bouwen uit onze
eigen middelen; daartoe reserveren wij te eeuwigen dage de rente
van 30 Pond Zwarte Toernooien 31 [één groot te rekenen aan 16
penningen], die de kapellaan van deze kappellerie ieder jaar zal
ontvangen uit de opbrengst van alle visrechten in Amstelland; de
ene helft zal hij op Sint Maartensdag [11 nov. ] en de andere helft
op Sint Pietersdag f12febr. ] ontvangen, dan wel op die dagen erna
dat al het geld van onze visrechten binnen is. Deze 30 Pond per
jaar staan wij volledig a f en zal te eeuwigen dage toebehoren aan de
kapellerie. Wij dragen derhalve onze rentmeesters, baljuwen,
schouten en alle anderen die onze renten en goederen beheren op,
en ook zij die later daarmee belast zijn, om de kapellaan die er
recht op heeft ieder jaar deze 30 Pond Toernooien uit te betalen,
zonder enig excuus anders dan de dagen nodig om de gelden te
innen. En de giften, die aan deze kapellerie worden gedaan,
behouden wij zelf en onze nakomelingen.
Omdat wij willen dat het vorenstaande tot in eeuwigheid gestand
wordt gedaan bekrachtigen wij deze oorkonde met ons zegel.
Aldus in Den Haag, op zondag voor Sint Nicolaas, in het jaar onzes
Heren 1324.

Opgemerkt moge worden dat volgens de voorlaatste alinea het kennelijk niet in
de bedoeling lag van Graaf Willem dat de door hem gestichte kapellerie groot
zou worden en door giften van derden zou kunnen groeien!
Waar moet de plek gezocht worden van de kapel? Of van de kerk waaraan deze
kapel werd verbonden?
Naar alle waarschijnlijkheid niet op de plaats van de huidige ’’grote” kerk! Toen
enkele jaren geleden de voormalige boswachterswoning van Rustrijk
(’’echobos”) op de hoek van de met plantsoen voorziene meent -de Brink
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abusievelijk genoemd- en het Kerkepad werd omgebouwd tot r.-k. kapel kwam
nogal wat puin en ander afval vrij, dat men zo eenvoudig mogelijk wilde
wegwerken. Welnu, bij het graven van een vrij ondiep gat ten noordwesten van
het bouwsel stootte men op een grote hoeveelheid skeletdelen èn op vrij zware
muur- of funderingsresten van grote bakstenen (’’friezen”). Helaas, zoals het
bij dergelijke vondsten méér gaat, öök nog in onze dagen, hebben de bouwers
zich gehaast al het puin snel weg te stoppen en geen verdere onderzoekingen te
doen. De funderings- en muurresten van wellicht een middeleeuwse kapel,
vrijwel op dezelfde plaats als de 20ste eeuwse, zitten nog in de grond en
interesseerden de bouwers niet... Naar onze overtuiging lag hier de oude kapel
bij de Muider Berg!
Ghert van Merlo was een der eerste kapellaans, zoals een stuk van 1347 op 13
december getuigt, naar aanleiding van ”den renten toter capellen, die hi jaerlix
te heffen pleghet op den termijn van Sinte Martinus misse.”
In de stichtingsoorkonde is duidelijk sprake van een kapel, dat wil zeggen een
kerkje zonder sacramenten, een bedehuisje. Maar wat er op Muiderberg stond
was méér! In het archief van de gemeente Naarden wordt onder nr E VIII 3 een
oorkonde bewaard van 12 november 1426, waaruit dit blijkt: de Officiaal (een
ambtenaar belast met het waarnemen der geestelijke rechtspraak) van de
aartsdiaken van de Sint-Salvator in Utrecht bepaalt dat de parociekerk van
’’Muderberch” (en van Naarden, Huizen, Laren, Hilversum) ’’gelegen bij de
Vecht” eenmaal per jaar zal worden bezocht. Dat dit slechts éénmaal zal
gebeuren ligt aan de ’’slechte tijden” (de Hoekse en Kabeljauwse twisten ten
tijde van Jacoba van Beieren!). Er is dus wel degelijk sprake van een kerk: het
meest waarschijnlijk is dat Graaf Willem IV niet een kapel-gebouw ter ere van
Floris V stichtte, maar aan de bestaande parochiekerk een kapel toevoegde.
Uit recente onderzoekingen naar de geschiedenis van het dorp bij de Muider
Berg (toen in 1396, juist 100 jaren na de moord op Graaf Floris, de stad
Naarden de centrumpositie in het Gooi overnam van Werinon schijnt de oude
dorpsnaam al vergeten te zijn...) en zijn rechtsgebied, maar vooral ook uit
analysering van de grond 41 waarop de huidige "grote” kerk is gebouwd is
gebleken , dat deze ’’nieuwe kerk” is gebouwd l°op grond van de Drost van
Muiden, buiten de banne van het dorp, en 2° op grond die aangevoerd is van de
oostkant van Naarden en opgeworpen tegen de bestaande ’’berg”. Mogelijk zit
er verband tussen de aanvoer van deze grond voor de kerkbouw en het feit dat
in 1571 voor het Hof van Holland een zaak diende, waarbij de religieuzen van
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het klooster Oud-Naarden aanspraken wilden doen gelden op bepaalde
gronden binnen Muiderberg: kwam daar het zand soms vandaan en
beschouwden zij dat nog als hun eigendom?
In elk geval, zo omstreeks het einde van de 15de eeuw is de (kleine) kerk met
gedachteniskapel vervangen door een groter gebouw, een paar honderd meter
ten noorden ervan. 51 Het schijnt dat deze nieuwe kerk aanvankelijk nog onder
de parochiekerk van Naarden ressorteerde, iets wat de op blijvende
zelfstandigheid beluste bewoners van het dorp kennelijk niet zinde: in het
Kohier van de 10de penning in het Gemeentearchief van Muiden berust althans
op 1553 de mededeling dat de kerk ”uit Muijderbergh” geen ander inkomen
heeft dan ’’sekere swarte turnoien, die bij den rentmeester betaelt werden” ,
omdat de pastoor niet op het dorp wordt toegelaten! Bij de kerkvisitatie door de
Officiaal aan Naarden wordt onder de inkomsten dan ook een bedragje van 45
stuivers genoemd, afkomstig van de afsplitsing van de kerk van ’’Berch” .

Beeldverhaal
Nu begint dan het beeldverhaal van de kerk te spelen, op hetzelfde moment
als waarop de archieven, die bij een brand in 1934 verloren gingen, verder
vrijwel zwijgen. Zelfs eventuele bouwgegevens, tevoorschijn gekomen bij de
restauratie daarna zijn verloren: de gegevens van architekt N. Doornberg
gingen ten onder tijdens de verschrikkingen van de jaren 1940-1945...
Op de gekleurde kaart van Gooiland, getekend door Lucas Jansen Snick in
1619, zien we een afbeelding van de kerk, als het ware vanuit een vliegtuig
bekeken. Het is een eenvoudig, eenbeukig gebouwtje met (aan de noordkant
zichtbaar) drie ramen. Er staat een toren voor met een plat dak, een
toegangsdeur aan de westkant. Kennelijk was op dat moment de kerk nog niet
volledig afgebouwd, want op een kaart van zo’n 6 jaren later, 1625, berustend
in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag, is een meer ’’gereed” gebouw
getekend: iets of wat fragmentarisch overigens. De kerk, gezien van de
zuidkant, heeft nu een schip en een koor, te onderkennen aan resp. een hoog en
een wat lager dak. De toren is een kwart hoger geworden en bekroond met een
vierzijdige spits, op elk van de hoeken vergezeld van een stompe pinakel.
Lang hebben de inmiddels naar de Hervorming ’’gereformeerden” van het dorp
niet het genot gehad van hun toch wel monumentale kerk: in 1634 of
daaromtrent (mondelinge overlevering anno 1976!) moet hij door brand
volledig zijn verwoest. Een ets van A. Rademaker uit 1660, en al eerder een van
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dezelfde uit 1640 bieden het beeld van een dakloze ruïne, met een toren,
beroofd van zijn spits en het tussen 1619 en 1625 verhoogde rompgedeelte.
Ook uit 1645, 1646, 1650 en 1670 zijn dergelijke afbeeldingen bekend.
Omstreeks 1640-1645 werd Rembrandt zelfs geboeid door het inwendige van de
kerkruïne.
Terloops moeten wij even aandacht besteden aan een prent van omstreeks 1645
met als onderschrift ”De Nieuwekerck” .
Tussen 1686 en 1634 -eerstgenoemd jaartal is het jaar waarin de herstelde grote
kerk in gebruik werd genomen en waarover wij verderop spreken- hebben de
boeren bij de Muider Berg hun godsdienstige behoeften uiteraard niet zonder
een gebouw kunnen bevredigen. Slechts deze ene tot nu toe bekende afbeelding
van een ’’nieuwe” kerk getuigt ervan. Staat op de achtergrond in een tamelijk
verwijderd verschiet nog de geruïneerde toren en kerk, waarvan we de zuidkant
zien, dan moet geconcludeerd worden dat ’’ergens” aan de meent een ander
gebouwtje hetzij als kerk is opgericht -de aanduiding ’’nieuwe” zou erop
kunnen wijzen-,hetzij als kerk ingebruik is genomen -de afbeelding toont een
nogal vervallen bouwwerkje, allerminst nieuw! Waar het stond is niet te
definiëren. Gedacht is wel aan de ingang van de dorpstraat; gedacht is ook aan
de plaats van de huidige boerderij Berghuize. Op zich is het in elk geval een
nogal curieus kerkgebouw: aan de zuidkant zit de deur en een (hooggeplaatst)
klein raampje met een luik ervoor;aan de ’’voorkant” is duidelijk eenzelfde,
wat lager en naar links verschoven raam te herkennen, misschien in de topgevel
nog een luik of venster; achter op het dak is een dakruiter (zeskantig)
aangebracht, waarin een luidklokje hangt; vlak ervoor in de nok van het dak
een zogenaamde huiskist voor de ventilatie. Juist dat laatste -maar ook het
gering aantal ramen van klein formaat- doet een vermoeden opkomen dat we te
doen hebben met een ’’noodkerk” ingericht in een oude arbeiderswoning of
boerenbedrijfje. Het geheel blijft een raadsel en slechts een toevalsvondst van
funderingen -maar bij de Muiderberg werd op puur zand gebouwd en zijn alle
bouwresten steeds grondig opgeruimd om opnieuw voor andere bouwsels te
benutten- kan misschien de oplossing brengen....
Terug naar de geruïneerde kerk. De afbeelding uit 1646 laat ons voor het eerst
wat meer details zien, zoals een ingangsdeur naar de kerk aan de zuidzijde, met
een kleiner raam er boven. De deur naar de toren is omlijst met een
rechthoekig sierwerk. Er is iets te onderkennen van een rondlopend koor. Dat
laatste komt in 1650 zwaar geprononceerd en vertekend tot ons over. En op
een tekening van 1670 zien wij opnieuw de zijingang. De jaren 1646 en 1670
leveren ons ook de eerste gegevens op van het feit dat tegen de zuidkant van de
kerk steunberen zijn gemetseld, die vervolgens steeds worden gedocumenteerd.
Zouden ze zijn aangebracht om aanvankelijk althans de muren van de
kerkruïne overeind te houden? Van steunberen aan de noordkant kennen wij
pas sedert een afbeelding uit 1806 beeld-documentatie.
Niet de archieven die verloren gingen, maar een boekwerkje uit 1686 leert ons
het moment kennen, waarop de kerk na restauratie in gebruik werd genomen,
een halve eeuw na de verwoesting dus.
MUYDER-BERGHS Herbouwde Kerck-gevaarte,
onder een verhandelinge van Gods belofte aan Israel
geopend, den XI. Augusti, 1686.
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Door Gerbrandus van Leeuwen, predikant tot Amsterdam.
[Amsterdam, Gerbrand Schagen]
Aldus de titel van bedoeld boekwerkje, waarvan slechts 1 exemplaar bekend is,
berustend in het kerkarchief. Het boekje is opgedragen aan Isaak Jan Nys,
Commissaris tot Amsterdam, en zijn echtgenote Maria Munter, in een
voorwoord van Gerbrand van Leeuwen, die zich richt tot zijn ”Veel -geliefde en
Hoogh-geëerde Swager en Sus ter”. (Om bij ons onderwerp te blijven slechts
kort het volgende ter verduidelijking: Isaac Jan Nijs, zowel als Gerbrand van
Leeuwen waren eigenaren van buitenplaatsen op het dorp; eerstgenoemde
beschouwde zich volgens zijn grafschrift op de verloren gegane zerk zelfs
’’Heer" van Muiderberg).

Uit het voorwoord wordt voldoende duidelijk dat Nijs en echtgenote de grote
geldschieters werden bij de restauratie van de kerk. Gereed was de kerk nog
niet (de toren misschien nog onvoltooid?): "Ga dan voort om het overighe van
dit werck te voltrecken, en aan deze plaatse nogh dit cieraad toe te brenghen,
dat het statelycke hier te verrighten, vorderd. ”
Toch zal ook de kerkelijke gemeente hebben geofferd, als we de woorden van
de predikant goed begrijpen: ...als offer by de inwoonders van deze plaatse.
Mogen wij concluderen dat de verwoesting in 1634 een gevolg was van
oorlogsgeweld? (Wij bidden) ”dat Hy het beware tegens het rasend woeden van
den vyand en wraackgierigen, die gram is als ’er maar een gebed op onze lippen
gehoord word.
In elk geval bestond bij de kerkgangers kennelijk nog de duidelijke herinnering
aan de voormalige grootheid van het dorp, toen Naarden nog maar zo’n klein
stedeke was: "Wij hebben een voor beeld voor uw in de nabuyrige stad; dat
cieraad en soo groote sterckte van Nederland immers was haar eerst minder als
het uwe en den Godsdienst heeft se opgequeeckt...
Een eigen predikant was er op dit moment van kerk-inwijding zeker nog niet:
(in een gebed:)__”en als 't tijd zijn sal Uw een Lee raar g a f— ” Inderdaad is
als "eerste” predikant bekend Nicolaas de la Bassecour, die hier van 17
augustus 1687 tot 26 april 1698 stond.
Terug naar het uiterlijk van de kerk:
Eerst van 1709 is een goede afbeelding bekend, gezien vanaf het noorden.

Vooral de toren valt op met vierkante spits en kleine pinakels aan de hoeken.
Het koor is -ook volgens latere afbeeldingen-niet langer verlaagd: de daklijn
loopt dóór.
Als niet de kaarttekenaar Justus Broeckhuyzen -aan wiens tekenwerk wij onze
kennis ontlenen dat de toren weer compleet is met spits en al- ook elders in zijn
afbeeldingen volkomen betrouwbaar was gebleken, zou men geneigd zijn te
veronderstellen dat de spits op de toren op fantasie of althans antedatering van
voorgenomen bouwplannen berustte! Wat er tussen 1709 en 1762 is gebeurd
weten we helaas weer niet; maar vanaf laatstgenoemd jaar ontbreekt weer de
spits. De conclusie dat brand of storm het "cieraad” hebben ten onder doen
gaan moet welhaast genomen worden......
Te gretiger is men tot deze conclusie geneigd als men ziet, hoe op volgende
torenafbeeldingen de bovenkant niet langer verbrokkeld is of zogenaamd van
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kantelen voorzien (op één tekening uit 1790 na), maar altijd geheel recht gete
kend is. De afbeeldingen van de kerk in 1762, 1780, 1786, 1795 en 1806 doen
ons het kerkgebouw kennen, zoals dat vrijwel gelijk is gebleven tot aan het
einde van de 19e eeuw de opkomst van prentbriefkaarten een verdere historie
documenteert. M aar..............
Zojuist noemden wij al het jaar 1790. Hendrik Tavenier tekende in dat jaar
-volgens het onderschrift- ” ’t Tempeltje te Muiderberg” . Het is een uiterst
minutieus geval, waarop vele details zijn te zien. En nu ontbreekt warempel
weer het dak van de kerk! We kunnen slechts twee dingen concluderen: öf de
tekenaar heeft reeds vóór 1786 het gebouw in beeld gebracht en de datum
foutief gesteld, öf er is tussen 1786 en 1790 opnieuw brand geweest. Een
vergelijking met de tekening van 1780, eveneens de zuidzijde weergevend, doet
ons dit laatste inderdaad geloven!
Voor de rest van de geschiedenis kunnen we kort zijn. In de Eerste Wereldoor
log en korte tijd erna kreeg de toren nog een lelijk opzetstuk, waarin een
’’baken” was ondergebracht voor vliegtuigen. De kerkbrand in 1934 was
aanleiding tot een ’’restauratie” , waarbij de toren echte kantelen kreeg
opgezet, en waarbij de zuidelijke kerkingang met klein raam erboven geheel
werd weg-gerestaureerd. Van de situatie direkt na de brand bezit de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg nog een rapportje dat we als aanhangsel
opnemen. Van de restauratie zelf zijn ons geen gegevens meer bekend: slechts
blauwdrukken ervan berusten in het archief van genoemde dienst.

Nu echter restauratie van de toren -als overal gemeentelijk eigendom- binnen
afzienbare tijd aan bod zal komen (er loopt een merkwaardige scheur door het
muurwerk, van beneden naar boven, vrijwel op het midden van de westelijke
torenmuur!) verdient het wellicht aanbeveling, nog even de detailering van het
torenmassief in de loop der eeuwen afzonderlijk te bekijken.
In de eerste plaats moet het feit genoemd worden dat de toren bedoeld was een
vierzijdige spits als bekroning te krijgen, welke spits echter tweemaal ten onder
is gegaan, laatstelijk rond 1750. De torenspits werd op vier hoeken van de romp
vergezeld van kleine pinakels die iets buiten de hoeken uitstaken en van boven
kennelijk vlak zijn geweest. Ook deze zijn rond 1750 verdwenen.
De ruïnering van de toren heeft aan de bovenkant steeds een afbrokkeling ten
gevolge gehad, die de indruk wekt dat de torentrans afgezet was met kantelen.
Hoewel verschillende tekenaars dit dan ook aldus documenteren, laten de
meeste afbeeldingen na ca. 1750 deze kantelen weg. Volgens de documentatie
op prentbriefkaarten sedert rond 1900 waren deze kantelen niet aanwezig,
totdat er een restauratie van de toren plaatsvond in 1934/35, waarbij de
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kantelen zijn aangebracht. M.i. moet ernstig de juistheid ervan in twijfel
worden getrokken. De ingangsdeur van de toren aan de westzijde is steeds
gedocumenteerd als afgesloten met een romaanse boogvorm. Vanaf 1709 blijkt
deze boogvormige deur omgeven door een rechthoekige nis of rechthoekig
pleisterwerk (ook: 1780, 1790, 1806).
Geheel bovenaan worden aan de westzijde, de zuidzijde en de oostzijde twee
hooggerekte, boogvormig gesloten galmgaten of vensters aangegeven. Op de
meeste afbeeldingen is midden daaronder een klein vierkant raam getekend,
waarboven enkele malen de galmgatenpartij is afgescheiden door een band of
strook (waterlijst?) in het metselwerk. Slechts eenmaal is tussen dit kleine
venster en de ingangspartij nogmaals een klein gat getekend. Tenslotte nog een
enkele opmerking: Het kerkhof rond de kerk is steeds door een muur
omringd geweest, welke muur met steunberen was voorzien en een ingangshek
had tegenover de torendeur. (1619, 1646, 1670, 1790). Aan de rand van dit
kerkhof, aan de oostkant, is van 1619 tot 1790 duidelijk een opvallend grote
boom weergegeven, enkele malen duidelijk ’’opgeschoren” in twee of drie
etages. Wij menen hierin de voorlopers te herkennen van de huidige
"Florisboom” , ter herinnering aan de moord op Floris V (1619, 1640, 1645,
1646, 1786, 1790). Sedert 1780/1790 duiken de eerste afbeeldingen op, waaruit
blijkt dat vanaf die tijd het kerkhof omgeven was door (hoger opgaande)
bomen, voordien stond de kerk rondom vrij op de kale top van de Kavelberg.
Tot zover de bouwhistorie van de kerk op de Muider Berg, afgeleid uit de
beeld-documentatie, die inde plaats moet treden van de archivalia. Het aan
tal gegevens dat ons de beelden opleveren is toch wel zó groot (ook bij verdere
detaillering) dat er een soort "handleiding” is ontstaan voor toekomstige
torenrestauratie en beoordeling dat de "restauratie” uit de dertiger jaren toch
weinig oordeelkundig is geschied.

Aanhangsel:
Verslag van een bezoek aan de Ned. Hervormde Kerk te Muiderberg,
afgebrand op zondag 18 februari 1934, door de architect v/h Rijksbureau voor
de Monumentenzorg, arch. L. Oeges (?), op 20 februari 1934 d.a.v. 6,l
Ontmoeting met den Predikant den Heer Langman en den President
Kerkvoogd den Heer Hottentot.
De toestand van het kerkgebouw welk vóór den brand door de Heeren Dr. Kalf
en de Hoog reeds bezocht werd (zie rapport van den Heer de Hoog aangaande
dit bezoek), is thans zoodanig dat alleen de omtrekmuren overeind zijn geble
ven. Al het overige is door den brand totaal verwoest. Kap, ramen, meubilair is
geheel verdwenen. Het muurwerk in den noordgevel vertoont een tweetal groote
scheuren in de borstwering der ramen, mogelijk door verhitting ontstaan.
De vloer omvattende eenige zerken, waarvan één van bijzonder belang, blijkt
eveneens verwoest. Deze laatse, met Epitaphium Daniel Nys - Natus MDCLX,
in hoog relief gebeeldhouwd, is zeer ernstig beschadigd.
Het relief is door de hitte bij groote stukken afgeschilferd; de zerk vertoont vele
scheuren, die bij verplaatsing der zerk de totale vernietiging hiervan kunnen
veroorzaken, wanneer hierbij geen bijzondere maatregelen worden getroffen.
Ik gaf den raad de afgeschilferde deelen voorzichtig in een kistje op te bergen
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teneinde bij de herstelling der zerk te dienen, terwijl tevens geraden is de zerk
tegen verdere beschadigingen te beschermen door afdekking met schotten.
De toren, eigendom der gemeente, is blijven staan en heeft geen schade
geleden; aan de kerkzijde is deze slechts even zwart aangeslagen.
De brand ontstond, zoo wordt mij door den Heer Langman medegedeeld,
vermoedelijk in de schoorsteen, daar het vuur in de onmiddelijke nabijheid
hiervan werd ontdekt.
Het vuur greep snel om zich heen, daar geen voldoende bluschmiddelen snel
genoeg aanwezig waren.
Op mijn vragen wordt door den Heer Langman omtrent de plannen der
Kerkvoogdij medegedeeld, dat het in de bedoeling ligt, zoo spoedig mogelijk
tot herbouw der kerk over te gaan.
Het schijnt evenwel niet vast dat het nieuwe gebouw op dezelfde plaats zal
herrijzen.
Vele stemmen gaan op om een nieuw kerkgebouw op de brink te Muiderberg te
stichten, hetgeen naar mijn mening gevaar voor het tegenwoordig
schilderachtig aspect van den brink meebrengt.
Op mijn pleidooi voor wederopbouw op dezelfde plaats wordt mij gevraagd of
Rijkssubsidie eventueel hiervoor zou kunnen worden verleend.
In dit verband informeerde ik welk verzekeringsbedrag voor herbouw
beschikbaar komt. De kerk was verzekerd voorƒ35.000.
Niet onmogelijk is dat ƒ30.000 vergoed wordt.
Ik achtte het niet uitgesloten dat hierop subsidie zou kunnen worden verleend.
Een goed deel der muren kan na herstelling het plan dienen, hetgeen een flinke
tegemoetkoming aan materiaal vertegenwoordigt.
De grootte der kerkruimte voldeed aan de behoeften, zoodat het verlangen naar
’’grooter” niet bestaat, terwijl verder de aanwezigheid van de begraafplaats
voor de kerk o.a. de schakel mag heeten ter bestendiging der traditie eener
kerk op dezelfde plaats.
De Heer Langman zou willen dat wij hieromtrent onze wenschen of voorstellen
aan de Kerkvoogdij zoo spoedig mogelijk, bij schrijven, zouden formuleeren,
daar dringend behoefte bestaat aan een nieuw kerkgebouw, waarmede
natuurlijk zonder veel uitstel moet worden aangevangen.
Het feit dat een reeds eerder tot ons gericht verzoek om subsidie voor
restauratie der kerk nog onbeantwoord was gebleven, gaf den Kerkvoogdij
blijkbaar geen moed, uit vrees voor vertragingen, bij dit, thans veel dringender
geval, bij ons aan te kloppen.
Ik gaf den raad dit wèl te doen omdat 1° het zeker meer in de lijn van de
Kerkvoogdij ligt en 2° het te gemakkelijker is, nu na het le schrijven der
Kerkvoogdij de zaak, door den brand, een geheel ander aspect heeft gekregen.

Kerk derNed. Herv. Gemte te Muiderberg. Bezocht 25 Juni '31 71

De geheel van baksteen opgetrokken kerk, ofschoon bouwkunstig weinig
belangijk, heeft toch in haar soberheid wel iets aantrekkelijks in de zoo goed bij
haar passende omgeving.
Zij bestaat uit een schip van drie traveeën, door eenvoudige steunbeeren
onderling gescheiden en een koor, wat smaller dan het schip, van twee
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traveeën, met een sluiting van drie zijden van een achthoek. Deze koormuren
zijn eveneens door eenvoudige beeren versterkt.
De westtoren die aan de burgerlijke gemeente toebehoort, is niet van
steunbeeren voorzien. De torenmuren hebben een dikte van 1.30 m.
Zoowel van het schip als van het koor zijn de vensters spitsbogig overdekt. Die
van het koor zijn voor zoover de sluiting betreft, dichtgemetseld en hebben nog
het oorspronkelijk negprofiel. In de in den boog doorgaande kantstijlen
is te zien dat het harnas moet zijn geweest als nog wel gereconstrueerd zou
kunnen worden. De overige vensters, in noord- en zuidgevel, zijn later
gewijzigd; zij hebben thans een hoeksche neg met er tusschen een houten
kozijn. (Een tekeningetje van oorspronkelijk profiel en harnas zijn ingevoegd;
Kl.S). Onder de vensters, omgaand om de beeren, loopt een waterlijst; om het
schip ter hoogte van één laag, om het koor hoog twee lagen, wat noodzakelijk
was door de verjonging van het metselwerk boven de waterlijst.
Van een daklijst valt niets meer te zien, vermoedelijk is deze weggebroken toen
de kerk van goten werd voorzien.
De dakbedekking bestaat uit blauwgrijze moderne pannen.
Inwendig is het schip overdekt door een half ellipsvormig tongewelf dat bij het
koor, waar de triomfboog ontbreekt, overgaat in een segmentvormig gewelf.
Onder de overwelving bevinden zich kapbalken met sluitstukken met
eenvoudig profiel.
Met uitzondering van de orgeltribune, bezit de kerk een sober doch goed
ameublement.
Het komt mij voor dat deze kerk wel waard is voor een Rijkssubsidie in
aanmerking te kunnen komen; gerestaureerd zijnde zal het eenvoudige gebouw
een zekere aantrekkelijkheid hebben die een ieder in deze stille en bekoorlijke
omgeving zal boeien, terwijl het gerestaureerde interieur zelfs heel mooi zal
zijn.
Zonder eenige berekening gemaakt te hebben, schat ik de restauratie op
ƒ30.000. De kerkelijke gemeente kan, volgens zeggen van den Predikant,
ƒ7.000 betalen, zoodat wanneer het Rijk 40% zijnde ƒ12.000 bijdraagt, de
Provincie 20% of ƒ6.000 en de Burgerl. Gemeente ƒ  5.000, zou het benoodigd
kapitaal gedekt zijn.
Wat de datering van het gebouw betreft, zou men volgens de vormgeving
geneigd zijn deze voor het koor te stellen op ±  1500 en voor het schip op
XVIIc. De gehele binnenarchitectuur (gewelf, banken en preekstoel) op
XVIIc. Het beneden deel van het koor, n.1. onder de waterlijst, bestaat uit
roode baksteen, groot 28-29x14x6, 5-8 cm, een materiaal dat wijst op de XIIc
en XIVc eeuw. Dit metselwerk heeft een vrij willekeurig verband.
Boven de waterlijst zijn aan het koor en aan de muren van het schip
baksteenen verwerkt van 21,22 tot 24X 11X5 cm in staand verband.
Ook het metselwerk van den toren, althans aan de buitenzijde, is van
laatstgenoemde baksteen opgetrokken, het verband is eveneens staand
verband.

25juni 1931.
de onderdirecteur v/h Rijksbureau voor de Monumentenzorg
G. de Hoogh
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Noten
1 ] Voor de algemene geschiedenis van het dorp, zie:

KI. Sierksma, Muiderberg, voorpost van het Gooi [Muiderberg, 19 762]
2] hierlangs liep de oude grens tussen Gooiland en Amstelland. Een klein stukje van deze

grens[weg] is nog binnen het terrein van de begraafplaats bewaard en door de gemeente be
zwaard met eeuwigdurend onderhoud bij de afgifte tot uitbreiding van deze begraafplaats.

,?| Een Toernooi o f Tornooi; rond 1550 was de totale waarde van de 30 toernooien nog slechts 45
stuivers!

4] Bij gelegenheid van grafkelderonderzoek in de zomer van 1976 werden grondmonsters van circa
4 meter onder het maaiveld van de begraafplaats geanalyseerd door de Stichting voor Bodem-
kartering te Wageningen. Overigens bleek bij een eerste verkenning in het najaar van de
fundering van de kerktoren dat deze niet dieper reikte dan tot circa 2 meter onder het maaiveld!

5] Zoals uit het verslag van een kerkbezoek door Monumentenzorg in 1931 blijkt zijn in het koor-
gedeelte onregelmatig 13de en 14de eeuwse stenen verwerkt [zie Aanhangsel nr 2], Is de
conclusie juist dan zijn dus bij het bouwen van de nieuwe kerk stenen van de eerdere kerk

1 verwerkt!
6] Archief Rijksdienst voor Monumentenzorg [Zeist] R.B. 1934. No. 260
7] Archief Rijksdienst voor Monumentenzorg [Zeist] B. 1931. No. 599.

De afbeeldingen
De afbeeldingen zijn aftekeningen van de ons bekende gravures, etsen enz., die
öf de kerk (ruïne) geïsoleerd öf als onderdeel van een wat groter landschap tot
onderwerp hadden. Een belangrijke steun bij het herkennen van de vormen
is het feit (wat zij die het huidige dorp tussen Amsterdam en het Gooi kennen
zich maar moeilijk zullen realiseren) dat de Muider of Kavelberg tot het begin
van de 20ste eeuw nauwelijks ’’bebost” was en het dorp in het midden van de
19de eeuw nog maar zo’n 30 huisjes en boerderijtjes telde...

De hier gebruikte afbeeldingen zijn:
1. 1619: gekleurde kaart van Gooiland door Lucas Jansen Snick.

Algemeen Rijksarchief s-Gravenhage.
2. 1625: kaart van het Gooi en omgeving door ? [Hingman nr 2580] AR  Den Haag.
3. 1640: Gravure "te Muiderberg " door A. Rademaker.

In: Kabinet van Nederlandsche Out heden etc. [Amsterdam 1725],
4. 1640-45: pen- en penseeltekening 'De Ruïne van de Kerk te Muiderberg " door Rembrandt.

Verzameling V. deS. [tentoonstelling Rijksmuseum Amsterdam 1969]
5. 1645: Gravure "De Zeekant van Muyderbergh " door,?

Rijksarchief in de provincie Noord-Holland Haarlem.
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6. 1645: Gravure "De Nieuwekerck tot Muyderbergh" door?
RA Haarlem.

7. 1645: alsvoren.
8. 1646: Gravure "De Oudekerck tot Muyderbergh” door R. Rochman.

RA Haarlem.
9. 1650: Gekleurde tekening door Simon de Vlieger [?]

Osterreichische Nationalbibliothek Wien \Atlas Van der Hem]
10. 1660: Gravure "De Oude Kerk te Muiderberg " door A. Rademaker.

In: Kabinet van Nederlandsche Outheden etc. [Amsterdam 1725].
11. 1670: Gekleurde tekening "Muyderbergs kerk in Ruïne" door J. Stellingwerf.

RA Haarlem.
12. 1709: kaart van Gooiland door Justus Broekhuyzen.

RA Haarlem.
13. 1762: Ets "Muiderberg van de Hoge Weg a f te zien " door Jacob Cats.

Rijksprentenkabinet Amsterdam.
14. 1780: gekleurde waterverftekening "Muiderberg te zien uit een der ramen van de herberg"

door Reinier Vinkeles.
RA Haarlem.

15. 1786: gekleurde waterverftekening door Jan Bulthuis.
RA Haarlem.

16. 1790: gewassen o.i.-inkttekening " 't Tempeltje te Muiderberg" door Hendrik Tavenier.
Rijksprentenkabinet Amsterdam.

17. 1795: gravure " ’t Dorp Muiderberg" door Anna C. Brouwer, naar een tekening van M. van
Altena. In: L. van Ollefen en Rs. Bakker, De Nederlandsche Stad- en Dorpsbeschrijver
[Amsterdam 1795],

18. 1806: gekleurde waterverftekening door W. Horstink.
Rijksprentenkabinet Amsterdam.

19. 1931: schetstekening in rapport door G. de Hoogh.
Archief Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist.

Verleden en toekomst van het Goois Museum
door R. W. C. van Boetzelaer - Laren

Het Goois Museum, voluit geheten: ”Het Museum voor het Gooi en
Omstreken” , werd in 1934 gesticht.

De stichters waren: F.E. Farwerck, directeur van een tapijtfabriek te
Hilversum; H. Heyenbrock, kunstschilder te Blaricum; E. Luden, voorzitter
van Stad en Lande van Gooiland te Hilversum.

De Stichtingsacte van 29 maart 1934 vermeldt in artikel 2 als doel:
Het oprichten en in stand houden van een museum in het Gooi, waarin zal
worden samengebracht al wat betrekking heeft op de natuur-historie, de
geschiedenis, de schone kunsten, de cultuur en de ontwikkeling van het
Gooiland, het doen bezichtigen van het samengebrachte door betalende en
niet-betalende bezoekers, het houden van tentoonstellingen, vergaderingen en
lezingen, het bevorderen van de studie der geschiedenis van het Gooi, het
verzamelen en ordenen van gegevens betreffende alles wat met het doel der
Stichting in verband staat, het samenstellen, uitgeven en bijhouden van een
catalogus van hetgeen in het museum is bijeengebracht, het doen publiceren
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van geschriften en reproducties van alles wat tot de bijeengebrachte
verzameling behoort, alsmede het aanwenden van alle andere wettige
middelen, die aan het doel der Stichting bevorderlijk zijn.
Aanvankelijk werd de Stichting gesteund door donateurs, begunstigers en
leden.
Toen de Wet op Stichtingen van 31 mei 1956 het hebben van leden verbood
werd de Stichtingsacte gewijzigd en werden daaruit alle artikelen die op leden
betrekking hadden weggelaten.
De leden werden nu ondergebracht in de nieuw opgerichte ’’Vereniging van
Vrienden van het Goois Museum”.

De eerste jaren
Zo startte dan in 1934 het Museum met een enthousiast bestuur en een aantal
even enthousiaste medewerkers.
Van een wijs beleid getuigde het dat het bestuur zich door een drietal
commissies deed bijstaan respectievelijk voor de Topografische Atlas, voor de
Folklore en voor de Propaganda. Zij hebben ieder op hun terrein nuttig werk
verricht.
Het was voor ons van zeer grote betekenis dat de Gemeente Hilversum het
Oude Raadhuis op de Kerkbrink al dadelijk voor de symbolische huur van één
gulden per jaar ter beschikking stelde.
Nadat aanvankelijk alleen het benedengedeelte werd gebruikt werd geleidelijk
naarmate de verzameling groeide, ook de bovenverdieping benut.
De eerste jaren verliepen voorspoedig en de collectie nam toe door schenkingen
en aankopen. Het aantal leden steeg, hoewel langzaam. Ook excursies en
lezingen werden gehouden.
Al spoedig ontstond er ruimtegebrek en daardoor behoefte aan een groter
museum-gebouw.
Al vóór de oorlog werd, in overleg met de Gemeente, door architect Dudok een
plan ontworpen en werden tekeningen gemaakt voor een gebouw dat naast het
nieuwe raadhuis zou komen en waarin zowel het museum als een Cultureel
Centrum zouden worden ondergebracht.
Helaas heeft het Gemeentebestuur destijds zolang getalmd met het nemen van
een beslissing dat dit plan nooit is uitgevoerd. Na de oorlog was het geheel van
de baan.

De periode 1940-1945
De oorlog was ook voor ons museum een ramp. Al dadelijk in 1940 werd het
Oude Raadhuis door de Duitsers gevorderd en als bureau van de
ortskommandant ingericht. De bovenverdieping moest worden ontruimd en wij
moesten alle bezittingen in het onderste gedeelte letterlijk opstapelen. Nadat
het weinig had gescheeld of ook dit had moeten worden prijsgegeven, werd
plotseling in juli het gehele gebouw weer door de vijand ontruimd, zodat op
bescheiden schaal weer met de herinrichting kon worden begonnen.
Van de inmiddels verkregen belangrijke aanwinsten mogen genoemd worden
de schenkingen door de familie Perk uit de collectie Albertus Perk waaronder
het Koptienden-achief en de aankopen uit de nalatenschap van de op
oude-jaar 1940 overleden boekhandelaar en groot kenner van het Gooi C.L.
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Heek, waaronder zeer zeldzame boekwerken. Ook de uitgebreide en kostbare
verzameling Loosdrechts porselein, waarvan de schenker onbekend wenste te
blijven, werd in die tijd aan onze verzameling toegevoegd.
Sinds 1942 is er herhaaldelijk sprake van geweest dat de Gemeente Hilversum
het Oude Raadhuis zou gaan afbreken, een dreiging die nadien ons boven het
hoofd is blijven hangen doch gelukkig nooit is uitgevoerd.
Niettegenstaande de oorlogstoestand zag de Redactie-commissie toch kans in
1941 een Jaarboekje te laten verschijnen, dat, omdat wij er niet zeker van waren
het jaarlijks te kunnen uitgeven, de naam "Mededelingen” meekreeg. Toch is
het tot en met 1944 geregeld uitgekomen en daarna, met onderbrekingen, nog
vijfmaal. Na het nummer 1967/1968 moest de uitgave, wegens gebrek aan
middelen, worden beëindigd.
Na de oorlog was onze financiële toestand dermate verslechterd dat,
niettegenstaande belangrijke steun van de Gemeente Hilversum, een behoorlijk
museum-beleid niet meer mogelijk was. De directeur, de heer van Velzen,
konden wij geen behoorlijk salaris geven, zodat hij zijn ontslag nam en naar
Breda vertrok. De Gemeente heeft toen haar ambtenaar voor Culturele Zaken,
de Heer Zijlstra, zijn plaats doen innemen, waardoor ons bestaan nog wat
gerekt werd.

Het einde van het Goois Museum
Omstreeks 1969 naderde het einde. De Gemeente Hilversum nam de museum
collectie over en bracht die onder in het Cultureel Centrum ”De Vaart waar
slechts plaats was voor een gedeeltelijke uitstalling. De rest van de verzameling
moest worden opgeborgen totdat een behuizing was gevonden. Besloten werd
het museum-bestuur op te nemen in de Hilversumse Culturele Raad als Sectie
"Historie van het Gooi” .
Als zodanig hebben wij, naar ik meen, nuttig werk verricht. Naast de zorg over
de museum-collectie werkten wij mee aan de totstandkoming
van de Gemeentelijke Monumenten-lijst, adviseerden o.a. bij de restauratie
van de toren van de Hervormde Kerk na de brand, waardoor deze de
oorspronkelijke stenen trans uit het begin van de vorige eeuw weer terugkreeg,
en drongen tot viermaal toe er bij de Gemeente op aan de oude Pastorie op de 's
Gravelandse weg (gebouwd na de brand van 1766) niet af te breken. Dit
laatste helaas zonder succes.
Dit alles heeft voortgeduurd totdat plotseling werd medegedeeld dat de
Gemeenteraad in haar vergadering van 14 februari 1974 besloten had de
Culturele Raad op te heffen. Voorafgaand overleg hierover met de leden van
deze Raad werd niet nodig gevonden.
Onze commissie diende de museum-collectie te blijven begeleiden en werd nu
omgedoopt in: "Commissie voor de begeleiding van de historische afdeling van
het cultureel centrum De Vaart te Hilversum” .
Onze zorg was nu nog slechts het museum te doen herleven.
Het was niet te gronde gegaan doordat het geen reden van bestaan meer zou
hebben gehad, zoals wel eens wordt gedacht, doch uitsluitend door geldgebrek
waardoor geen activiteiten meer konden worden ontplooid, geen aankopen
worden gedaan en de "Mededelingen” niet meer konden worden uitgegeven.
Dit geldgebrek werd vooral veroorzaakt door absoluut onvoldoende steun uit de
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regio. Hiervan slechts een enkel voorbeeld:
De rekening van baten en lasten over het jaar 1965 vermeldt een nadelig saldo
van niet minder dan ƒ16.749.06 Aangezien dit tekort geheel door de Gemeente
Hilversum werd aangezuiverd valt het als de subsidie van Hilversum over
genoemd jaar te beschouwen. Als subsidie van alle andere Gooise Gemeenten
tezamen over 1965 wordt een bedrag van slechts ƒ1.226,- opgegeven.
Toekomst
Bij de beoordeling van de huidige situatie moeten we steeds voor ogen houden
dat het museum veel aan de Gemeente Hilversum te danken heeft gehad, die
ons onderdak verschafte maar ook herhaaldelijk zeer belangrijke subsidies
verstrekte.
Voorts heeft Hilversum de museum-collectie, waaronder de archeologische
verzameling (urnen, fosielen) en de kostbare collectie Loosdrechts porselein,
overgenomen, zodat zij daarvan thans de eigenaresse is.
Dit alles neemt echter niet weg dat een Streekmuseum slechts tot stand kan
komen wanneer de gehele streek (dus alle Gooise Gemeenten) daaraan daad
werkelijk medewerking verleent, aan opzet, leiding en inbreng. Naar mijn
mening zal daartoe dus een commissie of voorlopig bestuur moeten worden
gevormd waarvan de leden officieel door elk der Gooise Gemeenten worden
benoemd.
Deze commissie zal dan moeten beginnen de plaats te bepalen waar het
museum moet worden gevestigd en daarvoor een gebouw te zoeken.
Verwacht mag worden dat alle Gemeenten dan hun collecties in dat museum-
gebouw zullen onderbrengen dan wel in bruikleen geven.
Ik moge dit overzicht besluiten met de wens uit te spreken dat men thans zal
beseffen dat het Gooi, evenals vele andere streken in ons land, een
Streekmuseum nodig heeft om te behouden het vele dat anders verloren zal
gaan. Er is haast bij.

Huizer spïïtük door A.C.J. de Vrankrijker - Bussum

”Azze we 't over de Huizer kleren hemmen, dan mót je  weten dat dee dracht
hier in 't darp zoëgoeëd as vurbij is”.
Met deze woorden begint de eerste verteller in het onlangs verschenen boek
"Huizer hoo 't vroger was” zijn verhaal. In totaal vinden we er een veertiental
’’opstellen” in, waar de auteurs telkens een bepaald onderwerp uit het Huizer
verleden aansnijden. Niet diepgaand, want het ging allereerst om het
vastleggen van Huizer dialect. Dit gebeurt dan in de vorm van ’t behandelen
van onderwerpen als kleding, visserij, botters, mandemakerij, boeren e.a. Zo
ligt er tevens een stukje Huizer historie vast. Een en ander wordt - wat het
dialect betreft - kundig en duidelijk ingeleid. De drukkerij Visser maakte er
een goed verzorgde, geïllustreerde uitgave van.
Wat ik hier nu verder schrijf, is niet zozeer bedoeld als een boekbespreking, als
wel een weergeven van eigen herinneringen en werkzaamheden, naar
aanleiding van hetgeen in het genoemde boek wordt aangeroerd. Ik heb nl. zelf
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nog al eens te maken gehad met Huizer spraak, bijzonderheden uit de visserij,
enz. Verworven kennis heb ik ten dele vastgelegd in aantekeningen en men zal
in enkele van mijn Gooise geschriften vrij wat op de aangeroerde terreinen
aantreffen. Slechts op gebied van het dialect heb ik nooit iets gepubliceerd.
Marria van Oud-Bussem heeft er mij indertijd van weerhouden om mijn
gebrekkige en niet al te deskundig verwerkte gegevens omtrent dialect in een
aantal Gooise gemeenten te publiceren. Gelukkig, mag ik nu wel zeggen, want
datgene wat zij met haar Huizer werkgroep heeft gepresteerd is veel beter en
met echte deskundigheid gedaan.
Met de Huizer spraak kwam ik als Bussummer al heel jong in aanraking. En
wel uit drieërlei bron. Wij hadden in mijn jonge jaren - laten we zeggen zo in de
buurt van 1915 a 1920 altijd een Huizer werkster. Dat was een vrouw die ten
dele keurig schools Nederlands sprak, menigmaal echter terugviel op woorden
die opvielen als mij onbekend of anders uigesproken. Ze was in klederdracht en
streek bij vochtig weer de muts op éér ze op de fiets of met de stoomtram naar
huis terugkeerde. Die muts (de isabee) had toen overigens lang niet zo’n grote
’’bocht” als de huidige en bleef gemakkelijker in vorm.
Verder hadden we elke vrijdag-ochtend de Huizer visboer aan de deur. Met
hem werd heel levendig gesproken bij het spel van af dingen op de prijs van het
mandje bot. Wat mij toen wat gek leek, was dat hij mijn moeder altijd
aansprak met ”jij” . Dit was normaal, begreep ik later, want de Huizer spraak
kent het woord u niet, al werd het in gesprek met ’’moffen” of ’’buitenluis”
(niet-Huizers) wel gebruikt vanuit de schoolse kennis. In de hitte van de strijd
om de prijs van de vis echter voerde het Huizens de boventoon.
De derde bron van aanraking in mijn jonge jaren vormden de Huizer knechts in
het schildersbedrijf van mijn vader. Hieruit kwam niet alleen enige kennis van
woorden, maar ook van naamgeving voort. Het is bekend dat de mensen in
nogal gesloten dorpsgemeenschappen elkaar moeilijk kunnen aanduiden met
de familienaam, omdat er zo veel personen met gelijke ”van” voorkomen. Dan
wordt het Jan van die en die of een bijnaam. Zo herinner ik me dat ik omtrent
1920 eens naar Huizen moest om aan iemand die Jan Visser of daaromtrent
heette een boodschap over te brengen. Het was door de bouwwijze in het oude
dorp Huizen niet altijd even gemakkelijk om een niet nauwkeurig aangegeven
adres te vinden. Vragen naar Jan Visser leverde geen resultaat, want zo heetten
er tientallen. Het kwam in orde, toen ik bijnaam ’t Keuninkie noemde, die ik
niet meteen had willen gebruiken, omdat mij dat minder beleefd leek.
Intensiever aanraking brachten de jaren dertig, toen ik eerst alle kinderspelen
in het gehele Gooi verzamelde en daarna vooral de visserij bestudeerde, die
toen - na de afsluiting van de Zuiderzee-al gedecimeerd was. Het resultaat
betreffende de visserij kan men terugvinden in de Geschiedenis van Gooiland
deel 3. Ik heb toen enkele vissers en gewezen vissers gesproken over hun werk
en gerei. Dit bood tevens de mogelijkheid om een en ander te noteren omtrent
huisinrichting, welke ook vele van Bussum afwijkende gegevens bood. Denk
bijv. aan de kinderstoel, die imitatie-grenen geschilderde binnendeuren en het
washok; tevens viel het mij op dat de Huizer vrouwen de was niet met knijpers
aan een lijn bevestigden, maar tussen twee in elkaar gedraaide koorden
schoven.
Het meest heb ik mij met Huizen bemoeid in en rond 1947. In die tijd heb ik
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mij beijverd om alles over dorpse dracht in alle gemeenten van het Gooi te
weten te komen. Bovendien heb ik toen een reeks tekeningen gemaakt van
versieringen aan en op de daken. Die bleken in Huizen anders dan in de overige
dorpen. Wat de kledij betreft had ik een best bruikbare ingang via de (weinige)
leerlingen uit het oude deel van Huizen die ik in de klas had als leraar aan de
Gooise H.B.S.
Over het algemeen waren het families waar zelfs jongeren toen nog de
klederdracht in ere hielden. Ik heb daar tegen Kerstmis de lekkerste
speculaaspoppen geproefd die men zich denken kan (Huizen sloeg 5 en 6
december over). Daar werd mij gedemonstreerd, hoe mutsen gemaakt en
gestreken werden, hoe de golving in de start van de zondagse muts aangebracht
werd met een pijpijzer, hoe de hoogte van de pofmouwen op peil gehouden
werd door middel van ingestoken exemplaren van kranten. Tegelijk kwamen er
aantekeningen over dialect. Ik heb nu nog liggen een verhaaltje in Huizer
dialect, door iemand voor mij ’’vertaald” , dat ik ook in Blaricum, Laren en
Hilversum in de eigen spraak heb laten omzetten. De tekst was zo gemaakt,
dat er zo veel mogelijk afwijkende woorden en klanken in konden voorkomen.
Dit alles kwam mij voor de geest, toen ik "Huizen hoo 't vroger was" in handen
kreeg. Er werden plezierige herinneringen mee opgerakeld. Ik heb inmiddels
gemerkt dat deskundige leiding - althans wat de taal betreft - duidelijk de
voorkeur heeft boven het op eigen houtje verzamelen van gegevens op een
terrein waar je maar een blode amateur bent. Overigens ook dat het genoemde
boek lang niet alles brengt.
Soms zijn mijn notities anders dan die welke de Huizer werkgroep vastlegde. Zo
vertaalt de woordenlijst achterin het boek het woorde "oëta" door grootvader;
in mijn aantekeningen is tetta grootvader en ota grootmoeder. Ik noteerde
’’eel" voor paling, en niet ”a e l Andere woorden uit mijn notities komen niet
voor in de woordenlijst achterin het boek, waar de voor de huidige lezer niet
direct duidelijk te begrijpen woorden en werkwoordsvormen zijn opgenomen.
Zo mis ik "teeltjen" voor schoteltje (wat ik zo leuk vond, omdat dit het woord
platteel verklaart). Verder "kokkienen” voor groot formaat balletjes, te geven
bij de koffie, ”diessien ” voor een stuk speelgoed, "dingetjen ” voor een snoepje.
En de uitdrukking ”zoë zat as uitgespeugen spek’’ is bij mij "zo zat as
espeugen spek' ’.

Ik wil maar zeggen dat het mij deugd gedaan heeft het boek te lezen, en wel
om het dialect, om de behandelde onderwerpen, om de herinneringen die er
voor mij aan vast zitten. Het lezen van dit dialect is niet moeilijk, doordat de
werkgroep zich niet heeft beijverd om een ingewikkeld fonetisch schrift te
gebruiken, maar heel gewoon (en in de inleiding verklaard) bestaande letters en
tekens gebruikte. Ik had alleen moeite met ”ae” , dat ik uit hoofde van mijn
vroegere studie van het Middelnederlands lees als een lange a, terwijl een è be
doeld is. Overigens wil ik de verschillen tussen de resultaten van de werkgroep
en de mijne niet alleen verklaren uit het feit dat ik mij niet-deskundig noem,
maar ook doordat mijn gegevens verzameld zijn in een periode die tientallen ja-
ren achter ons ligt. Juist als in de kledij zit er ontwikkeling in de taal. Wat de
dracht aangaat, blijkt uit vele van de talrijke illustraties die het boek sieren.
Huizen hoo t vroger was is verkrijgbaar o.a. bij de uitgever: Visser Drukkers-Boekverkopers

en hij Schaaf boekhandel, Hilversum: prijs f13, 75.
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Het verzamelen van topografische informatie
door M.J.H. Heyne - Bussum

Kaarten en prenten.
Een belangrijk aspekt van de historie van een plaats is de bebouwingsgeschie-
denis. Deze geeft antwoord op de vragen:
- van wanneer af is de grond voor bebouwing gebruikt?
- wat voor gebouwen hebben er op gestaan?
- hoe zagen die eruit?
- waarvoor werden zij gebruikt?
- wie waren de bewoners resp. eigenaren?

Wanneer het onderzoek een eeuwenoude plaats als bv. een middeleeuwse stad
betreft, zal het uiterst moeilijk zijn een inzicht te krijgen hoe het geheel van
straten en gebouwen er vanaf het vroegste begin heeft uitgezien. Allereerst gaat
men zich dan oriënteren aan de hand van handgetekende en gedrukte
plattegronden die in de loop der eeuwen vervaardigd zijn. Veel van dit soort
kaarten is nog in musea en bibliotheken te raadplegen. Ook antiquarisch komt
men dit materiaal nog wel tegen. Sommige kaarten zijn bovendien, wegens de
grote vraag hiernaar, in facsimilidruk verschenen. Indien men zich niet
uitsluitend op het verzamelen van originele stukken toelegt, maar meer de
informatie uit deze kaarten zoekt, zijn herdrukken of fotoreprodukties zeer
goed bruikbaar.
De kadasterkaarten die vanaf het begin van de vorige eeuw van alle plaatsen
gemaakt zijn, geven al weer veel gedetaileerdere inlichtingen over de indeling
van de plaats en de aard van de bebouwing. Vooral als men middels notariële
akten de gebruiksgeschiedenis kan rekonstrueren )zie b.v. TVE 7- 115/123.)
De Kadasterkaarten welke regelmatig dienden te worden bijgewerkt, geven
vanaf ca. 1820 een vrijwel ononderbroken beeld van de ontwikkeling van de
bebouwing.
Andere bronnen welke duidelijke details geven over het uiterlijk en gebruik van
gebouwen zijn de gravures en litho’s. Vele hiervan zijn oorspronkelijk in
boekvorm uitgegeven, zoals "Het Verheerlijkt Nederland” met gravures van H.
Spilman, ’’Nederlandsche Outheden en Gesigten” met gravures van A.
Rademaker en "De Nederlandsche Stads- en Dorspbeschrijver” met gravures
van A. Brouwer. Jammer is dat vele handelaren om de opbrengst te vergroten
de prenten los verkopen en daartoe deze boeken uit elkaar hebben getrokken.
Daardoor gaat de begeleidende tekst verloren en is het soms moeilijk te
achterhalen uit welke tijd zo’n gravure stamt.
In een aantal grote bibliotheken kan men deze boeken gelukkig nog
raadplegen. Aan de andere kant is het een prettige omstandigheid dat veel
gravures niet alleen gesigneerd zijn maar ook van datum zijn voorzien. Dit
bewijst ons nu goede diensten. Aan de topografische juistheid van een oude
prent moet men echter geen al te grote waarde toekennen. Allereerst heeft men
te maken met de tekenaar die zich wel eens artistieke vrijheden veroorloofde.
Zijn werk kwam vervolgens bij een graveur, die zijn interpretatie gaf van de
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soms wat schetsmatige tekening. Een sprekend voorbeeld hiervan is de graveur
Abram Rademaker (1675-1735) die werkte naar voorbeelden van soms wel een
eeuw verder. Van hem is o.a. het gezicht op Hilversum in 1609. In vorige eeuw
dook in het "Penning-magazijn voor de jeugd” een soortgelijke afbeelding op,
die echter meer van de omgeving te zien geeft. Die tekening is evenwel het
spiegelbeeld van de gravure van Rademaker. Beide prenten zijn hier afgedrukt.
Wie van de twee de werkelijkheid het meest benaderde is een mooie puzzel voor
kenners van de Hilversumse topografie.
Van Hendrik Spilman (1721-1784) is bekend dat hij o.a. werkte naar
tekeningen van zijn leermeester Abram de Haen (1707-1748) en ook van Jan de
Beyer (1703-1785). Veel van de door hem afgebeelde plaatsen heeft hij nooit
bezocht.
Dan zijn er nog de tekeningen en schilderijen van stads- en dorpsgezichten die
uitsluitend in musea of partikuliere kollekties zijn te raadplegen. Voor
verzamelaars zijn deze daardoor onbereikbaar en kunnen hoogstens middels
een reproduktie voor de vorming van het inzicht voor de topografie van een
plaats nuttig zijn.
Een goed uitgangspunt voor het zoeken naar prenten en schilderijen zijn onder
meer het Rijksbureau voor Kunsthistorische Dokumentatie in Den Haag, het
Rijksarchief in de Provincie Noord-Holland te Haarlem, het Prentenkabinet
van het Rijksmuseum in Amsterdam en universiteits-bibliotheken. Als men
daar slechts over een reproduktie beschikt staat in het kaartsysteem aangege
ven waar het origineel te vinden is. Bij al deze instellingen kan men een foto
kopie van zo’n kaart, prent of schilderij bestellen.
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Prentbriefkaarten
In de eerste helft van de vorige eeuw kwam de fotografie op. Aanvankelijk was
het alleen studiowerk. Na 1852 ging men b.v. in Amsterdam met een kamera
ook de straat op. Het duurde echter nog tot na de komst van de eerste forensen,
eer een fotograaf in het Gooi op straat zijn foto’s maakte. De oudste buitenop
namen is ons gewest moeten dan ook rond 1880 gedateerd worden, (zie ook
TVE 7-102/105). Door een paar boekhandelaren werden reeds in die tijd een
serie dorpsgezichten, op karton geplakt, in de handel gebracht. Dit zijn
welbeschouwd de eerste straatafbeeldingen die topografisch geheel be
trouwbaar zijn. Daarbij geven ze een aardige weergave van de sfeer in de
vorige eeuw en zouden mede daardoor kostelijke stukken zijn om te
verzamelen. Nu, zo’n kleine eeuw later, is het echter helaas vrijwel onmogelijk
er nog enige van te pakken te krijgen. Rijke ingezetenen lieten in die dagen
hun nieuw verworven bezit op de gevoelige plaat vastleggen. Het is curieus te
zien hoe kaal die toen gloednieuwe paleisjes er bij stonden tussen jonge
boompjes. Het gezin van de trotse eigenaar voor de deur en de dienstbode
achter één der ramen op een bovenetage.
Na het in werking treden van de Postwet verschenen rond 1894 de eerste
prentbriefkaarten. De dorpsgezichten werden in het begin van foto’s nage
tekend. Weldra drukte men echter direkt een fotografisch beeld af.
Het is een boeiende hobby om die oude prentbriefkaarten te verzamelen en ver
gelijkend met latere afbeeldingen de evolutie van het straatbeeld zich te zien
voltrekken. Meestal krijgt men de eerste kaarten van familie. Vervolgens
worden ”ansichtkaarten”-albums van kennissen en buurtbewoners uitgekamd.
Daarna komt het tijdrovende werk van het bezoeken van mensen waar men
denkt wat aan te treffen en het aflopen van ruilbeurzen.
Ook bij handelaren als het I.P.A. in Amsterdam is nog wel het nodige te
vinden. Zo komen de eerste paar honderd kaarten gauw bij elkaar, maar
daarna zal het steeds moeilijker worden.
Voor het opbergen bestaan verschillende methoden:
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1. Op een kaartsysteem met één of meer verschillende exemplaren van
hetzelfde punt. Dit is handig als er op uitgave verzameld wordt en is erg
flexibel voor tussenvoegen.

2. In losbladige albums, eventueel in kombinatie met foto’s. Dit is een
duurder systeem, dat echter de volgorde beter waarborgt.

Als volgorde kan men de straatnamen alfabetisch rangschikken, eventueel
nadat de plaats in wijken is ingedeeld. Op deze manier houdt men toch een
oude stads- of dorpskern bij elkaar.
Al doende komt al gauw het bestaan van leemten aan het licht. Elke plaats had
en heeft achteraf-straatjes met grauwe arbeiderswoninkjes of boerenbedoe-
ninkjes die om begrijpelijke redenen niet aantrekkelijk waren om als prent
briefkaart verstuurd te worden. Bij voorkeur koos men representatievere
punten zoals openbare gebouwen, kerken, een haven, villawijken of de molen.
Maar uit historisch oogpunt is het ook interessant te zien in wat voor
behuizingen de kleine man leefde. Was een armelijke hut echter voldoende
schilderachtig gelegen om romantische gevoelens wakker te roepen, dan lag de
zaak anders. Denk maar eens aan de hut van Mie in Blaricum of de hutten van
Walden in Bussum.
Foto 's.
Voor het bijeenbrengen van een zo kompleet mogelijk beeld van een plaats
mogen deze vergeten hoeken evenwel niet over het hoofd worden gezien. Het
kost vaak veel moeite om afbeeldingen hiervan op te sporen. Een mogelijkheid
is het archief van de afdeling Bouwkunde van de gemeente. In vele gevallen
heeft men daar foto’s van de aanblik van een straat vóór afbraak en na
nieuwbouwaktiviteiten; zeker als deze na 1920 plaats gevonden hebben. Met
enig geluk treft men daar nog foto’s aan van die achterafstraatjes zij het dan in
het laatste stadium vlak voor de sloop. Een geheel andere bron vormen
familie-fotoalbums. Zulke albums komen te voorschijn als je met oude
dorpelingen gaat praten over hun jonge tijd en belevenissen. Geduld en
vasthoudendheid zijn dan belangrijke deugden. Bij die mensen zelf of hun
kinderen kom je nog wel eens ongedacht interessant fotomateriaal tegen. Het
verdient aanbeveling om over reproduktiemogelijkheden te beschikken, b.v.
middels een kamera met verwisselbare objektieven. Een 135 mm. lens en een
balg bewijzen daarbij zeer goede diensten. Bezitters van voor de lokale historie
belangrijke foto's of prentbriefkaarten zullen veelal niet willen afstaan. Met
wat overredingskracht is het doorgaans echter mogelijk ze een avond te lenen
om een reproduktie van te maken. Dat dit soort foto’s door ouderdom
gekreukeld en verbleekt zijn hoeft geen bezwaar te zijn, mits de scherpte maar
goed is. Achter een glasplaat en met een geelfilter voor de lens zal de gemaakte
kopie niet hoeven onder te doen voor het origineel. Door vergroting van het
kontrast krijg je zelfs een beter resultaat.
Dat bij partikulieren soms de meest belangwekkende foto’s te voorschijn
komen, bewijs de hierbij weergegeven foto van de Havenstraat in Bussum. Deze
werd vlak na de eeuwwisseling door een rondtrekkende fotograaf gemaakt. Op
de achtergrond steekt de molen aan de Molenlaan boven de huizen uit. Dit is
de enige afbeelding die van deze molen bekend is. Zelfs de vroegere molenaar
had er geen foto van.
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De foto’s kunnen tussen de prentbriefkaarten in het losbladig album worden
ingevoegd en eventueel van aantekeningen worden voorzien.
De rechtgeaarde spitter in de plaatselijke historie zal daarbij niet moeten
verzuimen om er zelf met de kamera, bij voorkeur met groothoeklens, op uit te
gaan. Het huidige loopt immers sneller dan men denkt de kans historie te
worden. Daarbij komt dat de verscheidenheid in prentbriefkaarten steeds
beperkter wordt, terwijl vrijwel iedere bebouwing zich uitbreidt.

Knipsels
In de regionale kranten staan regelmatig artikelen van plaatselijk belang die
waardevolle achtergrondinformatie vormen bij de prenten- en fotodokumenta-
tie. Ze kunnen het beeld van de ontwikkeling van een plaats helpen afronden.
Het gaat uiteindelijk niet alleen om de bebouwing, maar evenzeer om de
mensen in de bebouwing cq. leefgemeenschap van een stad of dorp.
Een knipselarchief kan aangevuld worden met folders van instellingen en
hotels en tijdschriftartikelen die over lokale gebeurtenissen gaan.
Net als bij de prenten en foto’s kan men twee wegen bewandelen:
1. de knipsels per onderwerp of trefwoord op kaart zetten. Dit heeft het

voordeel dat alle informatie over één onderwerp bij elkaar blijft.
2. de knipsels in genummerde plakboeken opbergen. Verwijzing naar de

knipsels doe je dan door het bij de foto of kaart schrijven van boek- en pagi
nanummer.

Op de laatste wijze houdt men een chronologische volgorde en komen er geen
problemen met artikelen die onder meerdere trefwoorden ondergebracht
zouden moeten worden. Zo kan men een waardevol en toegankelijk archief
opbouwen over de ontwikkeling van een plaats.
Het behoeft geen betoog dat de topografie van een plaats wordt beinvloed door
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zijn inwoners. Als neveneffekt van de topografische interesse zal men wellicht
komen tot het onderzoeken van de bewoningsgeschiedenis en de geschiedenis
van het sociale en kulturele leven.

Iets over Gooise dialecten doorA.C.J. de Vrankrijker - Bussum

In mijn artikeltje "Huizer spraak” schreef ik dat ik nog heb liggen een kort
verhaaltje in het dialect van verschillende dorpen. Deze zijn: Huizen,
Blaricum, Laren en Hilversum. In 1947 heb ik dit met behulp van ingeborenen
van 50 jaar en ouder ’’vertaald” , of liever zij hebben het voor mij overgezet,
waarna ik de spelling wat geüniformeerd heb. Dit is gebeurd in een tijd, waarin
het dialect nog vrij wat meer leefde en gesproken werd dan nu. Ook toen echter
bestond er al een vervlakking, te oordelen naar hetgeen mijn moeder als
geboren Larense een halve eeuw geleden nog wist te vertellen. Dit slaat vooral
op bijzondere woorden (in de trant van het Larense ”sito” voor aanstonds en
het Bussumse "voort” \oor straks, dadelijk).
Ik geef de vier dorpse versies van het verhaaltje hieronder zo als ik ze als leek
met behulp van echte ingeborenen noteerde.
Om misverstand te vermijden wijs ik er op dat in mijn Nederlandse versie in de
twaalfde regel stond: Het was lang geleden dat zo iets voorgekomen was. De
lezer zou anders niet begrijpen, waarom het kind een ’’lekkertje” kreeg. De
Hilversumse versie is op dit punt het duidelijkste.

Huizen:
”Reup-ie?” zai Jawik.
Et kijnd stong te krijt’n op streèt.
D’r breur leup ter gau nér too. Hij vreug:
”Heb-ie gien zin meer om te speul’n?”
Et kijnd had allang ereup’n dat et huis too mos,
want et had pijnde in dur lijf.
"Beljaat” , zai dur moeder knorrig, too ze baiegaar
thuis kwamm’n ” ’t is zunde, waarom roopie gien éérder?”
Nou hattet dur tolle verleur'n en in dur brook ekakt.
”Jij krijg’n dree klapp’n vur je kongd,
dan zal jut vur de tookomst wel lèèt’n.”
Twas allang eliejen dattat ebeurd was.
Dèrom kreeg et maissie un lekker dingetje
dat vader mie-eneumen had.
Blaricum:
”Reup-jai?” zaai Jaop.
Et kijnt stongd te krijten op strêt.
Zun breur leupter gau nê toe en vreug:

Hè jij gien schik meer int spul?”
Et kijnt had allang ereupen at nêr heuis mos,
want et had pain in dur beuik.
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”Wel jaot” , zaai de moeder kwaod, toe ze met zun baaie
thuis kwammen, ” 't is zunde, wèèrum roop je nait eerst?”
Nou had et kijnd zun tol verleuren en un vuile brook emaok.
”Jij krijg dree klappen op je kongd,
dan zèl jut veur teerst wel lééten.”
Twas lang elejen, too dat ebeurd was.
Deèrum kreeg ut maaissie un schuit
dat vaoder mee eneumen had.
Laren:
”Reup-je?” zee Jaop.
Et kijnd sting te krijten op strêt.
Zun breur leup er gau nêr too en vreug:
”E je gin schik meer int spul?”
Et kijnd ad allang ereupen dattet nèèr uis mos,
want et ad pain in dur beuik.
”Wèja” , zee de moeder knurrig too ze saome
theuis kwamme, ” ’t is zunde, waorom reup je nijt gauwer?”
Nouw was et kijnd zin speulding kwait en ad in dur brook edên.
”Jij krijg dree klappen veur je gat.
dan za-jut up un aore keer wel lèèten.”
Twas un schoft eleejen dattat veurevullen was.
Dêrveur kreeg et maissie un kookie,
dat vaoder meejebrucht ad,
’’Marrege gêt ut weer goojer” , zee dee too.

Hilversum:
”Riep-ie?” zai Jaop.
Et kijnd sting op streèt te schreeuwen.
Zun breur liep er gau neer too en vroog:
”Hè-je gin zin meer om te speulen?”
Et kijnd had allang ereupen dattet naar huis wou,
want et had pain in zin beuik.
’’Beljaat” , zee moeder kwaod, toen ze met zun baie
thuis kwammen, ” ’t is zonde, waarom riep je nijt eerder?”
Nou had et kijnd zin tolle verleuren en ’n smerige broek ekrege.
”Jij krijgt dree meppen op je kond,
dan zè-jut veur later wel leèten.”
Twas lang eleejen dat zo wat ebeurd was.
Daarom kreeg et mijssie een schuit,
die vader mee-ebrocht had.
’’Marge geet et weer beèter” , zai die toe.

Tot zover mijn lekewerk. Wat ik met mijn beide artikeltjes ook wel hoop te
bereiken, is dat het Huizer voorbeeld wordt gevolgd. Dit geldt in het bijzonder
Laren. Daar tekende ik in 1947 een bijzonder frappante zin op. Deze luidt: En
e hangst damme ad emme dattie huppepukke wurre" (en een angst dat we
gehad hebben dat hij opgepakt zou worden). In deze ene zit aardig wat omtrent
de aard van het Laarder dialect.
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In bibliotheken kan je boeken
lenen, in musea naar fraaie

TVE-ledenaktie
De inspanningen van de laatste maanden beginnen vruchten op te leveren:
TVE groeit en flink ook. Met name op de nieuwe TVE-informatiefolder die in
december en januari in 4000 exemplaren in het Gooi en omstreken is verspreid,
reageren veel mensen.
De jaarlijkse bijdrage ƒ  12,50 blijkt aantrekkelijk laag te zijn. Ook de nieuwe
uitvoering van TVE, in off-set, sterk verbeterde lay-out en goed verzorgde
illustraties heeft het ’’gezicht” van TVE veel goed gedaan.
De locale en regionale pers heeft de laatste tijd nogal wat aandacht aan TVE
geschonken, met name in verband met de activiteiten die TVE heeft ontplooid
ten aanzien van streekarchief en streekmusuem
Het ledental van TVE groeit maar is nog steeds veel te gering vergeleken met de
ca. 225.000 mensen die in ons werkgebied wonen. Ondanks het feit dat de
laatste weken nieuwe leden met enige tientallen zijn toegestroomd, zal er nog
lang en hard aan gewerkt moeten worden om TVE tot een historische
organisatie van behoorlijke omvang uit te bouwen.
ALLE LEDEN KUNNEN HIER WAT AAN DOEN.
Met het decembernummer heeft U twee TVE-informatiefolders ontvangen om
aan vrienden of bekenden die belangstelling hebben voor de geschiedenis
van het Gooi te geven. U heeft vast en zeker wel 2 mensen in Uw
kennissenkring die lid van TVE zouden willen worden. Begin Uw eigen
ledenwerfaktie, nu.

HELPT U MEE OM MEER MENSEN ENTHOUSIAST VOOR DE
HISTORIE EN LID VAN TVE TE MAKEN.
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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 b .v .
F. Renou

KANTOOR EN BOEKHANDEL
Vaartweg 1-3 - Hilversum, tel. 035 - 40333
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Dagelijks geopend van 15 - 24 uur. tel. 02159-42990.
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Na meer dan twintig jaar uitverkocht
te zijn geweest, verschijnt er nu een
volledig nieuw geschreven druk van

ALGEMENE
GESCHIEDENIS
der
NEDERLANDEN
Nederland en België, samen de Lage
Landen, zijn eeuwenlang het toneel
geweest van een belangrijk stuk
Europese geschiedenis.

Naast grote koninkrijken, keizerrijken en grootmachten heeft ons stukje
Noord-Europa naam en faam gemaakt en van zich doen spreken op vele fronten.
Sinds betrekkelijk kort eigenlijk zijn de Lage Landen opgedeeld in twee souvereine
mogendheden: België en Nederland.
De historische band echter blijft bestaan, door de achter ons liggende eeuwen heen.

Lees, beleef en ontdek de fascinerende geschiedenis der Lage Landen in dit unieke
standaardwerk, waarvan we mogen zeggen dat deze 15 delen het meest
gezaghebbende handboek vormen dat ooit over onze geschiedenis werd geschreven.

Globale indeling van de delen:
deel 1 t / m 4 :  Romeinse tijd t/m  Middeleeuwen
deel 5 t/m  9 : Nieuwe Tijd; ca. 1480 tot 1795
deel 10 t/m  15: Nieuwste Tijd; 1795 tot heden

Per deel ca. 400 blz. met ±  200 illustraties
De delen verschijnen niet in chronologische volgorde.
Deel 12 is verschenen.

Intekenprijs 95,- per deel. Na verschijning 115,- per deel
Gratis bij intekening een 18-eeuwse zilveren dubbele stuiver in fraai passepartout.

Een uitgebreide prospectus zenden wij U op uw verzoek gaarne toe.

verkrijgbaar bij:

Boekhandel De Ark Boekhandel Los
Nieuwstad 28 Nassaulaan 33
Weesp Bussum
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55 jaar
tussen Vecht en Eem
Wij zijn al bijna 55 jaar gevestigd
tussen Vecht en Eem, maar dat wil niet zeggen
dat we zakelijk een museum zijn.
Ons bedrijf is sinds kort gevestigd in een nieuw pand
en hyper modern ingericht om al het huidige werk
snel en goed te vervaardigen.
Komt U gerust eens langs en U zult zien
dat we ook Uw problemen op drukwerkgebied
kunnen oplossen.

handelsdrukkerij
de nieuwe weesper bv

Flevolaan 21b, tel. 02940-17542, Weesp
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