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Albertus Perk en de Gooise landbouw
H.H.M. Meyer - Bunde [L. ]

Honderd jaar geleden overleed Albertus Perk, notaris te Hil
versum. Hij was in 1795 geboren als telg van een notabele
Hilversumse familie van beurtschippers en zanderij-exploitan-
ten, erfgooiers. Enkele van zijn voorvaderen hadden een be
langrijke plaats ingenomen in de Hilversumse gemeenschap
waarin zij opvielen doordat zij meer dan andere Gooiers open
stonden voor vernieuwingen 1). Albertus Perk zou deze tradi
tie voortzetten.

Indien men zich bezig houdt met de negentiende-eeuwse ge
schiedenis van het Gooi is het vrijwel onmogelijk om niet op
zijn naam te stuiten. Perk vervulde namelijk naast het nota
risambt zeer vele functies, zoals gemeentesecretaris-ontvan-
ger van zijn geboorteplaats Hilversum, lid van Provinciale
Staten van Noord-Holland en na 1853 (toen hij aftrad als ge
meentesecretaris) raadslid en wethouder. 2)
Zijn veelzijdigheid kwam daarnaast tot uiting in zijn vele
liefhebberijen. Zo hield hij zich bezig met de schone lette
ren, de archeologie, de rechtshistorie, de landbouwweten
schappen, en last but not least de streekhistorie. Ook was
hij lid van enkele genootschappen. Uit zijn nagelaten papie
ren (die zich helaas verspreid te Hilversum en elders bevin
den) 3) blijkt dat hij zich diep verbonden voelde met het
Gooi en zijn bewoners, en niets naliet om te vechten voor het
belang van zijn streekgenoten.

In het Gooi kwam in die dagen veel armoede voor 4). Voor ve
len was de landbouw het belangrijkste middel van bestaan, zo
dat de achteruitgang die zich elders sinds 1817 in deze sec
tor manifesteerde 5) het Gooi niet onberoerd liet. De Gooise
zandgrond was bovendien erg arm, en kon alleen door voortdu
rende bemesting produktief blijven. Om aan de benodigde mest
te komen deed men aan veeteelt. Het vee liet men grazen op
de gemeenschappelijk beheerde heidevelden en meenten, en in
een enkel geval ook wel op gronden buiten het Gooi, in Kor-
tenhoef, Ankeveen of Loosdrecht. In dit verband is echter
vooral de import van hooi belangrijk. De prijs voor hooi was
de eerste decennia van de vorige eeuw vrij sterk gestegen zo
dat de Gooise veestapel afnam 6). Het gevolg daarvan was dat
er in deze tijd vanwege het gebrek aan mest, akkers verlaten
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werden 7). Hierdoor ging men naar ander werk uitzien. Vooral
voor veel Hilversummers betekende de weverij een belangrijke
bron van (bij)verdiensten, die allengs meer en meer belang
rijk werd. Helaas was deze bedrijfstak in de eerste helft van
de negentiende eeuw aan tal van crises onderhevig en verschaf
te geen zeker bestaan 8). In het begin van de negentiende
eeuw kwijnden vele Gooise weverijen als gevolg van de toene
mende concurrentie vanuit Twente 9).

Perk heeft tijdens zijn leven getracht deze nood te lenigen
door de werkgelegenheid in de landbouw te bevorderen. Dit
kwam tot uiting in
a) de rol die hij speelde bij de heideverdelingen van 1836

en 1843, waardoor de positie van de Erfgooiers ten opzich
te van het Rijk verbeterd werd (een positie, die zoals we
zullen zien nogal gevaarlijk was);

b) het oprichten van ontginningsmaatschappijtje, de "Maat
schappij Tot Bevordering Van De Cultuur in Gooiland".

Ik zal deze onderwerpen afzonderlijk toelichten.

De invloed van Albertus Perk op de heideverdelingen

De voor de mestproduktie onmisbare meenten en heidevelden
werden door de rechthebbenden, de Erfgooiers, collectief be
weid op grond van oude gebruiksrechten. Zij hadden de grond
niet in eigendom. De landsheer (later de Staten van Holland
en in Perk's tijd het Rijk) was de eigenaar. Het Rijk liet
zijn onroerend goed beheren door de dienst der Domeinen van
het Departement van Financiën.
Nu bestond er van oudsher bij de overheid de mening dat de
Gooise gebruiksrechten op slechts weinig gebaseerd waren, en
dat deze rechten (soms zelfs "vermeende rechten" genoemd)
best af en toe genegeerd konden worden 10). Dit kwam vooral
tot uiting in enkele gevallen waarbij de overheid de heide
grond afstond tegen erfpacht aan niet-Gooise ontginners. Ze
deed dit dan zonder de Gooise rechthebbenden er in te kennen.
Door de Gooiers werd dit niet gewaardeerd. Ze gedroegen zich
nogal lastig en hun organisatie Stad en Lande liet luide pro
testen horen. Als gevolg hiervan werd er in 1731 een akkoord
gesloten tussen de Staten van Holland en Stad en Lande waar
in werd vastgesteld dat slechts gronduitgifte plaats kon vin
den met toestemming van Stad en Lande en dat deze een bepaald
deel van de te innen erfpacht zou ontvangen.
Ondanks deze overeenkomst bleef er tussen beide partijen een
sterk wantrouwen bestaan. Dit werd niet alleen veroorzaakt
doordat de Staten de overeenkomst soms wat eigenaardig inter-
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preteerden, maar vooral omdat de belangen van beide partijen
met elkaar in strijd waren.
Zoals bekend heeft iedere overheid wel eens tekort aan geld.
De Staten wilden hun renteloos liggende eigendom graag ver
kopen of verpachten aan ontginners. Stad en Lande was daar
tegen omdat daardoor het weide-areaal en daarmee de mestpro-
duktie gevaarlijk zou inkrimpen.
Omstreeks 1815, na de Franse overheersing werd deze tegen
stelling nog verscherpt. De enorme staatsschuld waarmee het
Rijk kampte wilde men wat in laten krimpen door onder andere
onroerend goed af te stoten, met name het onrendabele onroe
rend goed. Daarnaast was er nog sprake van een andere voor de
Erfgooiers onprettige ontwikkeling. Landbouwdeskundigen uit
deze tijd konden weinig waardering opbrengen voor het collec
tief gebruik van heidevelden en meentgronden. Marke-organisa-
ties als Stad en Lande, waarin de gebruikers van de grond
verenigd waren en van waaruit het collectief gebruik geregeld
werd, werden door deze heren schadelijk geacht voor de agra
rische vooruitgang. Ze hielden zowel ontginningen als nieuwe
landbouwmethoden tegen. De marken dienden opgeheven te wor
den 11).
De overheid nam deze denkbeelden met een opmerkelijk gemak
over. Zo trachtte Lodewijk Napoleon in 1809 de marke-organi-
saties, waaronder Stad en Lande, op te heffen. Deze poging
was vergeefs, maar de ministers van Willem I hadden dezelfde
ideeën en in 1824 werd er weer een voorstel tot opheffing ge
daan 12). De meeste marke-organisaties waren zelf eigenaar
van hun gronden. Bij de opheffing van een dergelijke Marke
zouden de gebruikers ieder een deel van de door hen voorheen
gemeenschappelijk gebruikte grond krijgen.
Bij de Gooiers lag deze zaak echter veel gevoeliger: als zij
hun gemeenschappelijke gebruiksrechten kwijt waren, waren zij
alles kwijt: de Staat was immers eigenaar van de grond.
Om deze reden, gepaard aan het missen van een praktisch al
ternatief om aan mest te komen waren zij volstrekt tegen ie
dere aantasting van hun oude rechten. Stad en Lande moest
blijven bestaan, anders was de ramp niet te overzien.

Albertus Perk had met deze problemen veel te maken; hij moest
er zelfs een oplossing voor zoeken.
In 1824 was Perk namelijk vertegenwoordiger van Domeinen in
het Gooi geworden 13). Een soortgelijke functie werd al eer
der door familieleden van hem vervuld. De Perken hadden door
hun afzandingen (Gooise Vaart) altijd al veel contact met de
overheid als grondeigenaar gehad. In 1828 werd Albertus daar
naast ook benoemd als secretaris van Stad en Lande. Hij be
kleedde vanaf dat moment twee ambten, die praktisch onvere-

TVE 10 - 201



A  S. T> 2  K
1% J  SRAy-,
I  A  \ r \ r \  ^<?3 I) 3 S X >\S«

H i  I» v  s  i?-:

^ n o f fe
j® y i

553  E"g =f <">tg»"""g
K tn n m m m '0

E In CtEN E M  ANDERE. PARTIKuli E.RE 0mTö in « in 6£N omstr EÈX.S iSSO^VaoR. DE EERSTE HE'DE V E R  P £  L. I rs & .
|")£ ENCic v waREN ARKe^ftauwisRoNOEN DIE OM D E ooDE CooisE NEDRRz e TTiw C-EN L . A G E N .

TVE 10 -  202



nigbaar waren.
Hoe was hij in een dergelijke positie verzeild geraakt?

Ondanks het feit, dat Perk vertegenwoordiger van Domeinen
was, was hij ook erfgooier en secretaris-ontvanger van een
der belangrijkste Gooise nederzettingen. Daarnaast had de
naam Perk een goede reputatie. Bovendien was onze Albertus
meer dan zijn mede-Erfgooiers bekend met de Haagse denkwijze,
daar hij in 1815 zelf ambtenaar bij het ministerie van Finan
ciën was geweest. Dit, gevoegd bij zijn notarieel-rechtelijke
kennis, zijn grote juridisch-historische belangstelling en
zijn enorme kennis van de inhoud der Gooise archivalia moe
ten Perk in de ogen van zijn mede-erfgooiers tot de meest
geschikte figuur gemaakt hebben, om de Gooise belangen te
verdedigen.
Uit zijn brieven 14) blijkt echter ook een voor het Gooi van
die dagen opmerkelijke progressiviteit; hij had een sterke
interesse in nieuwe landbouwmethoden en was in principe geen
tegenstander van nieuwe ontginningen, al werden die door ver
mogende niet-Gooiers uitgevoerd. Ontginningen verschaften
immers werk! Het mestprobleem werd volgens hem ook wat over
dreven. Men moest zorgen voor goede aanvoerwegen, liefst ka
nalen. (Een gedachte die gezien zijn afkomst geheel logisch
was: zijn familie groef de Gooise Vaart en vervoerde onder
andere mest.) Hij was dan ook een warm voorstander van het
doortrekken van het Tienhovens kanaal 15).
De aanstelling tot secretaris van Stad en Lande kon dan ook
niet zonder gevolgen blijven: Perk was duidelijk iemand die
de belangen van Domeinen èn die van Stad en Lande zo goed
mogelijk zou proberen te vertegenwoordigen. Dat nu is hem
uitstekend gelukt.

Op 12 januari 1836 werd door Willem I Koninklijk Besluit no.
85 uitgevaardigd, waarbij de Gooise heiden en weiden werden
verdeeld tussen de Erfgooiers en Domeinen, nadat in 1834 bei
de partijen hierover tot overeenstemming gekomen waren. Voor
beide partijen zou dit besluit grote gevolgen hebben. Het
Rijk kon nu eindelijk grote stukken grond verkopen, en Stad
en Lande werd zelf onbetwist eigenaar van de rest. Het eeu
wig touwtrekken tussen overheid/eigenaar en de gebruiker was
nu definitief beëindigd. De Gooise rechten hadden een stabie
ler karakter gekregen door deze eigendomsoverdracht. Het
weide-areaal werd echter beduidend ingekrompen, maar wat was
er gebeurd als de gronden niet verdeeld waren? Had Stad en
Lande zich staande weten te houden? Uit vele bescheiden in
het Perk-archief te Hilversum blijkt dat Albertus Perk zowel
in het ontwikkelen van het idee om de zaak te verdelen als
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in de uitwerking ervan een belangrijk aandeel heeft gehad.
Hij was al vroeg begonnen Domeinen duidelijk te maken wat de
rechtshistorische achtergronden van de Gooise gebruiksrechten
waren 16), en wat deze rechten precies inhielden. Daarnaast
liet hij duidelijk uitkomen dat het voor het Gooi een ramp
zou zijn indien de Gooiers hun weiderechten kwijt zouden ra
ken. Dit gevaar werd steeds groter, gezien de overheidspoli-
tiek van die dagen. Voor Domeinen had een verdeling voorde
len omdat zij dan zonder problemen grond kon verkopen. Stad
en Lande had er wat moeite mee, wat gezien het gedeeltelijk
verlies van de weidegronden ook begrijpelijk was. Vooral de
Hilversummers boden veel tegenstand 17). Een groot deel van
de gronden die definitief aan Domeinen zouden komen lag op
Hilversums grondgebied.
□p 8 december 1834 ging de vergadering van Stad en Lande ech
ter akkoord met een voorstel van Domeinen inzake de verde
ling.

De scheiding was een verre van eenvoudige zaak. Krachtens het
akkoord van 1731 hadden de Erfgooiers recht op een deel van
de erfpachtsopbrengsten van de ontginningen. Daarnaast waren
er gebieden, voor welke de Gooiers zelf jaarlijks gelden aan
Domeinen moesten betalen. De redenen en achtergronden van de
ze betalingen waren vaak allang in vergetelheid geraakt 18).
Dit veroorzaakte bij beide partijen wrijving. Deze achter
gronden en een regeling van alle opbrengsten en betalingen
moesten in het plan voor de heideverdeling verwerkt worden,
voor men tot een werkelijke, rechtvaardige verdeling kon
overgaan. Als secretaris van Stad en Lande én vertegenwoor
diger van Domeinen, bekend met juridische en historische
achtergronden, was Albertus Perk natuurlijk de aangewezen man
voor dit werk.
Deze verre van eenvoudige taak heeft hij vervuld met grote
nauwgezetheid, zonder de ene partij boven de andere te be
voordelen. Een goede verdeling was zonder hem waarschijnlijk
onmogelijk geweest.

Daar Stad en Lande zelf nog wat sceptisch tegenover de ver
deling stond, beide partijen soms wat dwars lagen en niet in
de laatste plaats omdat het door Perk te verrichten onderzoek
verre van eenvoudig was, moest de deling in twee fasen ver
lopen .
Bij de eerste fase in 1836 werden het Tweede Blok en de oos
telijke helft van het Gooierbos in het zuiden van het Gooi,
met enige terreinen aan de grens met De Uuursche eigendom van
Domeinen, terwijl Stad en Lande in bezit kwam van de meenten,
de rest van het Gooierbos, een deel van de Zuiderheide. alle
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waranden, (zoals Wolfskamer, Rijsbergen en het Loo) en nog
wat kleinere terreinen 19). Voor de terreinen die nog niet
verdeeld waren bleven tot 1843 de bepalingen van het akkoord
uit 1731 van kracht.

Op 15 november 1843 worden deze terreinen verdeeld, nadat
door de overheid bij Koninklijk Besluit van 2 augustus van
dat jaar besloten is deze gronden af te bakenen 20).
De terreinen die dan onbelast met Gooise gebruiksrechten de
finitief aan Domeinen komen, liggen nogal verspreid. Het hui
dige Spanderswoud hoort erbij, evenals de gronden aan de weg
Laren-Hilversum, die tegenwoordig grotendeels in gebruik zijn
bij de waterleidingbedrijven. Opmerkelijk is, dat er ook ter
reinen bij waren die aan het geprojecteerde Tienhovense ka
naal zouden komen te liggen. Dit kanaal is nooit verder ge
komen dan de Zwarte Berg, in het zuiden van het Gooi. De rest
van de heidevelden kwam in het bezit van de Erfgooiers.

Domeinen liet de haar toegewezen gronden na zowel de verde
ling van 1836 als die van 1843 zo snel mogelijk veilen (door
notaris Albertus Perk). De nieuwe eigenaren zijn vaak rijke
niet-Gooise ontginners 21).
Na de eerste heideverdeling werd Perk beloond met promotie;
van hoofdopzichter werd hij agent van Domeinen. Lang heeft
hij er niet van kunnen genieten, maar dat was ook niet de
bedoeling. In 1844 had Domeinen in het Gooi niets meer af te
handelen en werd het Agentschap Gooiland opgeheven, en Perk
onder dankzegging voor betoonde diensten ontslagen. Het be
langrijkste onderdeel van Perk's historisch onderzoek werd
door hem in 1842 gepubliceerd onder de titel "Verslag over
den oorsprong en den aard der Gebruikregten op de heiden en
weiden in Gooiland, bijzonder in betrekking tot de vraag wie
de gerechtigden zijn tot dat gebruik".Dit boek is naar mijn
mening nog altijd een standaardwerk over de geschiedenis van
Stad en Lande. Perk's visie komt meer overeen met de huidige
zienswijze dan met die van zijn tijdgenoten die over dit on
derwerp publiceerden 22).
Met Perk's afscheid van Domeinen zijn diens bemoeienissen
met de landbouw niet afgelopen. Tot aan zijn dood blijft hij
secretaris van Stad en Lande en daarnaast vormt hij samen
met de Amsterdamse rechter Jhr. C. Backer van 1837 tot 1849
de directie van de Maatschappij tot Bevordering van de Cul
tuur in Gooiland.

Albertus Perk en de "Maatschappij tot Bevordering van de
Cultuur"
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Omstreeks 1831 bestaat er een plan bij Domeinen 23), om en
kele wegen in het Gooi waaronder de weg van Hilversum naar
Laren met eiken stekken en beukenheesters te beplanten. Waar
schijnlijk wilde men de wegen die over de (toen nog uitge
strekte) kale heiden liepen wat afschermen. Bovendien brengt
hout geld op, zij het pas na lange tijd. Het plan, dat waar
schijnlijk weinig problemen met Stad en Lande zou hebben
veroorzaakt, zou in april 1832 verwezenlijkt moeten zijn. In
verband met de geprojecteerde heideverdeling is het niet
doorgegaan. Na de heideverdeling van 1836 wilde Perk, niet
als vertegenwoordiger van Domeinen, maar als particulier dit
project overnemen, met behulp van anderen. Het belangrijkste
doel dat hij hiermee beoogde was verruiming van de werkge
legenheid. Omdat op deze wijze de werkgelegenheid slechts
zeer tijdelijk verruimd zou worden, wilde hij daarnaast ook
nog enkele ontginningsprojecten opzetten.
Al spoedig vond Perk enige medestanders, waaronder de Am
sterdamse rechter Jhr. C. Backer, eigenaar van een Gooise
buitenplaats 24) en een duidelijke representant van de ont
ginnende adel, die in die dagen overal in Nederland zeer
actief was.
Door de heren werd een maatschappij opgericht, die op 20 ju
ni 1837 koninklijk werd goedgekeurd onder de naam "Maat
schappij tot Bevordering van de Cultuur in Gooiland".
De Maatschappij krijgt twee directeuren, Perk en Backer, die
ieder een deel van het Gooi onder hun hoede nemen. Perk gaat
de werkzaamheden in het zuidelijk deel leiden, Backer neemt
projecten in de gemeenten Huizen, Laren en Blaricum ter hand.
Door enthousiaste medestanders werd de voor die tijd niet
onaardige som van ƒ 56.700,—  bijeen gebracht, door uitgif
te van aandelen 25) (189 stuks a ƒ 300, —  ). Onder de aan
deelhouders bevonden zich de gemeente Hilversum (waar Perk
gemeentesecretaris-ontvanger was) en Z.M. Koning Willem I,
die voor ƒ 4.500,—  deelnam. De commissarissen der Maat
schappij waren allen zonder uitzondering niet-Gooise heren/ie
een buitenplaats in het Gooi of het Utrechts-Gooise grens
gebied hadden.
Zoals al eerder is gesteld, stond het sociale doel voorop:
werkgelegenheid te verschaffen voor verarmde Gooiers in de
landbouw. De weverij kon men - volgens Perk en de zijnen -
voor "mensen in de kracht van hun leven niet wenselijk ach
ten". De weverij was in die dagen nogal onderheving aan cri
ses. In de praktijk bleek de Maatschappij dan ook vooral
arme Gooise wevers met grote gezinnen aan te stellen als
arbeiders 26). Een nadeel was, dat wevers vaak niet erg be
kend (meer) waren met landarbeid, al kwamen ze uit boeren
families.
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Ofschoon dit sociale doel het belangrijkst was, bestond er
ook nog een economisch getint ideeël doel: men wenste een
meer economisch verantwoord gebruik van de grond te maken.
Het kapitaal diende volgens de statuten als volgt gebruikt
te worden:
1) Er moest aankoop of erfpacht plaats vinden van heide of

verlaten bouwgronden (ook wel driestlanden genoemd)
2) Er zou een bos en eikenhakhout worden aangeplant (onder

andere langs wegen)
3) Er zou een kwekerij komen "van eiken stek of ander hout

gewas"
4) Er moesten woningen worden gebouwd (voor de arbeiders)
3) Men moest middelen "daarstellen... welke de ontginning

middelijk bevorderen".
Men wilde mensen geld laten verdienen voornamelijk door ze
spitwerk te laten verrichten en hout te laten planten. En
kelen wilde men huisvesten in boerderijtjes, waarvoor men
dan wel pacht wilde hebben. De woest liggende heidegrond bij
deze boerderijtjes moest door de pachters ontgonnen worden.
De opzet was zo dat er de eerste dertien jaar geen winst
zou worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Wel zou er een
uitkering van rente plaatsvinden. Na dertien jaar zou
slechts in geringe mate winst worden uitgekeerd.
De interne organisatie was nogal eigenaardig: de aandelen
waren verdeeld tussen de twee directies: er bestonden 97
noordelijke en 92 zuidelijke aandelen. Perk en Backer moch
ten onafhankelijk van elkaar handelen, iets wat de heren dan
ook deden. Nooit werd er iets gezamenlijk opgezet, ofschoon
de ontginningen in enkele gevallen aan elkaar grensden. Al
leen werd het jaarverslag door de twee directeuren samen aan
de heren commissarissen gepresenteerd. Helaas zijn deze jaar
verslagen vrijwel nooit in gedrukte vorm verschenen. Net als
de meeste andere bescheiden van de Maatschappij zijn ze vrij
wel alle verloren gegaan. Wat bijvoorbeeld de reden was van
de eigenaardige organisatie-structuur is onbekend. Mogelijk
lagen de heren Perk en Backer elkaar niet zo; hun meningen
met betrekking tot de rechten van de erfgooiers liepen bü-
voorbeeld sterk uiteen.

Ondanks de spaarzame gegeven kan men veiliq stellen dat de
Maatschappij geen doorslaand succes was. Wel werden er
gronden bebouwd en boerderijen gesticht, maar het geheel had
toch niet dat effect waar men op gehoopt had.
In het zuidelijk deel werd onder de directie van Perk langs
enkele wegen hout aangeplant. Voorbeelden hiervan zijn de
weg van Hilversum naar Laren, de Crailose weg die dwars door
de heide loopt, en enkele wegen door het latere Spanderswoud.
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Deze laatste terreinen werden al snel verkocht aan ' s-Grave-
landse buitenplaatsbezitters die na 1843 het gehele gebied
zouden bebossen 27).
Omdat Perk nog serieus rekening hield met het doortrekken
van het Tienhovens kanaal werd aan de Utrechtse u/eg, ter
hoogte van de huidige hondenkennel Uitwijk, een boerderij
gesticht. Het terrein was bij de veiling van de Domein-goe-
deren door Perk namens de Maatschappij gekocht. Op dit be
drijf van 20 bunder werd na verloop van tijd graan verbouwd,
varkens, schapen en koeien gefokt en aan bosbouw gedaan
(dennen). Dat plaggenbemesting ook voor dit bedrijf nog van
belang was blijkt uit het feit dat er twee bunder voor plag-
gensteken gebruikt werd. De boerderij stond bekend onder de
naam "Onderkamp" en is later uitgegroeid tot een redelijk
renderend bedrijf.
Bij de Birkenheuvel ten zuid—westen van Hilversum werd door
houtaanplant een zandverstuiving "vastgelegd". Dit was vrij
belangrijk, daar zandverstuivingen soms zeer ernstige vor
men konden aannemen en de akkers gingen bedreigen 28). Ook
verleende Albertus Perk advies aan andere ontginners 29).

Eemnesserweg 35, Laren, "De maatschappij... " [rijksmonument]

1IpSggpil
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In het noordelijk deel werd door Jhr. Backer 30) de nadruk
gelegd op de aanleg van boederijen. Ook hier werd meer dan
in het zuiden door de Maatschappij grond gepacht. Er waren
drie terreinen waar aan akkerbouw gedaan werd: de Meene-
steeg, de Uellekuipen en een derde perceel dat hieraan
grensde en aan de weg van Laren op Eemneslag. Op de laatste
twee stonden boerderijtjes. Er werd ook nog wat aan de kweek
van houtgewassen gedaan, maar Backer kreeg geen toestemming
om meer grond te ontginnen. In tegenstelling tot Perk heeft
hij getracht om belangrijke ontginningen tot stand te bren
gen door nog niet verdeelde heidegronden te pachten. Zowel
Stad en Lande als de gemeentebesturen van Laren en Blaricum
zagen hier niet zo veel in. Na de laatste heideverdeling
van 1843 was er op deze wijze helemaal niet meer aan grond
te komen. Vrijwel alle terreinen waren in het Noorden aan
Stad en Lande gekomen, en de erfgooiers hadden deze gronden
niet in eigendom gekregen om het te verpachten of te verko
pen, zeker niet aan een ontginner als Jhr. Backer, die als
niet-Gooier bij Stad en Lande toch ook al niet populair was.
Backer heeft de gelden die voor de noordelijke directie be
stemd waren dan ook niet allemaal kunnen gebruiken;/ 6.800,-
werd belegd in "prolongatieën en certificaten Werkelijke
Schuld". Ondanks alle inspanningen voor de verarmde Gooise
bevolking bleef de Maatschappij tot Bevordering van de Cul
tuur in Gooiland een instelling waarvoor alleen niet-Gooi-
ers warm konden lopen, (met uitzondering van Albertus Perk,
die wel erfgooier was maar een progressieve instelling had).
Het idee droeg niets bij tot de oplossing van het eeuwige
tekort aan mest en kon dan ook rekenen op alle mogelijke te
genstand van Stad en Lande, ondanks het feit dat Perk zelf
hier secretaris van was. Hierin ligt de belangrijkste oor
zaak van het feit dat de Maatschappij tenslotte haar be
staansrecht verloor; na de heideveiling van 1843 kon de maat
schappij geen terreinen meer verwerven om te ontginnen.

Naast deze factor waren er ook nog andere zaken die een fei
telijk succes in de weg stonden. De kwaliteit van de bodem
was niet al te best, en de mogelijkheden om mest aan te
voeren van buiten waren ook niet goed. Het feit dat het
Tienhovens kanaal niet voltooid werd was in dat opzicht een
tegenslag. Het geringe succes van met name de noordelijke
boerderijen werd door Backer geweten aan de lichamelijke
zwakte van de niet aan landarbeid gewende wevers en hun ge
ringe spaarzin. Anders dan de Gooise boeren, die iedere cent
die niet voor het onmiddellijke levensonderhoud noodzakelijk
was in het bedrijf investeerden, deden de wevers dit niet.
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In het verslag van 1847 (met het "Finaal Verslag" van 1849
het enige dat gedrukt, werd) werd de liquidatie van de Maat
schappij aangekondigd. Op 21 juli 1849 werden de nog niet
verkochte goederen ten overstaan van notaris Perk geveild,
werden de gelden uitgekeerd aan de aandeelhouders en hield
de Maatschappij tot Bevordering van de Cultuur in Gooiland
na twaalf jaar op te bestaan.

Wat was nu de betekenis van deze ontginningsmaatschappij
voor het Gooi?
Allereerst heeft men toch de armoede in het Gooi iets kun
nen verlichten. Perk, als directeur van het zuidelijk deel
stelt dat er ettelijke huisgezinnen zonder de door de Maat
schappij geboden werkzaamheden in de diepste armoede zouden
zijn verzonken.
In de tweede plaats heeft men nieuwe landbouwtechnieken in
het Gooi geïntroduceerd. Perk was een der eersten die- zij
het in beperkte mate - kunstmest in het Gooi gebruikte 31).
Dit gold ook voor de bosbouw: allerlei soorten hout werden
getest, waaronder acacia's. De boerderijen, die allen ble
ven bestaan, boden een blijvende werkgelegenheid.
Door het planten van houtsingels werd een belangrijke bij
drage geleverd aan de begaanbaarheid van onze wegen en werd
een aanzet. gegeven tot de prachtige begroeiing, die ondanks
de schennende hand van Waterstaat nog vele van onze wegen
siert.
Doordat de Maatschappij haar mensen betaalde met geld dat
van buiten het Gooi afkomstig was, en dat geld binnen het
Gooi besteed werd heeft de Gooise middenstand en nijverheid
ook indirect van haar activiteiten kunnen profiteren.

Al met al was het geen ongelukkig initiatief.
Het is niet overdreven om te stellen, dat er weinig andere
Gooise ingezetenen waren, die zo een belangrijke invloed ge
had hebben op de aorarische middelen van bestaan in hun
woongebied, als Albertus Perk. Gezien de combinatie van de
vele functies die hij vervulde en de liefhebberijen die hij
had is dat niet verwonderlijk.
Met name door de heideverdelingen van 1836 en 1843 heeft hij
zijn invloed laten gelden.

Noten

1) P.W. de Lange: Een stuk Hilversumse geschiedenis ge
spiegeld in de levensloop van enige leden van het veer-
schippersgeslacht Perk. (Tussen Vecht en Eem, 4, (1974),
blz. 51 t/m 72.
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2) P.W. de Lange: Synoptisch overzicht van gebeur
tenissen uit het leven van Albertus Perk (onge
publiceerd manuscript)

3) Wanneer komt er een streekarchief? In Haarlem
liggen onderdelen van de collectie Perk op het
Rijksarchief, in Hilversum op het oud-archief
ten Gemeentehuize en in de "Vaart", in Naarden
en Huizen liggen er waarschijnlijk ook nog
stukken uit deze collectie.

4) Instelling en Statuten der Maatschappij tot Be
vordering van de Cultuur in Gooiland, blz. 8
(oud archief Hilversum, Collectie Perk, doos
IX, inv.no. A9a/b)

5) B.H. Slicher von Bath: Agrarische geschiedenis
van West-Europa, Utrecht 1976, blz. 244 en 252.

6) Afschrift van een rekest van de Vergadering van
Stad en Lande aan Z.M. Koning Willem I, uit
1837. (Oud archief Hilversum. Collectie Perk,
Doos IX, inv. no. A 9a/b)

7) Idem, zie ook Instelling..... blz. 9.
8) Instelling..... blz. 8.
9) J. Lamme en J. Laroo: Hilversum rond de eeuw

wisseling, Hilversum 1979, blz. 106.
10) Zie over deze materie onder andere: A. Perk:

Verslag over den oorsprong en den aard der ge-
bruiksregten op heiden en weiden in Gooiland.
Arnhem, 1842, blz. 50 t/m 76.

11) H. Blink: Woeste gronden , ontginning en bebos
sing in Nederland voorheen en thans. ' s-Graven-
hage 1929, blz. 39.

12) A . Perk: Verslag......blz. 91 en 9 2.
13) P.W. deLange: Synoptisch overzicht.....
14) In de hele collectie Perk (te Hilversum) zijn

hier voorbeelden van te vinden, met name in de
map over de Maatschappij van Cultuur, inv. no.
A9a/b, doos IX.

15) P.W. de Lange: Een stuk Hilversumse geschiede-
nid.... in Tussen Vecht en Eem, 4 (1974),
blz. 65.

16) Zie onder andere de brief van Warin, admini
strateur der Domeinen aan Perk, en Perks ant
woord. (oud Archief Hilversum, coll. Perk,
doos XVIII, inventarisno. D 3a). Zie ook de
map "Domeinen" (Oud Archief Hilversum, coll.
Perk, inv. no. A 2, dood II).
Uit een stuk uit de map no. D 3a (doos XVIII)
van de coll. Perk te Hilversum blijkt, dat in
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1831 door o.a. Albertus Perk een verzoek is ge
daan om een terrein in het zuiden van het Gooi
te mogen ontginnen. Dit verzoek stimuleerde Do
meinen ten zeerste om in de richting van een
verdeling van de heide te gaan denken.

17) Afschrift van een Rekest van de Vergadering van
Stad en Lande aan Koning Willem I, 1837. (Oud
Archief Hilversum, Coll. Perk, inv. no. A 9a/b
doos IX).

18) Map no. D 3a (doos XVIII), ongedateerd stuk.
(Oud Archief Hilversum, coll. Perk).

19) Zie"Scheiding en Afbakening tusschen het Domein
en de Erfgooiers, 1836" (Oud Archief Hilversum,
no. 80).

20) Idem.
21) Idem.
22) Mr. Jhr. C. Backer: Iets over Gooiland, de ont

ginning van het zelve, en de regten van het
Domein als eigenaar, Amsterdam, 1838.

23) Alle volgende gegevens zijn afkomstig uit de
Map "Maatschappij van Cultuur" inv. no. A9a,
Doos IX, Coll. Perk, Oud Arch. Hilv.

24) Laar en Berg te Laren.
25) "InsteHingen en Statuten der Maatschappij..."
26) "Verslag van de Ontginningen en de Staat der

Maatschappij tot Bevordering van Cultuur in
Gooiland, z.p., 1847, blz. 17 en 18.

27) De verkoop vond plaats in 1841 en 1842.
28) "Verslag van de ontginningen en de Staat...."

blz. 20 t/m 35.
29) Correspondentie met de heer Pappelendam, ook

uit de map "Maatschappij van Cultuur".
30) "Verslag van de Ontginningen en de Staat....

"blz. 8 t/m 19.
31) Correspondentie met de firma Keppel.
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Vroegere energieerises in het Gooi
en de invloed daarvan op het landsehap

J. Daams - Kortenhoef

Tegenwoordig is iedereen vertrouwd met het begrip
energiecrisis. Sinds het begin van de jaren zeven
tig is duidelijk geworden dat de hoeveelheid ener
gie in de vorm van olie, gas, steenkool en hout in
de wereld beperkt is en dat er zuinig mee moet wor
den omgesprongen. Men kan stellen dat het nu een
wereldcrisis is.
Er wordt meestal echter geen aandacht besteed aan
het feit dat in het verleden, plaatselijk, regio
naal of landelijk energieerises in talloze gebie
den voorkwamen. En wel in de dichtbevolkte centra
op de wereld.Deze waren er zo'n paar duizend jaar
geleden al. Toen was de voornaamste energiebron het
hout. Trouwens nu nog is hout de enige brandstof
voor + 30% van de wereldbevolking. Zo'n 2000 jaar
geleden was dit voor vrijwel 100% het geval.
Toeneming van de bevolking en dus van de landbouw
en andere bedrijvigheden leidde tot massale bosver
nietiging met als gevolg armoede en migratie naar
andere landstreken. Het hele Middellandse Zeege
bied, het Midden Oosten enz. zijn daar een goed
voorbeeld van, maar wij behoeven niet zo ver te
gaan om kennis te maken met energieerises in het
verleden. Ook in ons eigen land zijn voldoende aan
wijzingen te vinden voor dit verschijnsel.
In dit artikel zullen we ons zelfs beperken tot het
gebied tussen Vecht en Eem, waar tot het einde van
de 18e eeuw hout en turf vrijwel de enige energie
bronnen waren. Natuurlijk is voor de ontwikkeling
van het "industriële" Nederland ook de wind als
energiebron belangrijk geweest. Het hoogtepunt daar
van ligt omstreeks het midden van de 19e eeuw,toen
zo'n 9000 molens de energie voor talloze bedrijven
leverden. Zelfs dierlijke mest, nu nog in vele tro
pische gebieden gebruikt als brandstof, is een
oude Nederlandse energiebron. In boomloze gebieden
als de terpen- en wierdenstreken, werd dierlijke
mest, gemengd met riet, biezen of stro, als brand
stof gebruikt. Tegenwoordig zijn we weer in dat
stadium aangeland; dierlijk mest wordt nu vergist,
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waarbij methaan ontstaat.
Het gebruik van hout en turf als energiebron onder
stelt de aanwezigheid van bossen en venen. Van die

bossen en venen is zeker in het Gooi nu niets
meer over. Vooral in historische bronnen zijn ech
ter veel aanwijzingen te vinden over de plaatselij
ke toestanden die soms tot verrassende conclusies
leiden. Voordat dit kan gebeuren is het nodig een
en ander mee te delen over het ontstaan van het
landschap in deze omgeving.
Ontstaan van de venen

Het is natuurlijk heel moeilijk om zich een voor
stelling te maken van het landschap van het Gooi
en omgeving in de tijd van het ontstaan van de ve
nen. Het heeft trouwens heel lang geduurd voordat
men een inzicht heeft gekregen over de aard van de
venen in het algemeen. De opvatting dat wij in Ne
derland hoge venen en lage venen kennen, waarbij
de eerste vooral in het oosten en zuid-oosten van
het land voorkomen en de laatste vooral in het wes
ten is nog altijd algemeen verbreid.
Volgens Van Dale is hoogveen te vinden op hoge on
dergrond, terwijl laagveen een veen is waarvan de
oppervlakte ongeveer gelijk ligt met dat van de
omringende wateren. Voor de lage venen wordt ook
de definitie vermeld dat het veen is dat uit wa
ter- en moerasplanten is opgebouwd.
Die twee opvattingen bleken onjuist, toen omstreèks
de dertiger jaren van deze eeuw uit monsters, ge
nomen in ons laagveengebied in het westen van het
land, bleek dat dit veen niet was ontstaan uit wa
terplanten doch uit landplanten: heide, wollegras,
zeggen, mossen enz. De oude verveners uit vroegere
tijden wisten dit al heel lang. Zij vonden er ook
bomen in en als verklaring namen zij toen aan dat
een geweldige overstroming, samen met een enorme
"boomstortinghe" dit veengebied onder het opper
vlak had doen verdwijnen.
Later onderzoek heeft geleerd dat een groot deel
van het West-Nederlandse veengebied ontstaan is
uit landplanten: het was dus oppervlakteveen.
Plaatselijk is hier en daar wel veen ontstaan uit
water- en moerasplanten door "verlanding" van on
diepe waterlopen, meren en plassen. Op die dicht
gegroeide laagvenen ontwikkelde zich dan een hoog-
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veen, dat uitsluitend door regenwater u/erd gevoed.
Nu liggen vele van die hoge venen onder het bodem-
oppervlak, hetgeen toe te schrijven is aan het
feit, dat het zeespiegelniveau in de periode van
het ontstaan van de venen vele meters lager was dan
nu. De beginperiode van het ontstaan wordt gesteld
op ongeveer 8000 jaar geleden, niet zover verwij
derd van de laatste ijstijdperiode toen er nog e-
norm veel water als ijs gebonden was.
De oudste Nederlandse venen, de "venen op grote
diepte" komen in de streek tussen Vecht en Eem niet
voor. Deze liggen meer naar het westen, tot onge
veer bij Vinkeveen.
Hier zijn de venen later ontstaan, zo'n 4-5000 jaar
geleden toen de klimaat- en bodemomstandigheden
gunstig waren voor de veenvorming. Hoge luchtvoch
tigheid, gematigde temperaturen, de aanwezigheid
van zandgronden, rivierwater van Vecht en Eem plus
het kwelwater van het Gooi zorgden voor een milieu
waarop een enorme afwisseling in moerasgebieden
zich kon ontwikkelen. Ten gevolge van deze milieu-
variatie ontstonden er verschillende typen venen.
De aard van het veen hangt nl. heel sterk af van de
beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de plan
tengroei. Deze voedingsstoffen kunnen afkomstig
zijn uit het grondwater, rivierwater of de neer
slag (regen, sneeuw). Deze volgorde geeft ook de
overgang van voedselrijk naar voedselarm weer, het
geen buitengewoo belangrijk is voor het ontstaan
van het veen. Aan de randen van het Gooi is ook
het optreden van kwel, waarbij grondwater uittreedt
van belang geweest.
Heel merkwaardig is nu dat enkele soorten van het
plantengeslacht Sphagnum, de veenmossen, eigenlijk
heel nietig, daarbij zo'n belangrijke rol hebben
gespeeld. Veenmos komt nu nog in de plassengebie-
den en de hoge venen voor. Het wordt zelfs verza
meld omdat het o.a. gebruikt wordt voor het kweken
van orchideeën en varens. Sphagnums behoren tot de
mossen; zij vormen gemakkelijk dichte vegetaties
en groeien steeds door, waarbij het onderste deel
afsterft. Er vormt zich een steeds dikkere laag
dode plantedelen, zodat op den duur de plant on
afhankelijk van het grondwater wordt. De mineralen
die de plant nodig heeft worden dan alleen maar
aangevoerd via de neerslag en de wind, hoe weinig
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deze ook bevatten. De dikke laag plantedelen wordt op de
duur van de lucht afgesloten: zij wordt dus niet geoxydeerd
en zal niet verrotten omdat de zuurgraad erg hoog is, zodat
er veen ontstaat. Als de plantegroei uitsluitend uit die mos
sen bestaat ontstaat er mosveen dat te vinden is in de cen
trale gebieden van een veenterrein, afgesloten van grond- en
rivierwater. Zo'n mosveengebied ontwikkelt zich min of meer
koepelvormig boven de omgeving. In verloop van tijd kan dit
zich metershoog boven de omgeving verheffen.

Tussen Vecht en Eem is het veengebied echter bijzonder ge
compliceerd, omdat door een herhaaldelijk overstromende ri
vier en het kwelwater van de hogere Gooise gronden een groot
aantal gradiënten,al dan niet gelijkmatige variaties, in de
voedingsbestanddelen van het water kunnen optreden.
In de buurt van de rivier kunnen zware loofbossen voorkomen
met geleidelijke ruimtelijke overgangen naar moerasbossen waar
zich bosvenen met veel boomresten kunnen vormen. Bomen die
op de duur verstikt raken door het zich steeds naar boven
vormende veen en die soms zo algemeen voorkwamen dat men la
ter het gebied niet kon vervenen (vergelijk de "boomstor-
tinghe"). Aan weerszijden van de Vecht is dit op sommige
plaatsen het geval.
Waar het rivierwater slechts een enkele maal het land over
stroomde ontstonden elzebroeken en lichte berkebossen. Waar
het nooit kwam ontstond het mosveen. Waar kwelwater voorkwam
- en dit was vooral het geval aan de randen van het Gooi -
waren zeggen, planten uit het geslacht Carex, overheersenden
daar ontstonden zeggevenen. In het voedselrijke water langs
de rivieren en ook in het noorden, in brak milieu bij de
Vecht- en Eemmond, vormden zich rietvenen. Zo zijn in de
loop der eeuwen uitgestrekte venen ontstaat, ook in onze on
middellijke omgeving, een proces dat zich tot in de eerste
eeuwen van onze jaartelling heeft voortgezet.

Topografische aanwijzingen

Op de bekende kaart van Gooiland uit 1843 2) komen diverse
verwijzingen naar de oude venen voor. In het zuiden worden
de Vullinghen van Gooijersbosch, vanouds het tweede Blok aan
gegeven. Vullingen zijn uitgegraven en voor landbouw geschikt
gemaakte hoge venen. We komen er straks nog op terug.
Tussen het Laapersveld en Hilversumse Wasmeer liggen gronden
waarbij vermeld staat: Van ouds bekend als veenlanden. Van
daar loopt een Lamberts Veenpad naar het zuiden, evenwijdig
aan de weg naar Maartensdijk. Voorbij de grens van het Gooi
komt men dan terecht op een groot veengebied dat vroeger de
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Oostveensche landen heette. Men bedenke dat Maartensdijk tot
in het begin van de vorige eeuw Oostveen heette.
Op de kaart komt voorts een Veendrift voor, een oude naam
voor de Emmastraat. Tussen het Laarder Wasmeer en Laren ligt
een strook land, waarbij vermeld staat: Op oude kaarten voor
komende als venen. Daarbij sluit een strook land aan Vanouds
de Bouwvenen, die onder Blaricum liggen. In het noorden komt
Valkeveen voor.
In het westen vinden we het Gijzenveen op de Hilversumse
Meent en weer vullinglanden in een vrijwel aaneengesloten
reeks van de Hilversumse Meent via 's-Graveland en de Naar
der Kerkelanden aan de grens van het Gooi bij Westbroek. Dit
zijn volgens de kaart de Bovenraadse-vulling of Kerkelanden.
Bij het gebied van de nu vrijwel geheel volgebouwde Kerke
landen wordt vermeld: Op eene kaart van 1597 bekend als vul
lingen. Vul- of onlanden en uitgegraven veenen.
Op andere kaarten en in historische dokumenten komen de
venen van Baarn, Eemnes, De Vuurse, Loosdrecht, het Munniks-
veen onder Kortenhoef en de Naarder venen talrijke malen
voor. Het waren allemaal hoge venen, alleen maar te herken
nen uit de historische gegevens.

Wijze van vervening

Berichten over vervening en het gebruik van turf als brand
stof in Nederland zijn al oud. Plinius schrijft er omstreeks
het begin van onze jaartelling al over. Diepeveen 3) vermeldt
dat verhaal van een Moors gezant die in de 10e eeuw van de
Maasmond naar Utrecht reisde en daarover vertelt: "Hun land
is een sebcha (een tijdelijk droogvallend zoutmeer), waarop
geen zaden en planten gedijen.... In hun land is geen hout
dat zij als brandstof kunnen gebruiken maar slechts een soort
leem die de plaats van brandhout inneemt. Dat gebeurt dan zo,
dat zij 's zomers, als de wateren opgedroogd zijn, op hun
weiden gaan en daar het leem met bijlen in tegelvorm wegsnij
den. Een ieder snijdt en trekt zoveel als hij nodig heeft en
spreidt dit uit in de zon om te drogen....Is een stuk ver
brand dan laat het geen kolen, maar as achter". Blijkbaar
maakte men toen turven met een vierkant oppervlak, zoals men
nu nog doet in vele landen van Europa waar hoge venen voor
komen.
Na het jaar 1000 nemen de berichten over vervening toe. Er
worden grote gebieden door de overheden, graven van Holland
en bisschoppen van Utrecht voor ontginning uitgegeven waarbij
het niet in de eerste plaats om brandstofproduktie te doen
is, doch veeleer om de onproduktieve terreinen bruikbaar te
maken als landbouwgebieden.
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Als er sprake is van turfwinning u/ordt gebruik gemaakt van
de termen: delven, steken of graven van turf. Tot aan het
begin van de zestiende eeuw zijn dit de enige termen die wor
den gebruikt.
In een giftbrief van Karei Martel uit 722 wordt gesproken
over een gebied Gravingen bij Maarssen. Vanaf de hogere oe-
verwallen drong men toen het grote veengebied langs de Vecht
binnen 4).Er wordt als vroeg gesproken over de produktie van zandturf,
die men won uit de door duinzand bedekte veenlagen in de om
geving van Overveen. Dit kwam ook in het Gooi voor. Dit is
nl. bekend van de Egelshoek: "Hekelshoek, daar wel bekend is,
dat den Armen van Gooiland haar noodige turf of Brand uit
moeten halen, ja eerstseid bij het Nieveen buiten ordre is
aangevat, hetwelk zo niet en is, alzo hetzelve veen wel een
voet of acht of tien onder het zand wel honderden van jaren
is overgestoven met wit zand" 5). Alle Middeleeuwse documen
ten wijzen op het systeem van droge vervening, dat nu nog, zij
het in gewijzigde vorm, in vele hoogveengebieden in West-
Europa in gebruik is.
Er zijn geen aanwijzingen te vinden over het voorkomen van
"natte" vervening vóór 1530 (Diepeveen 3).
Delft men bij "droge" vervening hoogstens tot aan het grond
water, bij de natte vervening baggert men met behulp van de
baggerbeugel, het veen tot op enige meters diepte weg, waar
door grote plassen kunnen ontstaan. Deze natte vervening komt
in de oude literatuur voor onder de naam slagturven of moe
ren.
Voor de venen in het Gooi is steeds sprake van droge verve
ning. Lambertus Hortensius 2) geeft er een korte, zij het on
volledige beschrijving van: "De eerste turf, boven afgesto
ken, bestond uit zoden in maniere van turven, (werden niet
als zodanig gebruikt) De tweede soort van geene waarde heet
te vullinghe, met grote stukken geworpen in de uitgedolven
putten om die te vullen. Dan volgde witte turf, bij de brou
wers veel gebruikt. De derde specie is geheeten Leije, was
harder en zwarter; daaronder de goede en zware turf, die te
Utrecht gold 30 of 60 stuivers de schouw". Hortensius' boek
dateert van + 1573, beschrijft Gooise omstandigheden en han
delt dus over droge vervening.
Het is aannemelijk dat in de vroegste periode van vervening,
toen de bevolkingsdichtheid nog gering was, de vervening voor
eigen behoefte hoofdzaak was. Als er sprake is van gebruiks
rechten op de gemeene landen, bestaande uit "mersschen, wey-
den,veenen, bosschen,heyden,struellen, waranden ende wilder
nissen", ontstaat er een landschap met talrijke kleine uit
gedolven putten van individuele boeren. Dit is ook elders in
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ons land eeuwen lang zo gebeurd en nu nog zien we resten
daarvan in de venen in het oosten van het land.
Vullingen

Vanaf het jaar 1000 wordt in allerlei akten uit Holland en
het Sticht melding gemaakt van het uitgeven van venen ten be
hoeve van landbouw. Uit het Gooi zijn uit die tijd geen ak
ten bekend.
De landbouw in het Gooi is eeuwenlang armelijk en beperkt ge
bleven door de extensieve wijze van bebouwen. De zandgronden
waren arm. De mest van schapen was de basis voor de landbouw
op de engen en dit betekent dat er een groot gebied nodig is
voor het weiden van de schapen. De bevolking is nog dun ge
zaaid en er zijn blijkbaar nog voldoende energiebronnen: veen
en bos.
De vervening in de Holland en het Sticht wordt tot in de 14e
eeuw aangemoedigd door de landheren. Zo bepaalt de Hollandse
graaf Willem II in 1384: "Soo wie een hond lands van wilden
veen opbouwt te corenlande, die heeft oirlof te delven 't zij
nen goeddunken 20 hond turffs" (een hond of hont is een op
pervlak van 100 vierkante roeden) 3).
Er is dan nog genoeg veen. Dit blijkt ook uit een akte uit
1384 waarin Willem van Brederode, baljuw van Amstelland en
Waterland vermeldt: "den gueden luden van Naerden van mijn
liefs weghen van Holland oerlof ghegheven te hebben, hoeren
veen vrij te verhuren, te vercoopen, te graven en uut Goy-
lant te vueren ende te vercoopen tot horen oirbair". Hij be
paalt daarbij wel dat de afgegraven grond "altoes aan die
van Nairden te bliven". Vrije uitvoer van turf was toen nog
toegestaan.
Bezit van land was van grote betekenis. In grote delen van
Holland en het Sticht werden de veengronden echter uitgedol
ven zonder dat de landen "toegemaakt" of "gevuld" werden.
"Toemaken" is de uitdrukking die wordt gebruikt om het ge
schikt maken tot "weiland, zaailand of houtland" aan te dui
den. In de loop van de 14e en 13e eeuw verschijnen er steeds
meer bepalingen in die richting. Graaf Willem VI eist b.v.
in Rijnland dat "een iegelijck, die een hont lants delfde,
weder een hont lants.....  binnen jaers mit eist bepoten"
zal.Dit is de eerste maal dat een plantplicht opgelegd wordt.
De schaarste aan hout, vooral ook houtskool, heeft hier ze
ker toe bijgedragen.
Het ontsluiten van de uitgedolven venen voor weiland of bouw
land is een enorm werk geweest. Op de zeer zure veengronden
kon men niet zonder meer een gewas verbouwen. De natte, mees
tal vrij ontoegankelijke venen moesten eerst door het graven
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van ontwateringsvaarten en sloten ontsloten worden, waarna
het veen kon worden afgegraven. Op de hoge gronden langs het
Gooi, waar niet al te dikke lagen veen voorkwamen, werden de
ontstane putten "gevuld" met de niet voor turf geschikte bo
venlaag, "de bonker", waarna de grond met behulp van sloot
bagger, zand en mest geschikt werd gemaakt voor weiland of
bouwland. Zo zijn de vullinglanden aan de randen van het Gooi
ontstaan. Voor de Kerkelanden is dit het werk geweest van
Loosdrechtse boeren. Volgens Perk 2) zagen de Gooiers de waar
de van die oude veenlanden aan de westzijde aanvankelijk niet.
Alleen de Blaricumse Bouwvenen werden hoog gewaardeerd. Moge
lijk is de oorzaak dat aan de westzijde de Gooise boeren niet
over voldoende mest beschikten om de landen toe te maken.
Mest is eeuwenlang de beperkende factor geweest voor de Gooi
se landbouw, niet alleen in het Gooi maar vrijwel overal
vóór de komst van kunstmest.
Grensgeschillen

In de loop van de Middeleeuwen ontstaan er talrijke moeilijk
heden over de grenzen van het Gooi. In het verre verleden
werden de grenzen, niet al te nauwkeurig, door de "Wilde",
"Rauwe" of "Ongebaande" venen getrokken; er was immers vol
doende veen. Toen het veen als energiebron en als basis voor
nieuw land voor de toenemende bevolking meer betekenis kreeg
ontstonden er talloze geschillen. In de Middeleeuwse rechts
bronnen van Stad en Lande van Gooiland (Enklaar, 6) komen
tientallen akten en regesten over deze geschillen voor.
Er zijn moeilijkheden over de venen die aan het Gooi grenzen:
De Eemnesservenen, het Baarnse Veen, de Venen bij de Vuursche,
bij Kortenhoef, Loosdrecht en Tienhoven.
Er worden grensstenen verlegd. Er zijn mensen van buiten het
Gooi die in het Gooi turf komen graven, hout komen roven,
zelfs koren komen verbouwen. Het gaat in hoofdzaak om de
brandstoffen. Hertog Johan van Beieren machtigt in 1419 "onse
stede van Naerden en onsen Gemeenten van Goylant" dat zij
"luden van buytene in den bossche offte in onsen venen, dat
sij die mogen tasten ende vangen en senden op onsen slot te
Mueden; endewaert, dat sij hantgemeen worden met malkanderen
ende vechtende, dat sij hem niet gevanghen en woude geven en
dat daer bleven doden, leempten of coerwonden, dat sij dat
doen moegen sonder misdoen tegens ons.Ende voert yemant die
torff gravet in onsen venen offte in horen venen, dat sij
dien turff mogen aantasten, verderven offte bernen van onsen
wegen sonder misdoen van ons".
Dit wordt, nogal radicaal gesteld, in het "Privilegie van
den Bosch ende venen" meegedeeld.
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Een groot aantal akten handelt over grensgeschil
len in de venen van het Gooi en de onmiddellijke
omgeving. Mensen van buiten het Gooi komen klande-
stien turfgraven in het Gooi en de Gooiers doen
dit in de buiten het Gooi gelegen venen.
Van de 14e tot de 16e eeuw neemt het aantal doku-
menten die in Enklaar onder het hoofdstuk Venen zijn
opgenomen toe van 6, daterend vöór 1400 tot 35 o ver
de jaren 1400 tot 1550. Over grensgeschillen die
meestal betrekking hebben op de venen zijn er 20
vóór 1400 gedateerd en 46 van 1400 tot 1500. Ook
in "Gooilanders voor de Grote Raad" komen vele ge
gevens voor over de moeilijkheden met de venen 8).
Omdat de diverse gevallen soms in detail worden
behandeld is het mogelijk om op grond daarvan tot
een indruk te komen over de landschappelijke ge
steldheid van het gebied.
Wilde men n1. ergens turf gaan graven dan moest het
veen vi/orden ontwaterd en dit betekende dat er slo
ten of greppels moesten worden gegraven. Greppels
worden in de oude stukken vele malen genoemd. En
met de vage eigendomsgrenzen in de venen liepen de
ze greppels nogal eens over betwist gebied. Al in
1343 wordt er een ra- of grensscheiding tussen
Gooiland en Loosdrecht vastgesteld. Amelis van
Mijnden Heer van de beide Loosdrechten zal een
"vriendelijke sceydinge tusschen den goeden luden
uut Goeylant an die ene sijde ende mi ende minen
luden van der Loesdrecht aen die ander side" maken.
Het wordt een "vredebaer sloet, achte voete wijt,
viet voet op die ene sijde ende vier voet op die
ander sijde". Ten oosten van die sloot liggen dan
wat later de Vullinglanden of de Kerkelanden wor
den genoemd. Dan is het veen echter afgegraven en
worden de arme zandgronden "toegemaakt" met mest
en bagger. Zelfs met bagger uit de Vecht gebeurde
dit. Dit blijkt uit een geschil (ca 1560) over de
pacht van de Kerkelanden tussen de Loosdrechtse
boeren en de kerkmeesters van de St. Vituskerk in
Naarden. De pachtprijzen waren laag en de kerk wil
de deze verhogen tot 3 gulden, 15 stuivers per
morgen. De boeren wilden echter niet meer betalen
dan 3 gulden, 5 stuivers. De kerkmeesters eisten
ook dat de boeren de bodemvruchtbaarheid zouden
handhaven door het opbrengen van bagger, die na
tuurlijk uit Loosdrecht moest komen. De boeren
maakten hiertegen echter bezwaar omdat dit hen op
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hoger kosten zou jagen. Men haalde nl. veel bagger
uit de Vecht en sinds kort had het Sticht verboden
om bagger uit de Vecht en omgeving op Utrechts ge
bied naar elders te vervoeren 8).
Dit geeft weer een aardige aanwijzing hoe men
trachtte de onvruchtbare Gooise gronden bruikbaar
te maken voor de akkerbouw.
Het vruchtbaar maken van arme gronden en vooral
gronden met behulp van slootbagger is nl. een oer
oud systeem. Op de zure veenbodem groeien nl. geen
gewassen en al heel vroeg heeft men ontdekt dat na
ontwatering en door het opbrengen van bagger de
bodemvruchtbaarheid beter werd. De Franse naam voor
groenteteelt, "culture maraichère" (de cultuur in
het moeras) heeft er zelfs haar naam aan te danken.
En in de oude middeleeuwse Vlaamse pachtcontracten
komt men dikwijls tegen dat de boer verplicht is
per jaar soms een honderd karren "zwarte" mergel
op het land te brengen als er geen "witte" kalk-
mergel in de buurt was. Men had daar nl. al heel
vroeg in de gaten dat een grond "uitgemergeld" konraken.
Zelfs nu nog kan men in de Vechtstreek het gebruik
van slootbagger als bemesting voor kleine tuintjes
waarnemen. Heel lang heeft men afzonderlijke water
planten gebruikt voor de bemesting. Bijvoorbeeld
de krabbescheren, hier "manen" genoemd. Oudere men
sen weten zich nog wel te herinneren dat deze "ma
nen" naar de Kerkelanden werden gebracht.
De gegevens, ontleend aan akten over oude geschil
len, geven aanwijzingen over dit gebied die moei
lijk herkenbaar zijn in het huidige landschap. Al
les is nu zo volkomen ontgonnen en ontsloten dat
het vrijwel ondoenlijk is zich een oordeel te vor
men over de ontoegankelijkheid van de venen in het
verleden. Doch in 1772 wordt in de Tegenwoordige
Staat der Nederlanden, deel Utrecht 9) over Eemnes
het volgende vermeld: "Het lag, gelijk nog heden,
geheel in de lengte uitgestrekt en had maar twee
toegangen. Voor 't overige was het meestal onge
naakbaar, door de moerige Veengronden, en afgebro-
kene landen, ter weerszijde."
En in hetzelfde werk wordt over de Lage en Hoge
Vuursche geschreven: "De HoogeVuursche legt noord
waarts en is hoog en bergagtig. De andere is laag
en moerassig, bestaande meest in goede Veengronden,
waarom zij de Veenen van de Vuursche genoemd wor-
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den. Al van ouds plagten de i n w o n e r s  van Vuursche
hier turf te delven voor die van 't kapittel van
St. Jan te Utrecht, waarin die van Baarn hen zog-
ten te beletten, zo dat er een geweldig geschil
ontstond, welk ten nadeele van de laatstgemelde
uitgeweezen werd
Verbod op de uitvoer van Gooise turf

De tweede schaarbrief van Stad en Lande «an jooi-
land dateert van 1442. De schaarbrieven regelen,
zoals in het Gooi vrij algemeen bek®nd *8! 9
bruik van de gemene gronden. De schaar
aandeel (denk aan het Engelse "share") van de ge
ërfden in het Gooi in het gebruik van de gronden.
In de schaarbrief wordt gesteld dat deze Die ge
T r d..”1i18?küiïcïeNt“ r^ ; 1^ e ^ " dd0ersrdeï ^ „ Gg\ a ; t-

aï:tr;id«sï,««r;ïï1ï«.t „»« ̂  ««»...° L T f
Uit het Gooi te voeren, gesproken. O n d e r  artikei
21 wordt vermeld "Nyemant turff uut
voeren die opter gemeente gegraven 4 ponden
(boete), uutgeseyt een schipper die mach uitvoeren
een voer turffs voir sijn bernnge; ende die vis-
schere hebben, die moegen uutvoeren twe m r  turffs
voer heir berringe". (bernnge = bernmghe - bran
Heffis een heel vroeg verbod op de turfuitvoer. El
ders komen verboden tot turfuitvoer pas 50 tot 1
Er^ordt^n^e l ^ e e u w  wel overal in den lande
geklaagd over het vernielen van vele veenlanden,
zodanig dat ze niet meer voor de landbouw geschikt
konden worden gemaakt o.a. door het stijgen
het waterniveau, het inklinken van de bodem en ge
brekkige ontwatering. Nu en dan leest men °° ouer
hetuitgedolven raken van vele veenlanden, doch
voorlopig komt men niet verder dan het uitvaard
gen van bepalingen over het toemaken van uitge
ïnnhsat"^oi ligt dit anders Hier is het de behoef-
te aan brandstof die tot maatregelen noopte. Bij
de toch nog lage bevolkingsdichtheid is de turf
uitvoer niet zo gemakkelijk te controleren.
Coolers ontzagen zich trouwens ook niet om zelf
hun t u r f  te gaan delven in de venen van Oostveen,



Tienhoven en Westbroek.
In 1449 wordt de eerste deurwaarder van Philips de
Goede gelast om te gaan protesteren tegen het gra
ven van turf in des Graven Venen in Gooiland bij
de Veensaters (zij die in het veen "gezeten" waren)
in de Westbroek, Tienhoven, Maarsseveen en Breuke-
len. Deze delven nl. "in een groet deel van onsen
veenen, dragende tot groeten summen van penninghe
tot onsen groeten hynder ende onterffenisse".
De deurwaarder, "ghetogen in die Loesdrecht" vraagt
om bijstand van een paar Loosdrechters maar krijgt
die niet, want "diezelven van der Loesdrecht mij
op antwoordden dat sij myt my nyemant senden en
dorsten in die Sticht omme te staen als tuyghen,
want sij sorchden (waren bezorgd), dat men se doet
slaen mochte: mer gaven mij mede een knechtken myt
eenen parde". Daarmee ging hij toen op stap om het
de "veensaters" aan te zeggen. Succes bleef echter
uit.
In 1514 komt er een nieuwe aankondiging van het
verbod op uitvoer van de Gooise turf. Ondanks het
feit dat bij vroegere ordonnantie "dat nyemant van
buyten oft van binnen slants geen turff soude moe-
gen vueren buyten den lande van Goylant int Sticht
offte elders, upte boete van 3 of 4 ponden Hó'llants
en de turf verbuert, tes nu zoe, dat seeckere per
sonen hem dachlicx vervorderen te delven endedair-
toe te copen zeekere groete menichte van turff in
die lande aldair ende die voert te vercoopen ende
te doen uutvoeren buyten den lande van Goylant
voirs, in vreemden landen ende elders met grote
menichte, zoe mit waghenen, zoe met schouwen ende
scepen zonder te vresen die voirs, boeten." De
boeten worden verhoogd en de overtreders zullen
"zeer scarpelick gestrafft ende gecorrigeert wor
den tot exemple van andere".
Aldus de "gouverneur, president enderaid van Hol-
lant, Zeelant ende Frieslant, Jan Heynricxzoen".
In de stukken wordt vrijwel nooit vermeld dat de
maatregelen gericht waren op het behoud van de ve
nen als brandstofbron. Dit gebeurt wel tijdens een
proces voor het Hof van Holland uit 1470. Enklaar
en De Vrankrijker 7) geven er een samenvatting van,
Een aantal Naardenaars had gehoord dat een paar
Hilversummers turf uit het Gooi aan poorters van
Muiden hadden verkocht. Zij zijn er toen op uit
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ge t r o k k e n  en hebben in An k e v e e n  de turf in beslag
g enomen en de H i l v e r s u m m e r s  gea r r e s t e e r d .  Dit werd
door de g r a f e l i j k h e i d  gezien als een eigen rechter
spelen: dus een e rnstig vergrijp. Er is een b i j z o n 
der l e z e n s w a a r d i g  proces aan verbonden. De Naarders
v e r d e d i g d e n  zich door een beroep op het verbod op
uit v o e r  van de Gooise turf. In de stukken van dit
proces wordt als m o t i v e r i n g  van dit verbod gezegd
dat dit was u i t g e v a a r d i g d  omdat er in het Gooi een
tekort aan berninghe (brandstof) was.
In het l aatste deel van de 15e en tijdens de 16e
eeuw worden de kla c h t e n  over het tekort aan b r a n d 
stof talrijker. Overal wordt g e klaagd over het
"u i t g e d o 1 v e n " raken van de veenlanden. In een p e r i 
ode t ijdens welke de b e v o l k i n g  en vooral ook de
n i j v e r h e i d  zich sterk u i t b r e i d d e  was dit natuurlijk
een e r nstige zaak.
D i e p e v e e n  3) vermeldt dat in de 13e eeuw al wordt
ges p r o k e n  over het s t o p z e t t e n  van de export uit
vrees voor e n e r g i e t e k o r t e n .  In 1453 stelt de vroed
schap van Leiden aan de Staten voor" dat men geen
turf buyten slands en voere opdat die te langer
duyren m o c h t e " .
Tot u i t v o e r v e r b o d e n  is het, afg e z i e n  van het Gooise
verbod uit 1442, en een tij d e l i j k  verbod om turf
uit Ho l l a n d  te voeren in 1555, niet gekomen.

In de 16e eeuw wordt het beeld b i j z o n d e r  g e c o m p l i 
ceerd: het slagturven, waarbij soms tot enkele m e 
ters diep het veen wordt w e g g e b a g g e r d  schiep n i e u 
we grote p r o b l e m e n  als landverlies, w e g v a l l e n  van
o p b r e n g s t e n  van b e l a s t i n g g e l d e n  maar voor het Gooi
is dit niet relevant. In het Gooi heeft men steeds
turf gegraven of gedolven. Toen dit niet meer m o 
gelijk was moest men de turf van buiten invoeren,
hetgeen, omdat men buiten het Gooi steeds meer ging
slagturven, in de grote b e h o e f t e  aan b r a n d s t o f
kon voorzien.

De ronde kaart van Gooiland

Op de bek e n d e  ronde kaart van G o o i l a n d  die omstreele
1520 is g emaakt wordt op v e r s c h e i d e n e  pla a t s e n  a a n 
g egeven waar droge v e r v e n i n g  plaats vond. Op de
kopie van A l b e r t u s  Perk zien we bij Laren, Baarn,
Blaricum, Eemnes, de Vuurse en de H o l l a n d s e  Rading
de vee n w a l l e n  en tur f h o p e n  s c h e m a t i s c h  a a n g e g e v e n
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met behulp van zwarte rechthoekjes, de wallen, en
kleine driehoekjes die de turfhopen voorstellen.
De afgebeelde meren zijn het Naardermeer en het
Horstermeer. Veenpiassen staan niet op de kaart.
Die bestonden toen nog niet; er bestond nog geen
natte vervening. Heel lang werden deze trouwens
niet afgebeeld.
Ondanks de cartografische onnauwkeurigheid geeft
de kaart een goede indruk van een activiteit die
nu geheel tot het verleden behoort en waarvan de
sporen slechts duidelijk worden als men nagaat hoe
het huidige landschappelijke patroon door een his
torisch proces is bepaald.
De bossen in het Gooi

Wie tegenwoordig in het Gooi rondrijdt krijgt de
indruk dat hij zich bevindt in een bosrijke streek.
Slechts weinig mensen weten dat dit niet zo lang
geleden heel anders was. Van Hengel 10) vermeldt
in zijn Geneeskundige Beschrijving van Gooiland
dat in 1875 van het totale oppervlak van Gooiland,
11800 hectaren, slechts 2366 ha., dus ongeveer 20%
bebost was. Het bos omvatte in zijn opvatting zo
wel opgaand bos als hakhout. Daarnaast waren er
ca 6500 Ha heidevelden en 2741 ha bouwland.
Tn het begin van de 19e eeuw was het oppervlak bos
nog veel minder. Pas na 1840 begint men op grotere
schaal met aanplanting van nieuwe bossen, veelal
naaldhout. Enkele bossen waren al tegen het einde
van de 18e eeuw aangeplant, zo bijv. Hoorneboeg,
Corversbos en het Loosdrechtse of Emtingerbos.
Oude, oorspronkelijke bossen komen in het geheel
niet meer voor. Alles is aangeplant, hetgeen dui
delijk blijkt op de 18e eeuwse kaart van Ottens
waarop de aangeplante bossen van de buitenplaatsen
van ' s-Graveland, Craailo, Oud-Naarden en een en
kele andere zijn aangegeven.Ongetwijfeld zullen er
wel kleine akkermaalshoutbosjes geweest zijn, waar
de bevolking het kleine geriefhout vandaan haalde
doch de kaartenmakers hebben deze waarschijnlijk
te klein gevonden om op de kaarten aan te geven.
Wellicht bevonden zich op de buitenplaatsen bij
Craailo, Naarden en Huizen nog resten van oude bos
sen die er oorspronkelijk wel hebben gestaan. Er
is nl. al vroeg sprake van een groot bos bij
Craailo, dat Kraaienbos kan betekenen.
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Het was allemaal loofbos in die oude tijden.Naaid-
bomen die nu het aanzicht van de bossen zo bepalen
kwamen in de 18e eeuw nog niet voor. Mogelijk ston
den hier en daar wat jeneverbesstruiken, êén van
onze weinige inheemse coniferen. Pas tegen het
einde van de 18e eeuw begint men in het Gooi met
de aanplant van naaldbossen. Dat in het verleden
het ontstaan van de heidevelden samengaat met de
ontwikkeling van de landbouw is genoegzaam bekend.
Vegetatiekundigen en palynologen (botanici die
stuifmeel uit bodemlagen bestuderen) hebben kunnen
aantonen dat een groot deel van de zandgronden in
Nederland al eeuwen voor onze jaartelling bedekt
was met een loofbos, waarin de voornaamste bomen
de eik en de berk waren, met hier en daar op de wat
rijkere gronden, beukebomen. Op de natte gronden,
rivier- en beekdalen kwamen essen, iepen en elzen
voor .
Oorspronkelijk waren de bossen toen overal hetgeen
de Duitsers een "Nahrwald" noemen, de bron voor de
voeding, het dagelijks bestaan. Het hout leverde
het materiaal voor de huizen en andere opstallen
en voor de verwarming. Het vee weidde in het bos;
er werd blad gesneden als veevoer. In afgebrand
bos kon men gewassen verbouwen. Het leverde wild,
honing, was, houtskool, run voor het looien van
huiden, potas enz.
Het bos kon worden beschouwd als de energiebron
voor alle levensbehoeften. Het is begrijpelijk dat
met een geleidelijk toenemende bevolking er al
vroeg sprake was van ontbossing. Men neemt aan dat
dit al een paar duizend jaar voor onze jaartelling
is begonnen. Door kappen of afbranden ten behoeve
van de akkerbouw verdwenen vele bossen. Zoals in
vele delen van -Nederland was een zeer belangrijk
aspect van de schapenteelt de produktie van de
mest. Deze werd geleverd door de schapen en ge
mengd met heideplaggen op het land gebracht.
Het weiden van de schapen op de heide en de nood
zaak van het gebruik van plaggen betekende dat men
een zeer groot oppervlak aan heidevelden nodig had,
vele malen groter dan het beschikbare akkerland.
Men leest in oude Gooise dokumenten alleen maar o-
ver de teelt van schapen. Varkens worden nooit ge
noemd, hetgeen opvallend is omdat in vele streken
de varkens veel eerder dan de schapen worden ge
noemd. Varkens werden nl. in de bossen gehoed en
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al vanaf de 6e eeuw zijn er tal r i j k e  b e p a l i n g e n
aan de "zwi j n d r i f t "  geuijd. Het weiden van varkens
in bossen heette het "ekeren" of "eikeren" (eker =
eikel), ook wel de "glandatio". Er werd n a u w k e u r i g
v a s t g e s t e l d  hoeveel v arkens op een be p a a l d  o p p e r 
vlak gehoed moc h t e n  worden. Die b e p a l i n g e n  waren
nodig omdat men al heel vroeg b e m e r k t e  dat varkens
enorme b o s v e r w o e s t e r s  kunnen zijn 11). Door het om
woelen van de bodem wordt nl. de v e r j o n g i n g  van
het bos verhinderd. Een ieder die wel eens wilde
varkens op de Veluwe bezig heeft gezien, kan dit
begrijpen. Zo wordt de "zwijndrift", de "pastus
porcorum" in de grote bossen bij Rhenen al in een
akte uit 840 genoemd, een pe r i o d e  waa r o v e r  geen
Gooise d o k u m e n t e n  bekend zijn. Het zal echter ook
hier wel zijn voorgekomen. O p v a l l e n d  is wel dat in
de latere " b o s b r i e v e n "  van het G o o i e r b o s  steeds
wordt v e rboden op dieren in het bos te hoeden.
Allerlei b e p a l i n g e n  waren er op g ericht een zo b e 
l a n g r i j k e  e n e r g i e b r o n  als de bossen in stand te
houden. Dit is vrijwel ne r g e n s  gelukt, zeker niet
in N e d e r l a n d  dat al in de M i d d e l e e u w e n  hout moest
gaan importeren.
Het Goyerbosch

Dat het b o s b e s t a n d  in het Gooi s lechts schamel was
blijkt uit een aantal d o k u m e n t e n  uit de M i d d e l e e u 
wen. Er is dan alleen sprake van het G o y e r b o s c h  dat
zich ten zuiden van H i l v e r s u m  bevond en een o p p e r 
vlakte van on g e v e e r  300 mo r g e n  had. Het wordt voor
het eerst a a n g e d u i d  in een o o r k o n d e  uit 1085. Er
worden dan geen b e p e r k e n d e  b e p a l i n g e n  genoemd. E l 
ders worden deze a l g e m e n e r  in de 13e en 14e eeuw.
All e r l e i  b e d r i j v i g h e d e n  die een grote h o u t b e h o e f t e
hebben nemen dan toe. Bekend zijn de g e bieden waar
b i j v o o r b e e l d  een m e t a a l i n d u s t r i e  ontstond, bijv.
in de Achterhoek. Maar ook elders, bijv. op de
Veluwe worden a l lerlei b e p a l i n g e n  i n g e v o e r d  die ge 
richt zijn op het behoud van de bossen als e n e r g i e 
bron. In D u i t s l a n d  was al in de 13e en 14e eeuw
het h o u t t e k o r t  zo groot dat men daar alles in het
werk stelde om tot o p l o s s i n g  van de m o e i l i j k h e d e n
te komen. In de 14e eeuw is daar in vrij korte tijd
de b o s b o u w  ontstaan. Het heeft heel lang geduurd
voordat men daar elders aan toekwam al komen a l l e r 
lei b e p a l i n g e n  over h e r p l a n t p l i c h t  en b e h e e r s m a a t -
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regelen nu en dan in de stukken voor.
Dit is ook het geval bij het Goyersbosch, waar het beheer
wordt geregeld in de "bosbrieven", waarvan de eerste dateert
van 1364. Zo wordt er bepaald dat buiten de 6-jaarlijkse,
door houtvesters begeleide houwing "nymant hout bouwen en
sail in den bosch, bij een boete van IX Philips scilden; en-
de ghien scapen naerre den bos te gaan dan op twe roeden na.,
ende die scapen ende ander beeste, die onnozelixck in den
bos liepen, dat waer bij olde bötges; ende ghien steen
nare den bos te graven op dre roeden nae,bij negen scilde;
ende niemant ghien hout uut den bos te voerren dan in den
houwe; ende wair datter yemant hout hielde in den bos, die
dair niet in gegoet en wair dat soudt men hem rechten an sijn
lijft, als men over diefflick goet sculdigh is te rechten".
Het is ook verboden om hout uit het Gooi te voeren: "ende
yemant, die hou buten Goylant vercoffte offte voirde, dat uut
den bos genomen wair, dat wair bij enen houtboete voirs".
Ook hier zijn weer geschillen ontstaan met als gevolg weer
een lezenswaardig proces (1470)over wie het nu eigenlijk te
vertellen heeft in het bos. Een en ander naar aanleiding van
het "hauwen van boomen en tacken". 6)
In de bosbrief van 1514 worden de boeten verhoogd en de hou
wing zal om de 7 jaar plaats vinden.
Er zijn enkele stukken die handelen over de "windval en het
dorre hout", oorspronkelijk een recht van de markgenoten van
het Gooi dat later wordt verpacht. Dit heeft te maken met
het karakter van het beheer van het bos dat als losstaand
van het beheer van de overige meentgronden wordt gevoerd.
In het deel van dit artikel dat over de venen handelt is ver
meld dat er sinds 1442 een verbod op de uitvoer van turf
uit Gooiland bestond. In 1545 wordt, tussen de Gooise dorpen
een overeenkomst gesloten waarin een verbod van de uitvoer
van turf èn hout uit Gooiland is opgenomen. De gestelde boe
te is niet gering: 50 Carolusguldens en verbeurdverklaring
van paard en wagen. Als de overtreder geen geld had "sail
(hij) een jaar lanck sitten in de ghevanckenisse ende eten
water ende broot opter stede ende des lands kosten".
Het heeft allemaal niet veel geholpen. Het bos werd steeds
meer aangetast en in het begin van de 17e eeuw is het ge
heel verdwenen. Volgens de overlevering zouden de laatste
eikebomen uit het Goyerbosch gebruikt zijn voor het maken
van balken voor het raadhuis van Naarden. In Hilversum her
inneren alleen de Eikbosserweg en de Bosdrift nog aan het
oude Goyerbosch.
Het lijkt overdreven om het verdwijnen van de venen en bos
sen uit het Gooi als het gevolg van een energiecrisis te be
schouwen, omdat het hele proces zich over een heel lange
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periode uitstrekt. Toch heeft het verdwijnen van zowel hout
als turf als twee in de directe omgeving beschikbare ener
giebronnen een remmende werking op de ontwikkeling van het
Gooi gehad. Men was zich, dit blijkt voldoende uit de stuk
ken, er wel degelijk van bewust dat het tekort aan "bernin-
ghe" een nadelige invloed op de lokale economie uitoefende.
Immers men moest vanaf het begin van de 16e eeuw brandstof
fen gaan invoeren en dit betekende dat een deel van het toch
al schaarse geld naar buiten ging. Een verschijnsel waarmee
men in de tegenwoordige tijd maar al te goed vertrouwd is.

Noten
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Krijn Perk: bakker, dichter, raadslid
te Eemnes [1760-1831]

J. V.M. Out - Eemnes

In het begin van onze eeuw schreef de bekende Hilversumse
"oudheid-vorser" C.L. van Heek een - bij mijn weten nooit ge
publiceerd - artikel, dat met de volgende woorden begon: "Bij
enkele oude familiën in Hilversum en Eemnes bewaart men een
klein, in 1829 gedrukt boekje 1). Het bevat een aantal dicht-
ótukken van Krijn Perk, wien, zoals de inleider zegt: eene
aangeboren strekking van zijn' geest het tot een behoefte
maakte voor dierbare betrekkingen de lier te snaren." 2)
Wie was deze Krijn Perk?
Krijn werd op 19 november 1760 in Hilversum geboren. Hij was
de zoon van Jan Perk en Emmetje Soetbrood 3). Andere kinde
ren in het gezin waren: Jan (de vader van de later zo bekend
geworden Albertus Perk) en Cornells.
Krijn werd bakker van beroep en kwam als knecht te werken in
de bakkerij van Evert Heek in Eemnes-Buiten. Deze bakkerij
stond vlak bij de tol (hoek Wakkerendijk/Laarderweg) en werd
omstreeks 1878 gesloopt en vervangen door een nieuwe bakkerij,
waar tot voor kort een ver familielid, bakker Arie Heek, het
brood bakte 4). Naast zijn ambachtelijke bezigheden was Krijn
zoals we al lazen, een hartstochtelijk beoefenaar van de
dichtkunst. Met zijn broers Jan in Hilversum en Cornells in
Amsterdam correspondeerde hij vaak op rijm en ook voor zijn
neef en naamgenoot Krijn Perk schreef "Krijnoom" bij vele
gelegenheden in diens leven uitgebreide verzen. Cornells kon
bij de beantwoording overigens ook aardig uit de voeten: hij
was net als Krijn een landelijk bekend dichter 3). Krijn die
ongehuwd bleef, had een vroom gemoed, maar hij wisselde zijn
zware gedachten en overpeinzingen vaak af met vrolijker
scherts.
Van beide gaven de gebeurtenissen rond de komst van de Fran
sen in zijn dichtkunst een treffende illustratie.
In 1794 schreef Krijn aan zijn broer Cornells:
"Waarde broer,
Onlangs zat ik in het sombere boschje achter onze woning,
daar men vóór zich eene veruitgestrekte begraasde streek en
in het verschiet de zee beschouwt."
Hij vertelt dan, dat hij de toestand van het vaderland zat
te overpeinzen. Hij huiverde bij de gedachte aan de geduch
te, tegen ons optrekkende legermacht aan onze grenzen. Maar
zijn Godsvertrouwen en het geloof aan een allesbeslissende

ÏVE 10 - 239



Voorzienigheid, "allertroostelijk in kommervolle omstandig
heden" maakte hem weer "lustig opgeruimd" en het slot van
zijn daaropvolgend gedicht luidt:

Gelukkig zij die weg en lot
Aan zulk een God
Gerust vertrouwen
En schoon de storm van tegenspoed
Schrikbarend woedt
Een stil gemoed
Voor hem behouen. 6)

Van de komst van dat geduchte leger zond hij zijn broer Cor-
nelis een beschrijving, die op zeer luchtige toon de gebeur
tenissen in Eemnes weergeeft. Van dit alleen in handschrift
verschenen verslag zijn mij momenteel slechts enkele gedeel
ten bekend. Krijn schrijft:

En schoon men nergens moedwil deed
zag men hun al wat mondkost heet
alsof 't hun eigen was, vrijmoedig naar
zich halen."

En elders vertelt hij:
Zij traden hier de huizen in
en spraken overal in het gezin
in deze voegen aan: Allons: manger et boire!
en schoon dit onverstaanbaar was
begreep eenieder toch al ras:
dat zij uit Broederschap alleen niet tot
ons kwamen.
Men dekte overal den disch
waarvan zij in erkentenis
terstond een rijklijk deel der beste spijzen
namen.

In 1802 blijkt uit een gedicht, zo staat in Krijn's levens
beschrijving, dat hij zich weer in Hilversum wilde vestigen.
De reden daarvan heb ik niet kunnen achterhalen, maar het
vermoeden bestaat, dat Krijn geen kans zag om in Eemnes het
verder te schoppen dan bakkersknecht. Hoe kwam dat zo? Wel,
dan moeten we even teruggaan in de tijd.
Krijn was waarschijnlijk al voor 1788, het jaar dat bakker
Evert Heek stierf, in de bakkerij komen werken. De weduwe,
Everts tweede vrouw Aaltje Romeijn, zette met Krijns hulp
het bedrijf voort. Toen zij zelf omstreeks 1800 kwam te o-
verlijden, bakte Krijn waarschijnlijk geholpen door de ou
dere kinderen (de jongste was 18) nog een tijd lang door.
Vermoedelijk wilde hij het bedrijf overnemen, maar hij had
daar door eventuele verwikkelingen bij de boedelverdeling
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weinig kans op. Na zijn besluit om weg te gaan, kreeg hij
die kans toch, want vanaf april 1803 staat hij in een belas-
tingregister als zelfstandig bakker ingeschreven 7). Het huis
werd evenwel eigendom van Jannetje Heek, die dat jaar met
timmerman Pieter van Es in het huwelijk trad. Het kan ook zijn,
dat juist deze gebeurtenis een rol gespeeld heeft in het be
sluit van Krijn om te verhuizen. Hij vond misschien zijn taak
in het gezin Heek beëindigd; hij had namelijk, zo zegt zijn
levensbeschrijving, de weduwe Heek beloofd de kinderen alle
op hun bestemming te brengen!
Krijn was niet sterk van gestel en leed vaak aan hoofdpijn.
Hij schrijft zijn broer Jan in 1814 een briefje, waarin hij
zegt: "Ik ben ook nog al zoo redelijk welvarende, na mijne
jaren, doch gedurig komt er zoo als een stootje - dat zal met
U ook zoo zijn, en

Daar onze levenshiel des waerelds woeste baren
Niet lang meer kan bevaren;
Wat staat ons dan te doen? Wat aïiders dan met moed
Het beste slechts gered, en 't andere laten slopen,
Om, als de laatste storm zal hebben uitgewoed
Met vlugger levenshiel en edler vaart te lopen. 8)

In februari 1815 trof hem een zware ziekte, en in de verwach
ting dat hij zou sterven, nam hij afscheid van zijn naaste
familieleden. Van dit gebeuren hebben wij een uitgebreid ver-

üitg. Nauta, V eisen ,[Holl.] ’ Eomnes, Tot
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Vanaf de Wakkerendijk kijkt men bij de vroegere tol de Meentweg in. Links bij de paaltjes: de Laardenveg
Bij het voorste mennegat rechts [doorbraak in de dijk] stond de bakkerij, waar Krijn Perk werkte.
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slag: broer Jan hield een dagboek bij, u/aaruit hieronder de
beschrijvenis van zaterdag 18 februari 1815. (Tussen haakjes
staan aanvullingen van mij). "Dezen morgen wandelde ik tijdig
naar mijnen zwakken broeder te Eemnes - nabij zijne woning
ontmoette mij zijn' knecht te paard om mij, op zijn begeerte,
te halen. Ik was ogenblikkelijk bij hem - vond hem, zoo als
hij zelve, en wij allen dachten, stervende, bij zijn volle
verstand, juichende en dankende Godt - zijn verlosser - en
zijne vrienden, verwachtende met verlangen het ogenblik van
zijn verscheiden. Hij heeft mij reeds vroeger verzocht: aan
Dom Broekman (van 1810-1818 te Eemnes-Buiten), zijn Hamels-
veld (een boek: Algemeene Kerkelijke Geschiedenis door
Y. van Hamelsveld), aan den knecht iets van zijne klederen,
en aan de oudste dochter P. van Es (de 12-jarige Aaltje),
zijn trouwe gezelschap, iets tot een gedachtenis te geven.
Lieve Broeder'zeide hij, wat ben ik blijde dat ik U nog een
maal zie - Ween niet eene traan van droefheid over mij, ik
sterf met de liefde van U, en van alle mijne vrienden en
huisgenoten-, en dat nog veel meer zegt, met de Liefde van
mijn verlosser en zaligmaker - ik sterf zoo gerust en zoo
vrolijk als het mogelijk is, kom haastelijk Heere Jezusl
- Hoewel ik heb alle redenen om te vrede te zijn, en ook te
leven als het Hem behaagt - ik heb geen pijn noch smart, -
Dos Broekman bedankte hij voor de duidelijkheid, trouw, en
ernst, waar mede hij hem, en anderen, den weg der zaligheid
gepredikt hadt. Ik had een fleschje zeer oude Portwijn mede
gebragt (waar door mijne vrouw voor 2 jaren als van den Dood
terug kwam) en daar zijn oppasser zeide dat hij in 24 uren
niets hadt genuttigd dan drinken, gaf ik hem daar een weinig-
je van, 't welk hij gebruikte.- Vervolgens werd hij wat stil
ler - En nam op mij aanhouden van zijne medicijnen, eindelijk
nam hij eenig eeten - en toonde trek tot rooken, 't welk hij
met ons deed."
's Middags komen ook de kinderen Jan en Geertje met Bert.
Krijn zegt hen onder andere het fijn te vinden in Hilversum
begraven te worden, want "onze beenderen zullen bij elkander
rusten". Later op de dag gaat Jan Perk weer naar huis. De
volgende morgen komt de knecht hem vertellen, dat Krijn nog
leeft en dat hij na een weinig rust wat gegeten had. 's Mid
dags ging Jan met Lourens (?) weer kijken. Hij vond hem
stiller, zwak en vaak slapend. En zo herstelt Krijn langza
merhand van zijn ziekte. Op 28 augustus dat jaar verscheen
hij voor het eerst weer in Hilversum. Jan Perk overpeinst in
zij dagboek: "Wonderbaarlijk, dacht ik, zoude het ogenblik
van mijne komst zaturdag met de Portwijn zoo gelukkig zijn
geweest, dat mijn Broeder zedert als van den dood in het le
ven is terug gekomen." 9)
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Voor de Eemnesser gemeenschap bleef zo een belangrijk man
gespaard, want zowel op kerkelijk als op burgerlijk gebied
was Krijn werkzaam in verschillende belangrijke functies.
Laten wij zijn werkzaamheden in het bestuur van zijn woon
plaats eens nader bekijken.
Op 15 oktober 1802, waarschijnlijk kort na zijn definitief
besluit om in Eemnes te blijven, werd hij tot schepen (wet
houder) gekozen. In juli 1811, bij de samenvoeging van Eem-
nes-Buiten en Eemnes-Binnen, werd hij tot maire (burgememees-
ter) benoemd, maar een schrijven van hogerhand om de oude
maire nog provisioneel (tijdelijk) te laten functioneren,
kreeg in het brievenboek de (zijn?) aantekening: "aangenomen
voor notificatie en zig zulks te laten welgevallen". 10)
Op 27 december kwam er een wijziging: Pieter Huisman (reeds
eerder schout en gadermeester) werd de nieuwe maire en Krijn
werd adjunct-maire. In deze hoedanigheid zat hij menigmaal
de gemeenteraad voor. Tot aan het eind van zijn leven bleef
hij trouw raadslid, want in dat jaar draagt ambachtsheer
Albert van Naamen, molenaar Hendrik Pas voor als opvolger
van Krijn Perk. 11)
Toen Krijn 65 werd, ging hij rentenieren. In 1826 had hij al
Hendrik Verwoerd in zijn zaak genomen en twee jaar later had
deze de bakkerij overgenomen. Krijn staat nu in de op woon
huisvolgorde "uitzetting van de consumptielasten enz." op
een andere plaats genoteerd, zodat het aannemelijk is, dat
Krijn verhuisde. Zijn huishoudster Eefje Dop vergezelde hem
daarbij.
Achterneef Krijn Perk Vlaanderen, die in 1892 over hem
schreef, herinnerde zich oudoom in deze jaren aldus:
"Hij had een vriendelijk voorkomen; toen ik hem leerde ken
nen was hij al bejaard; gekleed naar de wijze van dien tijd,
met driekanten hoed, in de week eene pet; en voords met jas
of rok, en korte broek; altijd opgeruimd als ik hem zag en
nooit ging ik bij hem vandaan zonder een groote koek uit de
oude bakkerij."
Op 1 januari 1828 werd er in het dorp een nieuw kerkhof in
gebruik genomen. Om dit kerkhof nog wat te verfraaien, had
de gemeente geen geld meer. Krijn Perk leende toen ƒ 400 a
5?ó om dit toch te kunnen laten uitvoeren 12). Niet dat hij
daar zelf begraven wenste te worden, want we zagen al, dat
hij dat in Hilversum wilde.
De winter van 1830 kwam Krijn sukkelend met zijn gezondheid
door. Toen de lente aanbrak, leefde hij weer wat op, maar
begin april kwam een grote instorting. Hij was vaak bewus
teloos en kon niet meer praten. Op 8 april 1831 om 2 uur
's middags sloot hij voor goed de ogen 13).
Zo kwam er een eind aan het leven van een man, die zichzelf
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grotendeels vi/egcijferend, dienstbaar vi/as aan zijn naasten in
werkkring en gemeente en die zich ontspannend in de edele
dichtkunst, zelfs een landelijke vermaardheid kreeg.

Noten

1) Keur van de Nederlandsche Letteren, 2e jaargang 43e stuk
je.

2) Uit de nagelaten geschriften van C.L. Heek, De Vaart te
Hilversum.

3) Doopboek Ned. Herv. Gemeente te Hilversum.
4) Evert Heek, zoon van Jan Heek en Suzanne Man, werd op

7 maart 1737 in de Eemnesser Hervormde Nicolaaskerk ge
doopt. Hij trouwde met de Eemnesse Marretje ter Beek
(+ 1763), die evenwel ca 1768 overlijdt. Nu hertrouwt hij
met Aaltje Romeijn, eveneens uit Eemnes, op 6 juli 1770.
Van de 6 kinderen bleven alleen 4 dochters in leven: El
bert je, Suzanna, Jannetje en Maretje.
Arie Heek is eveneens nakomeling van Jan Heek en Suzanna
Man, namelijk hun zoon Hendrik, die op 8 februari 1739
gedoopt werd. Deze trouwde in 1793 te Maarsseveen met
zijn tweede vrouw Anna Magdalena Schmid. Op 2 november
1793 werd zoon Jan geboren; deze huwde op 29 september
1837 Anna Alida van Rijn. Hun zoon Arie, geboren op
2 augustus 1840, vestigde zich weer als bakker in Eemnes.
Daar huwde hij op 1 december 1861 Greetje Blom. Op 1 a-
pril 1876 werd zoon Jan geboren, vader van de huidige
bakker Arie, die op 7 oktober 1912 geboren werd.
Corstiaan Louis Heek, de boekhandelaar en amateur-histo
ricus te Hilversum, was een volle neef van Arie Heek.

5) Ook van hem verscheen een bundel gedichten in de Keur van
de Nederlandsche Letteren; tevens schreef hij een ge
schiedkundig schoolboekje.
Krijn Perk Vlaanderen schreef over zijn familie: Histo
rische en biografische aantekeningen betreffende de ge
slachten van Vlaanderen, Perk, Doets; Hilversum 1892 (De
Vaart te Hilversum).

6) Copie van deze brief in de bundel losse gedichten van
Krijn Perk (De Vaart te Hilversum).

7) Gemeente-archief Eemnes no. 26, Uitzetting van de con
sumptie lasten .

8) Jan Perk Sr: Aantekeningen van 1815-1818, blz. 147 (De
Vaart te Hilversum)

9) Jan Perk Sr: idem, blz. 26 t/m 28.
10) Gemeente-archief Eemnes no. 60, maandag 12 augustus 1811

no. 18.
11) J.C.F. Baron d'Aulnis de Bourouill, Deel II, Chronologi-
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sche geschiedenis van Eemnes ao. 1725-1899, en belang
rijke aantekeningen voor dat tijdvak (manuscript, gemeen
tehuis Eemnes)

12) Idem
13) Acte Burgerlijke Stand Eemnes.
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Portret van een Naar dense
familie [De Beus] en aantekeningen
omtrent het logement De Doelen

J. de Beus - Muiderberg

De attributen, die te zien zijn in het schoorsteenstuk van
Naardens raadzaal, herinneren nog aan de vroeger bestaande
hand- en voetboogdoelen, waarop de boogschutters zich oefen
den. De oefenplaats der schutters, genaamd De Doelen was ge
legen buiten de Turfpoort nabij de Bussumervaart. Het loge
ment De Doelen, tegenover het raadhuis, ontleent zijn naam
nog daaraan. Dit eeuwenoude logement behoort samen met Het
Vliegend Hert tot de oudste pleiterplaatsen van Naarden, waar
in tot voor een dertigtal jaren, de openbare verkopingen,
landverhuringen en dergelijke plaats vonden. In 1771 wordt
Dirk de Beus als exploitant van De Doelen genoemd. Meer dan
een eeuw heeft het geslacht de Beus De Doelen bewoond. In
1867 werd het logement (met stalhouderij) verkocht aan de
heer Mouw. Tien jaar later werd de heer H. Streefkerk eige
naar van het logement, welk bedrijf tot 1946 door die fami
lie werd beheerd. In de periode van na 1946 is het etablis
sement in diverse handen geweest. Alvorens iets te vertellen
over de voornoemde Dirk de Beus, eerst iets over de herkomst
van het geslacht.

Als stamhuis moet worden beschouwd het Oud Adelijk geslacht
de Beusin dat leefde in Picardië, Noord Frankrijk. Leden van
dit geslacht trekken naar Vlaanderen, alwaar het geslacht
thans nog voortleeft. Een dezer Vlamingen vestigt zich in de
tweede helft van de 15e eeuw te Utrecht. Dit is Jan Buess.
Hij wordt samen met zijn vrouw Busers Wijf (en 23 andere per
sonen) in de maanden juli en augustus 1482 wegens Sonder-
linghe Sprake gebuert en gepro....... gehad hebben, bevolen
de stad Utrecht voor zonsondergang te verlaten en ten eeuwige
dagen minstens 500 meter buiten de stadspoort te blijven. De
ze Jan Buess vestigt zich in het Rijk van Nijmegen, alwaar
zijn achterkleinkinderen omstreeks 1550 te Batenburg geboren
zullen worden. Deze stichten gezinnen in Rhede, Arnhem en
Tiel. Wat Tiel betreft spreek ik over Herman de Buess Jans-
zoon, Waard in de Rode Molen te Tiel (1550-1603). Een nako
meling in rechte lijn van deze Herman is Dirk de Beus, gebo
ren te Meteren op 28 juli 1727, zoon van Dirk de Beus (hove
nier op het Huis te Meteren) en van Mechteld Brand van Haze-
lendonck. Deze Dirk koopt in 1736 het burgerschap van de stad
Culemborg. Zijn zoon zal zich naar elders begeven, en dat is
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D irk de Beus, [1831-1865]

de laatste logementshouder

dan h e t s ta r tp u n t  voor de g e s c h ie d e n is  van een Naardens ho-
re c a -g e s la c h t.  Zoon D irk  huwt n l .  op 16 j u l i  1750 te  K o r te n -
h o e f met H i l l e t j e  L e e fla n g , jon ge  d o c h te r van deze p la a ts .
Na haa r o v e r l i jd e n  v e r t r e k t  D irk  naar Naarden. H i j  h e r tro u w t
daar op 9 fe b r u a r i  1766 met A l id a  A u r ic k ,  de weduwe van
G e r r i t  P e k e l. U i t  d i t  op 13 fe b r u a r i  1762 te  Naarden g e s lo 
te n  h u w e li jk  i s  op 23 o k to b e r  1763 een zoon geboren , n l.L a m 
m ert P e k e l. Deze o v e r l i j d t  op 19 mei 1769. G e r r i t  P eke l i s
o v e rle d e n  7 mei 1765. Na h e t o v e r l i jd e n  van G e r r i t  P e k e l, i s
A lid a  A u r ic k  samen met haa r zoon Lammert, ie d e r  voor 50?ó e i 
genaar van De D oe len . Daar Lammert nog m in d e r ja r ig  i s  worden
e r voogden a a n g e s te ld , te  weten F rans A u r ic k  (b ro e r  van A lid a
en zoon van G e r r i t  A u r ic k  en L ie s b e th  Bos) ta p p e r in  de Doe
le n ,  en B a r te l B onnet, oud burgem eester van Naarden. Op
9 ja n u a r i  1766 w o rd t D irk  de Beus a ls  voogd benoemd. Na h e t
o v e r l i jd e n  van Lammert komt h e t logem ent op naam van de Beus
te  s ta a n . G e r r i t  en Lammert Pekel z i j n  b e id e  begraven in  de
G ro te  Kerk te  Naarden.
Terug naa r D irk  de Beus en A lid a  A u r ic k .  Op 6 december 1772
a r r iv e r e n  z i j  te  H ilv e rs u m , a lw a a r D irk  h e t logem ent Het Hof
van Holland, op de K e rk b r in k  e x p lo i t e e r t .  In  1783-1784 h u u r t
h i j  ook nog een Herbergh met Kolfbaan in  h e t Zandbergkw ar-
t i e r  en op 21 septem ber 1783 v e r t r e k t  h i j  naar Amsterdam.
Op 18 ja n u a r i  1784 k e e r t  h i j  weer te ru g  in  Naarden, a lw a a r
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hij tot zijn dood zal blijven wonen. Tijdens zijn afwezig
heid u/ordt het logement De Doelen, in de Marktstraat te Naar
den beheerd door Frans Aurick, die op 3 april 1762 te Naar
den huwde met Petronella Bout. Uit het huwelijk van Dirk de
Beus en Aiida Aurick zijn vier kinderen geboren, nl. te Naar
den Dirk 1766, Johanna 1768, Maria 1769 en te Hilversum Wil
len 1772. Alvorens te vervolgen met zoon Dirk, eerst iets
over de andere kinderen. Johanna (7-2-1768) huwt te Naarden
met Pieter Maas. In 1800 wordt hun zoon Martinus geboren.
Maria (19-3-1769) overlijdt op 21 juni 1836 en is nimmer ge
huwd geweest. Willem de Beus tenslotte, geboren te Hilversum
1772, overleden te Naarden 11 december 1848, is gehuwd met
Nennetje van Beyschoten. De Beus was schoenmaker in de Kloos
terstraat. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, nl.
Alida (1801-1876) en Aris de Beus (1802-1879) eveneens
schoenmaker in de Kloosterstraat. Kinderen en kleinkinderen
blijven tot in de eerste helft van de 20e eeuw in Naarden
wonen. Wij vervolgen nu met de in 1766 te Naarden geboren
Dirk, de tweede logementhouder in De Doelen. Dirk de Beus
(overleden 17 juni 1793) en Alida Aurick (overleden 19 de
cember 1800) zijn beiden begraven in de Grote of St. Vitus-
kerk te Naarden.

De tweede de Beus die het logement De Doelen zal gaan behe
ren, is de op 23 november 1766 te Naarden genoren Dirk. Deze
huwt in 1798 met Aaltje Vuyst, de dochter van Cornells Vuyst
en Fransje Borman. Aaltje is geboren te Naarden op 28 juli
1771. De Beus is op 7 september 1828 te Naarden overleden.
Zijn vrouw volgt hem op 7 november 1829. Beide liggen begra
ven in de St. Vituskerk aldaar. Uit dit huwelijk zijn zeven
kinderen geboren, nl. Dirk, Cornells 1802-1817, Alida 1805-
1845, Adrianus 1806-1844, Gijsbert 1808-??, Frans 1810 (tap
per en stalhouder) en nogmaals Gijsbert 1811. Voornoemde
Adrianus (tapper, postillon, winkelier in de Schipperstraat)
was gehuwd met Reyertje van Wettum. Zijn kinderen en klein
kinderen wonen omstreeks de eeuwwisseling nog in Naarden.

De derde de Beus die het logement De Doelen zal gaan beheren,
is de op 17 september 1800 te Naarden geboren Dirk. Deze is
in zijn jonge jaren postillon en huwt op 16 mei 1830 met
Wilhelmina Antonia van den Ordel (geboren te Naarden 12 de
cember 1798), de dochter van Willem van den Ordel en Catha-
rina Dibbetz. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren,
nl. Dirk 1831 en Alida 1833. Na het overlijden van Dirk de
Beus op 9 november 1832, hertrouwt zijn vrouw op 5 februari
1837 te Naarden met Derk Willem Schoonman uit Zutphen. Als
zoon Dirk meerderjarig is vertrekken zijn moeder en stief-
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vader.
We zijn dan nu aangeland bij de geboorte van mijn Bet-Over
grootvader Dirk de Beus, de vierde logementhouder van het
geslacht de Beus in de Doelen te Naarden. Deze is geboren op
15 februari 1831 en is in zijn jeugdjaren werkzaam als pos
tillon. Hij huwt te Naarden op 27 september 1854 met Janne
tje Bossenbroek (1833-1910), de dochter van Bartel Bossen
broek en Jacoba Verhoef. Deze de Beus was de laatste loge
menthouder in De Doelen. Hij is op 30 november 1865 's avonds
om elf uur overleden aan pokken. Deze besmettelijke ziekte
was op hem overgegaan door êén der passagiers in zijn koets
die hij die avond naar Hilversum moest brengen. Een half uur
na thuiskomst in Naarden overleed hij er zelf aan. De Doelen
zijn meer dan 100 jaar door het geslacht de Beus geleid, van
1766 tot 1867. De weduwe van Dirk de Beus, Jannetje Bossen
broek verkoop het logement met stalhouderij in 1867 aan de
heet Mouw. Zij hertrouwt dan met zwager Gerrit Zwaan, eige
naar van een boerderij in de Bussumerstraat. Zij overlijdt
in 1910 te Bussum. Oit het huwelijk van Dirk de Beus en Jan
netje Bossenbroek zijn de navolgende kinderen geboren; Dirk,
Wilhemina Anotonia Jacoba, Bartel en Jacobus de Beus. Zoon
Dirk huwt in 1880 met Jannetje Brouwer, en betrekt een boer
derij onder Valkeveen. In 1886 vertrekt hij naar Muiden/
Muiderberg. Bartel huwt in 1890 met Jannetje van Eeden en
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vertrekt naar Amsterdam. Hij keert later weer in de Vesting
stad terug. De derde zoon Jacobus huwt te Naarden in 1895
met Adriana Cornelia Borman. Hij beu/oont achtereenvolgens
boerderijen in de Naardermeer, de Cattenhagestraat en v/ordt
tenslotte tolgaarder op de tol aan de Naarderstraat. Een wat
meer uitgebreide levensbeschrijving zou hier wel op zijn
plaats zijn, maar past niet binnen het kader van dit verhaal
dat in de eerste plaats aandacht schenkt aan het geslacht
de Beus als Naardense horeca-exploitant.
Alvorens te besluiten, nog één verhaal over De Doelen. \rle
gaan terug naar 1831. De historie vermeldt, dat de tijdens
de Tiendaagse Veldtocht in 1831 bij Leuven en Hasselt krijgs
gevangen gemaakte Belgische officieren, alvorens zij in de
voormalige Franse kerk in de Kloosterstraat ingesloten wer
den, een maaltijd in De Doelen aangeboden kregen. De Doelen
is ook nu nog, anno 1980, een horeca-etablissement dat ge
heel aan de eisen des tijds voldoet en zich met recht een
plaats weet te verwerven in het Gooise uitgaansleven.

Voor verdere informatie omtrent het geslacht de Beus, zie
mijn manuscript "Genealogie de Beus en aanverwante families,
Deel I, II en III". Muiderberg, 1978-1980.
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Literatuur
Overzicht van nieuwe uitgaven, samengesteld door F. Renou
Nieuwe Bussumerweg 83a 1272 CE Huizen.

De met x gemerkte uitgaven zijn bij de boekhandel verkrijg
baar.

x Prof. dr. Ernst Beker, ds. M.G.L. de Boer, J.H.Gunning Jr,
een theologisch portret.
Baarn, ten Have B.V. 1979 ISBN 9023941340, ing. ƒ 18,90
J.H. Gunning Jr was Hervormd predikant te Hilversum 1857-
1861. Het boek vermeldt zijn werk in deze periode.

x Bart 0. van den Berg, Evert Boeve, Dedalo Carasso en
S. Carla Oldenburger.
Theekoepels en Tuinhuizen in de Vechtstreek en 's-Graveland
Uitg.: Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk
plassengebied 1980. ISBN 9080001317 geb. ƒ 49,50

x C. Bovendeert-Samson, Uit de schemering naar het licht;
en levensverhaal, Laren 1979 ƒ 22,50
In deze auto-biografie geeft de schrijfster, die vijftig
jaar lang een "Mode-academie in Amsterdam en Bussum" had,
o.m. een beschrijving van de sfeer en mensentypen in het
oude Amsterdam.

De Boomberger, Jubileumnummer 1930-1980, 24 pag. met ill.
21 x 14,5 cm. Uitgegeven in 1980 ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van het Hervormd Rusthuis te Hilversum.

x B.K.S. Dijkstra, Graven en Gravinnen van het Hollandse
Huis. Onderzoek van de stoffelijke resten, opgegraven op
het terrein van de voormalige abdijkerk te Rijnsburg.
Zutphen, 1979 ISBN 9060110145 geb. ƒ 29,50

Gooise Middelbare Technische School, Hilversum 1955-1980
Bouwkunde, Electrotechniek, Procestechniek, Wergtuigbouw-
kunde. Jubileumviering 8 pag. De geschiedenis van de school,
8 pag. m. ill. Hilversum 1980 21 x 15 cm.

Graven en Gravinnen van het Hollandse Huis. Herbegraven
skeletten verdienen nader onderzoek.
W.R.K. Perizonius, G.T. Haneveld, L.J. van den Klooster
en Tj. Pot. Westerheem XXIX - 1 - 1980, pag. 56-71 met ill.
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H. Hille. Ds Harmen Doornveld 1839-1923. Een strijder voor
Chr. Onderwijs, Staphorst 1980.
Redactie-adres Lankhorsterweg 100 7951 PS Staphorst.
Ds H. Doornveld was o.a. Hervormd predikant te Eemnes en
Huizen en actief werkzaam voor het Chr. Onderwijs.

x P.J. Lutgers. Gezichten aan de rivier De Vecht. Utrecht
1979 ISBN 9061070473. Herdruk van de litho's, ƒ 29,50

Mei 1945-1980. Een kort verhaal door Imme Dros. Uitg. gem.
Hilversum 1980, Werkgroep herdenking mei 40-45, 25 pag.
14 x 21 cm. met portretten van Hilversumse oorlogsslacht
offers. Uitgereikt aan de Hilversumse scholieren, mei 1980.

Dr. A.C.J. de Vrankrijker. Naarden, van grendel tot monu
ment. Holland, 12e jrg. no.2, april 1980, pag. 72-81 geill.
Tekst van de lezing, gehouden te Naarden op 26 april 1980
voor de Historische vereniging Holland.

x Het Naardermeer. Een jubileum dubbelboek in speciale cas
sette, met de herdruk van het Verkade-album "Het Naarder
meer" door Jac.P. Thijsse en "Het Naardermeer, gisteren,
vandaan en morgen" door D.A.C. van den Hoorn, met ill.

ƒ 34,50

Eelke de Jong en Piet Klaasse. Sagen en Legenden in de
Lage Landen. Culemborg, 1980, 31 x 22 cm met ill.

geb. ƒ 39,50

Mededelingen
Activiteitencommissie

Het Dagelijks Bestuur is zeer gelukkig met het feit dat op 20 november voor het eerst
de Activiteitencommissie bijeen kwam. Bij deze kennismaking kwam uitgebreid ter
sprake welke inbreng eenieder van uit zijn verschillende (voormalige) werkkring kan
hebben ter ondersteuning van de vele taken die tot nu toe bleven liggen.
Tot voorzitter werd benoemd D.C.J. Bakker, waardoor een innig contakt met het DB
verzekerd is.
In het volgende nummer verwachten wij U meer over de te organiseren activiteiten te
kunnen mededelen.

TVE Jaardag 1981

De Jaardag van TVE zal in 1981 worden gehouden op 16 mei in Hilversum.
Reserveert U deze dag alvast!
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BOEKEN EN PRENTEN
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erkende boekhandel

Brochure-reeks ’Gooi en Vecht’
H. Schafte naar e.a., Om de fundamenten van een kasteel (Vreeland)
H. Poolman, Gevelstenen in de Vesting Naarden
H. Poolman, Ordonantien, Keuren en Statuten der stad Naarden
P. de Raadt, Het Naardermeer
Jac. Salomons, De geschiedenis van een chocoladefabriek (Weesp)
K. Sierksma, Met wapen en vlag tussen Vecht en Eem
Gooi en Vechtstreek in vertellingen (I)
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van de Lage Landen

» ' K>‘

F , t  t-4'

! P H
L O J T i  JL^t.

* i ^

Sill
Oude beschavingen

trrr, = » _ ■ - -^u^sagg

rfp>v

Vrijwel dagelijks lezen of horen we over nieuwontdekte oudheden:
voorwerpen van enkele of vele eeuwen geleden, die onverwacht worden
ontdekt. Er wordt erg veel gevonden, en het aardige is dat iedereen
plotseling met een grote of kleine ontdekking kan worden geconfronteerd.
Vissers halen Romeinse altaarstenen uit zee, een scholier vindt bouwputten
in de binnenstad, een boer ploegt op zijn akker een stenen bijl naar boven en
ga zo maar door.
Wij allen ervaren wel eens de sensatie van het oog in oog staan met het
verleden en we proberen ons daarvan een voorstelling te maken.
In dit boek van de archeoloog Ruud Borman staat de mens centraal: hoe
leefden onze voorouders? De complete geschiedenis van onze vroege
voorouders, van de rendierjagers uit 8000 v. C tot aan de volksverhuizers in
de 5de eeuw n.C. vindt u in dit boek beschreven, een speurtocht vol
verrassingen naar de ontstaansgeschiedenis van het eigen land.
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