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Voor U ligt het laatste nummer van TVE van dit jaar. Een
nummer dat enigszins in het teken van afscheid nemen staat.

Op 25 november jl. nam de Hilversumse Historische Kring
Albertus Perk afscheid van zijn bestuurslid Dr.P.W. de Lange,
waarbij deze tot het eerste erelid van "Albertus Perk" werd
benoemd.
Ook voor TVE heeft De Lange grote betekenis gehad. Aan hem
wijdde ons tijdschrift enkele jaren geleden een bijzonder
nummer (1977-1).
Dat de heer De Lange (geb. 1887) nog steeds actief en pro
ductief is, bewijst een boeiende bijdrage van zijn hand in
dit nummer.

Afscheid ook van redactie-secretaris Jan Out die na vele ar
beidzame jaren voor TVE, zich meer op de historie van het bij
hem zo geliefde Eemnes gaat richten. Een artikel van hem
treft 0 in dit nummer aan, geschreven naar aanleiding van
het feit dat het deze maand precies 500 jaar geleden is dat
in de Hollands-Utrechtse oorlog o.a. Eemnes verwoest werd.
Ook over hem is een korte bijdrage opgenomen.

Naar aanleiding van de RAMPZALIGE RECENTE ONTWIKKELINGEN
rond het STREEKARCHIEF opent dit nummer met een, namens het
dagelijks bestuur geschreven, bijdrage hierover van TVE-
voorzitter Cerutti.
Gevreesd wordt dat bij deze afscheid genomen moet worden van
een tien jaar gekoesterd ideaal. Of is er toch nog hoop?
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Streekarchief vrijwel van de baan?
Zware klap voor regionale geschiedbeoefening

W. G.M. Cerutti- Hilversum
voorzitter van TVE

Na tien jaar gepraat over een streekarchief, lijkt het erop
dat een paar Gooise gemeenten (Huizen en Bussum) dit plan nu
willen torpederen.
De duizenden die - verenigd in lokale of regionale organisa
ties - zich daadwerkelijk voor de geschiedenis van onze regio
interesseren, krijgen hierdoor een zware klap te incasseren.
Hun overkoepelende organisatie, onze Stichting Tussen Vecht
en Eem (TVE) betreurt het ten zeerste dat in het Gooi over
toch vrij eenvoudige zaken als een streekarchief vrijwel geen
overeenstemming te bereiken lijkt. Men heeft blijkbaar vol
strekt onvoldoende geld over voor een belangrijk en letterlijk
onvervangbaar bezit als de gemeente-archieven.

In dit artikel worden de achtergronden geschetst van de lij
densweg om tot een streekarchief te komen. Mogelijk is dit
een lijkrede bij wat sommigen beschouwen als niet veel meer
dan een opslagplaats van oud-papier. Misschien echter valt er
in de chaos van halve beslissingen en politieke onduidelijk
heid toch nog iets te redden. Een streekarchief moet er nl.
ons inziens komen.

archieven, voor wie?

De belangstelling voor het Gooi in historisch perspectief
neemt de laatste jaren sterk toe; bij het publiek wel te ver
staan want de Gooise gemeenten hebben hier nauwelijk op in
gespeeld.
Mensen nemen het niet langer dat hun woonomgeving of de na
tuur en het milieu in het Gooi steeds verder worden aangetast.
Terecht wil men karakteristieke en waardevolle zaken behou
den. Maar wat is waardevol en karakteristiek? Steeds meer
mensen proberen hier achter te komen door op speurtocht te
gaan, ook naar het verleden van hun woonplaats of -regio.
Zij proberen historische achtergronden en ontwikkelingen te
ontdekken. Steeds vaker grijpen groepen of individuen die
strijden voor monumentenzorg, zorgvuldige stadsvernieuwing of
landschapsbehoud terug op archieven om het cultuur-historisch
belang van de zaken die hen ter harte gaan aan te tonen of
nader te onderbouwen.
Voor al deze mensen zijn archieven belangrijke bronnen. Maar
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niet voor hen alleen. Ook om vele andere redenen kan men de
weg naar de gemeente-archieven willen vinden. De een is ver
knocht aan zijn geboorteplaats en wil daar nog meer van we
ten; een ander wil de gemeente waar hij pas is komen wonen
nader leren kennen om zich sneller thuis te voelen; een der
de interesseert zich voor alles wat hij aan merkwaardigs of
fraais in zijn omgeving waarneemt en wil zijn kennis verdie
pen; een vierde houdt van kerken, oude woonhuizen, boerderij
en, dialecten, klederdrachten of molens en ga zo maar door;
een vijjde snuffelt graag in oude boeken of (prentbriefkaar
ten, foto's of kranten; een zesde wil wat meer over zijn
voorouders weten etc. Ook scholieren en studenten komen
steeds vaker naar archieven voor allerlei werkstukken.

In het hele land neemt het bezoek aan archieven dan ook enorm
toe. Steeds meer mensen ontdekken dat archieven geen min of
meer dode instellingen zijn, verzamelplaatsen van oude en
even stoffige als onbetekenende documenten waar af en toe
zonderlinge vakgeleerden om onduidelijke redenen papieren ko
men doorsnuffelen. Archieven zijn niet alleen de opslagplaat
sen van de voltooid verleden tijd van ons land, het kunnen
ook springlevende instellingen zijn waar vooral doodgewone
mensen komen om allerlei gegevens te zoeken.

gemeente-archieven

Om deze functies ook inderdaad te kunnen vervullen moeten de
gemeenten uiteraard wel enige zorg aan hun archieven beste
den. Het is ook niet voor niets dat de Archiefwet iedere ge
meente verplicht om voor het gemeentelijk archief zorg te
dragen. Vele gemeenten vatten die wettelijke plicht ernstig
op en vinden dat archieven een goede zorg inderdaad waard
zijn. Deze zorg dient uiteraard op een doelmatige en deskun
dige wijze te geschieden. Dit houdt o.a. in dat de archieven
veilig zijn opgeborgen (brandvrije kluis), goed geordend moe
ten zijn, daadwerkelijk toegankelijk gemaakt voor het publiek
(archieven zijn voor een ieder openbaar!) en gemakkelijk te
raadplegen via bijv. inventaris en klappers. Voor dit alles
bestaan speciaal opgeleide mensen: archivarissen. In zo'n 70
Nederlandse gemeenten is zo'n speciale ambtenaar benoemd.
Vele gemeenten hebben een eigen archiefdienst met diverse me
dewerkers, studie- en leeszalen, bibliotheek enz.

archieven in het Gooi

Het komt helaas ook nogal eens voor dat gemeenten zich nau
welijks iets aan hun oud-archief gelegen laten liggen. Ze
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gooien het net nog niet weg - want dat is verboden - maar
daarmee houden ze hun wettelijke "zorg" wel voor gezien.
Dit is nu een beetje de situatie in het Gooi. Niet alleen is
bij geen enkele gemeente in het Gooi een archivaris werkzaam,
bij de meeste gemeenten staat het oud-archief zo "opgeborgen"
dat van openbaarheid van archieven in feite niets terecht
komt. Sterker nog, de meeste Gooise gemeente-archieven zijn
dermate slecht verzorgd en ongeordend dat de term "papieren
puinhoop" zich opdringt. Op geen enkele wijze wordt ook door
de Gooise gemeenten bevorderd dat archiefonderzoek gedaan
wordt. Het streven dat archieven centra worden vap cul-
tuur-historische activiteiten en studie blijft in het Gooi
een dode letter. Archieven die eigenlijk gemakkelijk toegan
kelijke supermarkten van de historie zouden moeten zijn, zijn
in het Gooi niet meer dan nauwelijks bereikbare achteraf-
winkeltjes, waar slechts met de grootste moeite alleen de
meest volhardende geïnteresseerden kunnen binnendringen.

streekarchief, waarom?

Het is best te begrijpen dat niet iedere gemeente een eigen
archivaris benoemd. Dat betekent wéér een ambtenaar extra,
en geld is in deze moeilijke tijden schaars.
Vandaar dat vele gemeenten de zorg voor hun archieven geza
menlijk zijn gaan aanpakken via een streekarchief, waartoe
de Archiefwet uitdrukkelijk de mogelijkheid geeft. In Neder
land zijn inmiddels ca. 20 streekarchieven waarbij zo'n 200
gemeenten zijn aangesloten. Zo'n streekarchief heeft vele
voordelen. Allereerst biedt het de mogelijkheid aan de deel
nemende gemeenten nu eindelijk eens iets aan hun gemeentelij
ke taak ten aanzien van archiefzorg te doen. Voorts betekent
het afstoten van soms tientallen meters archief een belang
rijke ruimtewinst voor de vaak krap behuisde en zich steeds
uitbreidende secretarieën. Het gezamenlijk bouwen van een
archiefkluis is doorgaans ook zeer kostenbesparend. Een
streekarchief betekent ook dat de gemeentesecretaris en an
dere ambtenaren ontlast worden van een groot deel van de ar
chiefzorg en zo hun handen vrij krijgen voor andere zaken.
Voordelig en zinnig dus vanuit het oogpunt van de gemeente
zelf gezien.

Voor het geïnteresseerde publiek is een streekarchief van
groot belang. In het Gooi zou dit betekenen dat de Gooise
archieven, die onderling zo'n grote samenhang vertonen, op
êên plaats te raadplegen zullen zijn. Dat er misschien ein
delijk eens redelijke inventarissen worden gemaakt, eindelijk
eens een bibliotheek over het Gooi, eindelijk eens een behoor-
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lijk toegankelijke verzameling kaarten en prenten van het
Gooi enz. Een streekarchief zou een centrum kunnen zijn van
een rijk geschakeerde, actieve en grote kring mensen die op
komen voor heden en verleden van het Gooi. Daaraan bestaat
ongetwijfeld grote behoefte.

In het Gooi echter niets van dit alles; er wordt alleen ge
praat en dat al meer dan tien jaar lang.

tien jaar praten

Op 1 november 1971 - nu iets meer dan tien jaar geleden dus -
hielden vertegenwoordigers van 8 Gooise gemeenten een verga
dering in het raadhuis van Hilversum over het eventueel op
richten van een streekarchief. Ongeveer tegelijkertijd - op
21 november - publiceerde de Stichting Tussen Vecht en Eem
een memorandum waarin krachtig voor een streekarchief werd
gepleit. Ondanks herhaaldelijk aandringen van TVE kreeg de
zaak enkele jaren verder nauwelijks aandacht in de kring van
Gooise gemeenten. Totdat dreigde dat het archief van de Erf-
gooiers voor het Gooi verloren zou gaan en naar het Rijksar
chief in Haarlem zou worden overgebracht. Toen kwam er ineens
aktie. De Gooise gemeenten, bang dat zij een "Goois bezit"
kwijt zouden raken, (terwijl zij zich overigens voor hun ei
gen archieven nimmer werkelijk geïnteresseerd hadden) vonden
elkaar ineens - en zoals zou blijken tijdelijk - in een ge
meenschappelijk chauvinisme en besloten dat het Erfgooiers-
archief het beste een plaats zou kunnen krijgen in een op te
richten streekarchief. Het Erfgooiersarchief kreeg tijdelijk
gastvrijheid in het gemeente-archief van Huizen, waar het op
dit moment nog staat. Er moest toen dus echt een streekar
chief komen.

Gp twee juni 1976 kregen de gemeenten een uitnodiging om na
mens burgemeester en wethouders een vertegenwoordiger aan te
wijzen in een commissie die tot doel kreeg het oprichten van
een streekarchief voor te bereiden. Alle gemeenten verklaar
den zich positief ten aanzien van dit overleg en de voorbe
reidingscommissie kon van start gaan. In de commissie kwamen
vertegenwoordigers (burgemeester, wethouder of gemeentesecre
taris) van Naarden, Hilversum, Huizen, Bussum, Muiden, Neder-
horst den Berg, Blaricum, Laren en 1s-Graveland. Voorts de
secretaris van het gewest en de provinciaal archiefinspecteur
als waarnemers.

Met een treffend gebrek aan voortvarendheid ging deze commis
sie aan het werk. Na vele concepten kon eindelijk in 1979 een
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voorstel aan de 9 deelnemende gemeenten worden toegezonden.
Het voorstel hield in een gemeenschappelijke regeling waarbij
de 9 gemeenteraden verklaarden de zorg voor hun gemeentelijk
archief over te dragen aan een van de deelnemende gemeenten
nl. Naarden, de zgn. centrumgemeente. Naarden zou dan een
gebouw beschikbaar stellen dat de andere gemeenten zouden
aanwijzen als hun archiefbewaarplaats. Naarden had hier het
voormalige Burgerweeshuis (Cattenhagestraat 8 en 8a) op het
oog, een monument dat eigendom van de gemeente is en dat
- met subsidie van CRM - verbouwd zou worden en ingericht als
streekarchief. Hier zouden dus van de deelnemende gemeen
ten alle archiefstukken - dus papieren ouder dan 50 jaar -
worden opgeborgen. Op dit moment is dat ongeveer 820 strek
kende meter. Voorts zou het Erfgooiersarchief hier een waar
dige plaats krijgen en zouden ook Rijksarchieven die op het
Gooi betrekking hebben vanuit het Rijksarchief Haarlem naar
het streekarchief worden overgebracht. Zo bijv. het voor het
Gooi hoogst belangrijke koptiendenarchief. Ook voor kerkelij
ke, particuliere en waterschapsarchieven was plaats inge
ruimd. Het zag er allemaal aantrekkelijk uit.
Een groot voordeel van de voorgestelde regeling was dat er
geen aparte organen in het leven geroepen hoefden te worden.
B & W en de Raad van Naarden zouden formeel het streekarchief
beheren, maar moesten voor alles wel steeds te rade gaan bij
een commissie van advies, waarin alle deelnemende gemeenten
vertegenwoordigd zouden zijn. Deze zgn. "lichte" regeling is
voor streekarchieven zeer gebruikelijk en was geadviseerd
door de provincie en de deskundige provinciale archiefinspec-
teur.

oude vetes

Maar zo gaat dat in het Gooi niet. De Stad Naarden zou méér
te zeggen krijgen dan de overige deelnemers en dat konden de
diverse gemeenten niet accepteren. Zo ging dat in de Middel
eeuwen ook regelmatig. Het moet hier duidelijk gesteld wor
den: alle negen gemeenteraden spraken in 1979 als hun oordeel
uit dat er een streekarchief moest komen. Men wilde alleen
een andere organisatorische opzet, nl. een apart orgaan ten
behoeve van het streekarchief waarin alle gemeenten evenveel
te zeggen zouden krijgen en zo dus gezamenlijk het streekar
chief zouden beheren (een zgn. "zware" regeling). Het onder
ling wantrouwen bleek dus na 9 jaar praten nog zo groot dat
een om praktische redenen eenvoudig gehouden constructie,
getorpedeerd werd.
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opnieuw

Pas na twee volle jaren was men over een nieuw concept voor
zo'n zware regeling uitgepraat. Een laatste concept zou in
een vergadering van de voorbereidingscommissie van 17 novem
ber 1981 besproken worden. De verwachting van waarnemers en
diverse gemeenten was dat de regeling nu inderdaad aanvaard
zou worden en mogelijk nog dit jaar naar de gemeenteraden
ter vaststelling kon worden gezonden.

toch maar niet

Maar wat gebeurde? Eenkele dagen voor deze vergadering
bracht het college van B & W van Huizen als zijn standpunt
naar buiten dat Huizen toch maar wilde afhaken. Met de nieu
we "zware" regeling kon men wel instemmen, maar de kosten
vond men al met al toch te hoog. De gemeente Bussum, waarvan
zoals bekend, niet weinigen vinden dat het een a-, zo niet
anti cultuur-historisch beleid voert, liet kort daarna via
zijn burgemeester Aantjes weten ook het streekarchief om
financiële redenen maar te laten vallen. Op de, overigens
niet-openbare,vergadering van de voorbereidingscommissie
trok de gemeente Naarden toen alle voorstellen maar in.

terug bij af

En hierbij zijn we na tien jaar dus weer terug bij af. En
dat terwijl in 1979 geen der gemeenten - behalve Huizen -
wezenlijke problemen met de kosten van een streekarchief
had. Om wat voor kosten gaat het hier eigenlijk?

kosten

Het spreekt vanzelf dat de kosten van een gemeenschappelijk
streekarchief door de deelnemende gemeenten gezamenlijk be
taald moeten worden. En over gezamenlijk betalen komt in het
Gooi altijd ellende, het is bekend, Nadat men jaren over
een verdeelsleutel had gepraat kwam men in 1979 tot de con
clusie dat de kosten het beste omgeslagen konden worden
naar aantal inwoners. Een wijs besluit, leek mij; immers
ook de inkomsten van gemeenten worden voor een groot deel
bepaald door het aantal inwoners en andere redelijk objec
tieve maatstaven zijn er voor een streekarchief nauwelijks.
De totale kosten werden in 1979 geschat op ca. ƒ 120.000,—
per jaar in een aanloopperiode (het zou immers nog wel en
kele jaren duren voordat het archief zelf verbouwd en in
gericht zou zijn) en ca. ƒ 375.000,—  per jaar voor de
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periode daarna. Dit laatste bedrag bestaat uit ca.
ƒ 200.000,—  salariskosten voor een archivaris en 3 admini
stratieve krachten en ca. ƒ 110.000,—  voor kapitaalslas-
ten (de restauratiekosten ten laste van de gemeenten waren
op ƒ 500.000,—  geschat en de bouw van een ondergrondse ar-
chiefkelder voor ruim 2 km. archief op ƒ 928.000,— .) Deze
schattingen waren - het was bekend - aan de lage kant, maar
het betekende in feite toch dat per inwoner het streekar
chief de eerste jaren ca. ƒ0,55 zou kosten en daarna ca.
ƒ 1,70.
Deze bedragen waren zeer laag te noemen vergeleken bij wat
voor streekarchieven elders betaald wordt. Dit gold alles
dus voor 1979.

Twee jaar later blijkt het plaatje er toch wat anders uit te
zien. In de aanloopperiode wordt nog steeds gedacht aan kos
ten van ca. ƒ 120.000,—  per jaar. De kluis blijkt veel
duurder uit te vallen (ƒ 1.437.000,—  i.p.v. ƒ 928.000,— )
en de restauratiekosten van het Burgerweeshuis ƒ 764.000,—
i.p.v. ƒ 500.000,— . Door de inmiddels enorm gestegen ren
testand moet voor dit alles rekening gehouden worden met een
jaarlijkse last van ƒ 267.000,— . Een streekarchief op dit
moment zou dan ook ca. ƒ 575.000,—  per jaar gaan kosten.
Dit betekent ca. ƒ 2,60 per jaar per inwoner. Dat heeft al
dat gepraat ons dus opgebracht. Overigens is ƒ 2,60 nog
steeds een redelijk te noemen bedrag.

Maar er is meer. Hoewel helaas de vergadering van 17 novem
ber jl. niet openbaar was en ook de stukken dat niet zijn,
blijkt nu een heel andere verdeelsleutel te zijn ontworpen
dan in 1979. In plaats van een bedrag per inwoner wordt nu
de constructie gepresenteerd dat de bijdrage van iedere ge
meente bestaat uit een vast bedrag dat voor alle gemeenten
gelijk is (nl. ƒ 21.238,88), een bedrag per in te brengen
strekkende meter archief en een deel dat is berekend op ba
sis van het aantal inwoners. Hierdoor komen de financiële
lasten duidelijk anders te liggen. Een eenvoudige rekensom
moge dat aantonen. De drie grootste gemeenten (Hilversum,
Bussum en Huizen) hebben totaal ruim 157.000 inwoners. In
dien deze gemeenten in de totale kosten van ƒ 575.000,—  per
jaar zouden bijdragen naar verhouding van hun inwonertal,
dan zouden deze drie tezamen een bedrag van ca. ƒ 410.000,—
per jaar moeten betalen. In de "gewogen" sleutel zoals die
door de ambtelijke voorbereidingsgroep nu op tafel is ge
legd gaan deze drie gemeenten nog maar ca. ƒ 323.000,—  per
jaar betalen. De zwaarste lasten komen zo op de kleinste
gemeenten te liggen. Nederhorst zou bijv. nu ƒ 33.000,—
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gaan betalen terwijl op baris van inwonertal maar ca.
ƒ 13.000,—  had moeten worden bijgedragen.
De nu voorgestelde verdeling achten ook wij onredelijk voor
de kleinere gemeenten. Waarom zou Nederhorst eenzelfde vast
deel moeten betalen als Bussum of Hilversum.
Ook de sleutel via ingebrachte strekkende meter archief lijkt
niet bruikbaar.
Immers, 30 cm. oud archief, bijv. moeilijk leesbare 16e eeuw-
se stukken,levert veel meer werk qua lezen en zullen histo
risch veel meer onderzoek vergen dan 50 meter archief uit
het begin van deze eeuw.

gekonkel

Wij begrijpen niet waarom de voorbereidingsgroep zich niet
heeft gehouden bij de opdracht die zij door de 9 gemeente
raden in 1979 heeft gekregen. Deze luidde dat een "zware" re
geling moest worden ontworpen, niet dat ook de financiële
verdeelsleutel zo moest worden gewijzigd dat iedere gemeente
daaraan nu het argument kan ontlenen om toch vooral maar te
gen het streekarchief te zijn.
Wij hebben sterk de indruk dat die gemeenten die eigenlijk
toch al weinig voor een streekarchief voelden, de laatste ja-
ren binnen de voorbereidingscommissie op wijziging van de be-
taalsleutel hebben aangedrongen teneinde als het uiteindelijk
op beslissen zou aankomen, zonder veel gezichtsverlies nee
te kunnen zeggen. Hadden zij maar twee jaar geleden nee ge
zegd! Voor alle duidelijkheid: wij hebben hier zeker niet de
gemeente Hilversum op het oog. Deze gemeente heeft zich
steeds positief ingezet voor het streekarchief en lijkt
nog steeds bereid hiervoor ook een redelijk bedrag te beta
len.

Nog op een ander punt is de besluitvorming rond het streek
archief hoogst onaangenaam geweest. De Stichting Tussen Vecht
en Eem, die al sedert 10 jaar ijvert voor de totstandkoming
van het streekarchief heeft eind 1977 zich in een uitvoerig
stuk tot de voorbereidingscommissie gewend met allerlei sug
gesties over het streekarchief. Daar TVE in feite de over
koepelende organisatie is van hen die in de toekomst veel
gebruik van het streekarchief zouden maken, heeft TVE erop
aangedrongen, betrokken te worden bij de voorbereiding van
de totstandkoming van het streekarchief. Ondanks herhaald
aandringen heeft TVE nimmer antwoord op dit verzoek gekregen;
sterker nog, op geen enkele wijze is TVE in kennis gesteld
van de voortgang die werd gemaakt noch van de vergadering
van 17 november jl. Wij achten dit een uiterst onelegante
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en onaangename manier van benaderen. Zo'n ambtelijk dédain
voor de belangen van zeer betrokken burgers hebben wij zelden
in deze vorm meegemaakt.

Huizen en het erfgooiersarchief

In verband met de liquidatie van de Erfgooiers, is enige ja-
ren geleden het voor de geschiedenis van het Gooi zeer be
langrijke erfgooiersarchief overgedragen aan een speciaal op
gerichte stichting: de Stad en Lande Stichting. Voorzitter
van deze Stichting is de heer Fontein, burgemeester van Hui
zen. Het erfgooiersarchief is voorlopig opgeslagen in het
gemeentehuis van Huizen. Het is toch wel merkwaardig dat
juist B & W van Huizen steeds zo'n bezwaar hebben gemaakt
tegen het streekarchief. Was hiervan soms de werkelijke,
maar nooit uitgesproken reden dat Huizen graag het erf
gooiersarchief blijvend binnen zijn gemeentegrenzen wilde
houden? Hoe dit ook zij, Huizen heeft zich in alle bochten
gewrongen om onder het streekarchief uit te komen zonder dit
ooit duidelijk te durven zeggen. In een advies aan de Raad
van 28 augustus 1979 adviseerden B & W negatief over het
streekarchief. Drie argumenten werden gebruikt: men wilde een
zware regeling; het streekarchief was voor Huizen te duur en
Huizen had toch al een goede archiefkluis. Dit laatste moge
waar zijn, maar Huizen is er steeds aan voorbij gegaan dat
een streekarchief niet bestaat uit een goede archiefkluis.
Het archief in Huizen staat inderdaad "opgeborgen", maar van
feitelijke openbaarheid en toegankelijkheid is geen sprake.
Ook het erfgooiersarchief staat er maar te staan. Archieven
blijven inderdaad alleen maar oud-papier als niemand ze ont
sluit en bewerkt. Archiefzorg houdt niet op bij het bouwen
van een brandvrije kluis. De gemeenteraad van Huizen discus
sieerde hierover op 17 september 1979. De besluitvorming was
zo onduidelijk dat hierover een paar maanden later nog schrif
telijke vragen moesten worden gesteld. Uit het antwoord van
B & W bleek duidelijk dat de Raad van Huizen in principe
v66r (let wel: vóór) een streekarchief was. B & Wstelden ech
ter o.a. dat de financiële consequenties voor Huizen dan wel
heel wat gunstiger zouden moeten zijn. De Raad besloot dat
nieuwe voorstellen t.z.t. weer in de Raad terug zouden moe
ten komen. Dit alles hoeft blijkbaar niet meer van B & W van
Huizen, hoewel het totaal door Huizen te betalen bedrag met
de nieuwe verdeelsleutel beduidend lager is dan wat Huizen
zou hebben moeten betalen indien per inwoner zou zijn omge
slagen .
Wij zijn weinig gelukkig met deze handelwijze van B & W van
Huizen, zowel inhoudelijk, als procedureel, en nemen aan dat
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de Raad hierop nog wel zal terugkomen.

Erfgooiersarchief beter naar Haarlem

De Stichting tussen Vecht en Eem acht een goed beheer en ge
bruik van het Erfgooiersarchief in het gemeentehuis van Hui
zen zo weinig gewaarborgd indien het niet op korte termijn
tot een streekarchief zou komen, dat het zich tot de Stad en
Lande Stichting heeft gewend met het verzoek het Erfgooiers
archief naar het Rijksarchief Haarlem te doen overbrengen en
dit pas naar het Gooi terug te halen als het hier ooit tot
een streekarchief mocht zijn gekomen.

wat nu?

De burgemeester van Naarden heeft verklaard dat het voorstel
met betrekking tot het streekarchief zal worden ingetrokken.
Wij vinden dit onjuist. De gemeenteraden hebben immers inder
tijd beslist dat er een streekarchief (met een "zware" rege
ling) moest komen. Er valt dus niets terug te trekken. Er
dient een regeling te komen. Uiteraard is het zinloos aan de
gemeenten een concept-regeling voor te leggen waarvan een ie
der bij voorbaat weet dat dit voorstel het om financiële re
denen niet zal halen. Naar ons oordeel zou de financiële ver
deelsleutel dan ook zo gewijzigd moeten worden dat een voor
de meeste gemeenten aanvaardbare verdeling van de lasten
wordt bereikt. En als bijv. de gemeenten Huizen en Bussum
persé niet mee willen doen, dan moet het streekarchief maar
zonder die gemeenten starten. Op het gebied van archieven heb
je van die gemeenten - het is nu wel overduidelijk gebleken -
toch meer last dan nut.

In de vergadering van de voorbereidingscommissie is de sug
gestie gevallen dat misschien aan een rondtrekkend archiva
ris gedacht kon worden. Er zou dan geen streekarchief komen
maar alleen een archiefambtenaar,die langs de negen gemeenten
rond zou reizen. De enige waarde die naar mijn mening deze
suggestie heeft is dat dit misschien een mooi onderwerp is
waarmee de Gooise gemeenten zich nog eens tien jaar mee kun
nen zoet houden. De nu nog actieve Gooise geschiedbeoefenaars
zullen echter dan allang iedere belangstelling verloren heb
ben.

conclusies

- Een streekarchief moet er komen en wel op korte termijn
(na tien jaar praten)
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- De kosten van een streekarchief dienen naar inwoner-aantal
over de deelbemende gemeenten te worden omgeslagen.

- De kosten van het streekarchief zijn zeer redelijk te noe
men, nl. ca. ƒ 0.55 per inwoner per jaar in een aanlooppe
riode en ca. ƒ 2,60 per jaar daarna.

- Indien enkele gemeenten persé niet mee willen doen dan valt
te overwegen een streekarchief zonder hen te starten. De
totale kosten van het streekarchief zouden dan verlaagd
dienen te worden.

De diverse gemeenteraden in Gooi en Vechtstreek zouden op
korte termijn het initiatief kunnen nemen om nu eindelijk tot
een streekarchief te komen.
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Oude Hilversumse huizen tot omstreeks 1850

P. W. de Lange- Hilversum

Bij historisch onderzoek van allerlei aard stuit men soms
op een huis. In het algemeen vindt men daarvoor sinds kort
een uitstekende handleiding in het onlangs verschenen arti
kel van A.G. van der Steur getiteld: "Bronnen en methoden
voor het onderzoek naar de geschiedenis van een gebouw". 1)
Hij onderscheidt daarin het onderzoek naar de eigenaren, dat
naar de bewoners en dat naar het bouwwerk als zodanig.
Wie zich op dit punt voor Hilversum interesseert zal met min
der bronnen genoegen moeten nemen, dan in genoemd artikel
zijn vermeld. Ik zal ze in chronologische volgorde behande
len.

A. De bronnen

1. De zgn. penningkohieren uit de zestiende eeuw 2) bevatten
voor een aantal jaren per huis de naam van de eigenaar en
de aanslag. In één daarvan wordt opgemerkt, dat alle eige
naren tevens de bewoners waren. Er komen praktisch geen ei
genaren van meer dan één huis voor. Dit materiaal is echter
maar zelden bruikbaar, omdat er over het algemeen heel wei
nig over bepaalde personen bekend is.

2. Van enkele latere verpondingskohieren tot en met dat van
1632 3) zijn alleen de totalen van het aantal aangeslage-
nen en van het bedrag van de aanslag bewaard gebleven.

3. Het kohier van het redres van de verponding van 1732 4)
is zeer gedetailleerd. Voor ieder huis vermeldt het het num
mer, de naam van de eigenaar, de huurwaarde en de daarop
gebaseerde (nieuwe) aanslag, de oude aanslag (volgens de
heffingsvoet van 1632), of het door de eigenaar bewoond
wordt, dan wel verhuurd is, en eventueel meervoudig gebruik.
De vermelde huurwaarde is (in geval van verhuur) de werke
lijk overeengekomen huur of (ingeval van bewoning door de
eigenaar) geschat in vergelijking met overeenkomstige ver
huurde huizen. Al deze gegevens zijn door mij per huis op
fiches overgenomen.

4. Het plaatselijk verpondingsregister 3), aangelegd in
1733 en bijgehouden tot circa 1777. Hierin zijn voor iedere
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eigenaar al zijn huizen vermeld met de nummers (van 1732)
en de aanslagen, benevens alle mutaties in hun bezit. Deze
laatste aanvankelijk meest zonder enige nadere omschrijving,
later wel met datering en vermelding van de aard er van
(vererving, boedelscheiding, huwelijk, maar soms ook wel al
leen transport). Of dit register voor alle gegevens tot 1777
bijgehouden is, is niet zeker. Ook deze gegevens zijn op de
fiches overgenomen.

5. De transportregisters van vast goed voor schepenen 6) van
juni 1766 (de grote brand) tot 1811. In deze akten vindt
men o.a. de namen van de oude en nieuwe eigenaren, de lig
ging van het pand (bij huizen het dorpskwartier en belen
dingen), de aard van de transactie en (bij koop) de koopsom
en de verponding. Het nummer alleen in de allerlaatste ja-
ren. Voorzover de hierin vermelde huizen geïdentificeerd
konden worden met die uit de beide vorige bronnen zijn zij
mede op de fiches opgenomen. Ten behoeve van die identifi
catie is gebruik gemaakt van naamlijsten van alle in die
bronnen voorkomende eigenaren.

6. De klapper op het verpondingsregister van 1809 tot ca
1830. 7) In 1809 is de verponding opnieuw herzien. Het ko
hier daarvan en het daarna bijgehouden register zijn niet
bewaard gebleven, maar wèl een uitgebreide klapper op beide.

Gezicht op Hilversum van de molen bij de Boomberg ca. 1670. Naar een
aquarel uit de collectie Van der Hem te Wenen. Met huizen uit het begin
van de ontwikkeling van het dorp tot een industriedorp.
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Het is gelukt aan de hand daarvan het register tot zekere
hoogte te reconstrueren. Dit bevat per huis de nieuwe num
mers, de namen van de eigenaren, de aanslagen en de mutaties
ter zake, de laatste echter meest zonder datering.

7. De oudste kadasterkaarten van 1824 of daaromtrent 8), in
het bijzonder die van sectie G "het dorp", alle op schaal
1:2500. Hierop komen voor de kadastrale nummers en de gren
zen van alle percelen en de uitwendige plattegronden van de
huizen. In geval van meervoudige bewoning van een huis heeft
iedere woning een eigen nummer.

8. De kaart van 1850 van de kadastrale sectie G op schaal ca
1:8300. in particulier bezit 9). De huizen zijn hierop ge
nummerd naar de toen juist ingevoerde gemeentelijke numme
ring (nog niet straatsgewijs, maar doorlopend door het gehe
le dorp). Meervoudig bewoonde huizen zijn hierbij weer als
êén huis geteld. Deze kaart is in het bijzonder van waarde
omdat hij aan weerskanten geflankeerd wordt door een tabel,
waarin naast ieder nieuw huisnummer voorkomt: het "oude"
nummer (van 1809) en het/de overeenkomstige kadastrale num-
mer(s), de aard van het perceel (bijv. huis, huis en erf,
schuur, fabriek) en het oppervlak. Deze tabel is door mij
gecopieerd met toevoeging bij ieder nummer van een korte
aanduiding van de ligging volgens die kaart.

9. Incidenteel kan ook het notarieel archief nuttig zijn, in
het bijzonder voor wat betreft inventarissen, boedelschei
dingen, soms ook testamenten en huwelijksvoorwaarden. Nota
ris Jan Perk is in 1811 begonnen bij alle in de akten ge
noemde personen het nummer van hun woonhuis te vermelden.

10.In de akten van de burgerlijke stand is dit laatste met
tertijd ook gebruikelijk geworden.

11.Sinds 1850 vindt men de bewoners van alle huizen in de
bevolkingsregisters.

B. De ontwikkelingen op de plaatselijke woningmarkt.

Deze zijn ingrijpender geweest dan men in een dorp verwach
ten zou.

a. Het aantal huizen
In 1583 bedroeg dit 219, in 1632 146 (?), in 1732 465,
ca 1809 490 en in 1850 ruim 500. Vooral tussen 1632 en
1732 is het dus sterk gestegen, dit als gevolg van de ont-
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wikkeling van de plaats na 1650 tot industriedorp, waarme
de een relatief sterke groei van de bevolking gepaard is
gegaan. Aangezien het in 1632 nog maar drie jaar geleden
was, dat de troepen van Montecuculi het dorp platgebrand
hadden, is het cijfer van dat jaar mogelijk niet normaal.
Vergelijkt men daarom met 1583, dan bedraagt de stijging
nog 112%. Hoe extreem dit is blijkt bij vergelijking met
de ontwikkeling in andere plaatsen, (t.o.v. 1632) Naarden
4%, Laren 29%, Blaricum 38%, Huizen 110%, Amsterdam 63%
en Leiden (destijds dé grote industrieplaats) 30%. Daarna
lijkt de groei er vrijwel uit te zijn, doch dit is - zo
als nader zal blijken - maar schijn.

b. Het aantal woningen

De ontwikkeling van een agrarisch dorp tot een industrie
dorp heeft op den duur tal van boeren er toe gebracht hun
beroep te laten varen en wever te worden. Vele boerderijen
raakten daardoor als zodanig buiten gebruik. De gelijktij
dige groei van de bevolking deed de behoefte aan woonruim
te stijgen. Nu kon daarin praktisch alleen binnen de kom
van het dorp voldaan worden, want die kom was rondom in
gesloten door de bouwlanden (de engen), die als schaars
bedrijfsmiddel van de nog talrijke boeren niet voor wo-

'H- *

• - w
'

De kleine brink in de Kerkstraat van uit het begin van de Bussummerstraat
in de rich ting van de Kerkbrink, ca. 16 70. Zie verder ook de afb. op blz.
239. Tekening toegeschreven aan Simon de Vlieger.
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ningbouw beschikbaar waren. Die ruimte kon gedeeltelijk
gevonden worden op hier en daar tussen de boerderijen aan
wezige kampjes wei- en bouwland, maar voor het grootste
deel in en bij de "verlaten" boerderijen: De gebouwen wer
den, geheel of gedeeltelijk, verbouwd tot een aantal wo
ningen en op de erven werden nieuwe woningen gebouwd. De
zo verbouwde boerderijen zijn in de kohieren elk als één
huis genummerd. 10) Het aantal woningen was dus niet onbe
langrijk groter dan dat van de huizen.
Wat de ontwikkeling betreft mogen we aannemen, dat in de
agrarische tijd (dat wil zeggen tot ca 1650) meervoudige
bewoning niet, of alleen bij hoge uitzondering voorkwam.
11) Toen zal het aantal woningen dus praktisch gelijk ge
weest zijn aan dat van de huizen.
In 1732 lag dat al heel anders. Van de 447 als woningen
dienende huizen (zonder de openbare gebouwen en enkele be
drijfsgebouwen) waren er 279 enkel bewoond, 116 dubbel,
39 in drieën, 11 in vieren en 2 in vijven. Tezamen waren
er dus 682 woningen of ca 1% maal het aantal huizen. De
opsplitsing was dus al ver gevorderd. Het zou echter nog
erger worden.
Op de kadasterkaart van 1824 voor sectie G "het dorp" zijn
de huizen met de kadastrale nummers aangeduid en heeft ie
dere woning een eigen nummer gekregen. De nummering loopt
daar door tot 1260. Hieronder zijn echter vele nummers van
onbebouwde percelen begrepen, alsook van erven van huizen,
die soms een apart nummer hebben. Het aantal daarvan is
moeilijk precies vast te stellen. Aangenomen mag echter
worden, dat het aantal woningen niet ver van de 1000 zal
liggen. Dat wil zeggen, praktisch 2 maal zo hoog als het
aantal huizen volgens het kohier. Volgens diezelfde kaart
waren er toen vroegere boerderijen, die tot in achten be
woond waren. Daartoe waren deze eerst in de volle lengte
in tweeën verdeeld en vervolgens iedere helft in vieren.
Zo ontstonden de rug aan rug woningen, die later zo be
rucht werden. De woningtoestanden moeten toen al veel te
wensen overgelaten hebben.

c. Het aantal eigenaren

In de zestiende eeuw bewoonde hier ieder zijn eigen huis.
12) Dat zal in 1632 ook nog wel het geval geweest zijn.
13) In 1732 was ook die toestand hier belangrijk veran
derd. Hoewel de overgang van arbeid in loon (voor Amster
damse kooplieden) naar werken voor eigen rekening bij de
wevers nog maar nauwelijks begonnen was, was kapitaalvor
ming en belegging in o.a. huizen al waarneembaar. Naast

TVE 11 242



iggËg5l

Rechts het huis van Houtman, Langestraat no.103 en Zon en Maanstraat
no's 2 tot 8. Na de brand van 1766 herbouwd als boerderij; in de 19e
eeuw verbouwd to t een aantal woningen. Goed voorbeeld van een derge
lijke opsplitsing. Rijksmonument.

198 personen met elk één huis, waren er toen 42 met elk 2;
15 met elk 3; 10 met elk 4; 2 met elk 5; 5 met elk 6; 3
met elk 7; één met 8 en één met 11 huizen. In totaal 277
personen bezaten dus tezamen alle 447 eerder genoemde hui
zen. Van wie een groepje van 37 personen (met elk 3 of
meer huizen) 165, of 37% van het totaal. De grootste eige
naar, de geneeskundige Willem Clement, was eerst onlangs
tot die positie opgeklommen. In 1725 en 1726 (dus vlak na
de grote brand van eerstgenoemd jaar) heeft hij in het
Noordsebosje, aan de buitenrand van de kom, 7 kleine huis
jes laten bouwen. Dit werd zo als het ware het eerste ar-
beiderswijkje ter plaatse. 14)
Ook deze ontwikkeling zou zich voortzetten. In 1809 waren
er 127 personen met elk één huis; 34 met 2; 19 met 3; 11
met 4; 4 met 5; 5 met 6; 4 met 7; 2 met 8; 1 met 9; 2 met
11; 1 met 12; 1 met 13; 1 met 19 en 1 met 20 huizen. To
taal dus 215 personen met 485 huizen, waarvan 290 of 60%
in handen van 53 personen met elk 3 of meer huizen. Ter
wijl de bevolking toenam, verminderde het aantal huiseige
naren.
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d. De huurwaarde en de aanslag

De huurwaarde kennen we alleen voor 1732, evenals de hef-
fingsvoet. Deze laatste was toen naar de penning 12, of
8 1/3%.
De totale jaarlijkse huurwaarde van de eerder genoemde
447 huizen bedroeg bijna ƒ 20.000,—  dus gemiddels ca
ƒ 44,—  per huis met een spreiding van ca ƒ 10,—  tot ruim
ƒ 100,— . De koopprijzen lagen tussen de 1766 en 1811 in
hoofdzaak tussen ƒ 300,—  en ƒ 2.500, —  . Dit lijken ons
nu belachelijk lage bedragen, maar het prijspeil was toen
zo. En deze huizen waren beslist niet allemaal krotten.
Tot de hoogst gewaardeerde huizen behoorden die, welke in
vier- en vijfvoud in gebruik waren.
De aanslagen zijn bekend voor 1632 (alleen gemiddeld),
1732 en 1809. Die van 1632 kan nog beïnvloed zijn door
ontheffingen en dergelijke wegens in 1629 opgelopen scha
de. Van vergelijking daarmee is daarom hier afgezien. Wel
belangrijk is de vergelijking van de gemiddelde nieuwe
aanslag van 1732 met die van dezelfde huizen een jaar te
voren (naar de heffingsvoet van 1632): deze waren resp.
ƒ 3,66 en ƒ 0,68, dat wil zeggen, 5,4 maal zo hoog. Ver
geleken met andere plaatsen is dit een uitzonderlijk grote
stijging. De verhouding was voor Naarden 1,2, voor Blari-
cum 0,9 (dus een kleine teruggang), voor Loosdrecht 2,7
en voor Leiden (waar de industrie al lang hard achteruit
gegaan was) zelfs maar 0,7! De oorzaak van deze stijging
kan voor een deel gelegen zijn in verbetering van de kwa
liteit van de huizen, maar zal voornamelijk gezocht moe
ten worden in de heersende woningnood. De nieuwbouw had
geen gelijke tred gehouden met de groei van de bevolking.
De gemiddelde aanslag voor 1809 is ƒ 9,30, dus opnieuw
veel hoger. Materiaal voor vergelijking met andere plaat
sen ontbreekt hier.

C.I>e ligging van de huizen

De oudste, voldoende gedetailleerde, plattegrond van Hilver
sum dateert eerst, zoals wij zagen, van 1824. Niettemin is
het mogelijk gebleken om huizen, die in het kohier van 1732
vermeld zijn, te localiseren. Weliswaar nog niet in alle ge
vallen, maar toch in omstreeks de helft daarvan. Dit dankzij
de kaart van 1850 met de bijbehorende tabel met de drie num-
mersystemen. Op deze kaart zijn de huizen aangegeven met de
nieuwe, gemeentelijke, nummers. In de tabel vindt men de
daarbij behorende "oude" nummers, namelijk die van het hui
zenkohier van 1809. Verder is het dan zaak de overeenkomst—
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ige nummers van 1732 te vinden. Hoe dit laatste kan geschie
den laat ik hier aan een paar voorbeelden zien.

N o . 4 0 ( 1 7 3 2 ) ; 4 3 9 ( 1 8 0 9 ) ;4 3 0 ( 1 8 5 0 )

Eigenaar in 1732 was Gijsbert Teunisz Hogenbirk, die in 1717
getrouwd was met Dirkje Mirakel. Uit dit huwelijk zijn o.m.
geboren Teunis (1729) en Jan (1737). Ook in 1733 staat dit
bruis nog op zijn naam. Later (tijd niet vermeld) is het over
geboekt op zoon Jan, die het in 1768 overdroeg aan zijn broer
Teunis, wiens enig huis het werd en bleef tot in 1809. Teu
nis Hogenbirk overleed in 1810 en nog in hetzelfde jaar is
het huis overgeschreven op notaris Jan Perk, die het echter
vrijwel terstond overdroeg op zijn schoonzoon, de fabrikeur
Lourens Cornelisz Vlaanderen. Na diens vroege dood in 1822
is het blijkbaar vererfd op diens nog minderjarige zoon Jan,
maar gesteld op naam van diens voogd Albertus Perk! Blijkens
de kaart van 1830 ligt het aan de zuidzijde van de Kerkbrink
op de hoek van de Zon- en Maanstraat. Kadastraal was het toen
genummerd 624/626 en 1263; dat was het ook in 1824, behalve
1263. Na Vlaanderen is het eigendom geweest van bakker Das.
Nu is het genummerd Kerkbrink 39 en is de AP-Standaardboek-
handel er in gevestigd.

Het huis van firma Hamel, Groest 102. Na de brand van 1 766 herbouwd
als fabrikeurshuis met weverij en ververij. Sinds 1806 woonhuis in ge
bruik bij het bedrijf. Rijksmonument.

h f  ü  ■
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No. 35 7(173 2)  - ,252(1809) ;171 .(1$50) ,

Was het vorige geval vrij eenvoudig, dit is wat ingewikkel
der. Dit huis stond in 1732 én in 1733 op naam van de kinde
ren van Jan Feeken Boelhouwer. In 1751 is het overgeschreven
op Gijsbert Jansz Boshuysen, die in 1748 getrouwd was met
Willempje Andries Does, weduwe van Gijsbert Bollebakker.
Daarna is dit huis eerst in 1802 opnieuw in de transporten
genoemd. In die lange tussentijd zijn de eigenaren twee maal
als belenders van het buurhuis no. 356 genoemd, namelijk in
1768 nog Gijsbert Boshuysen en in 1802 Andries Vos. Nu is
het echtpaar Boshuysen-Does kinderloos gebleven, maar de
vrouw had uit haar eerste huwelijk een dochter Maria Gijs-
berts Bollebakker, die in 1758 trouwde met Pieter Jansz Vos.
Uit dit huwelijk is een zoon Andries geboren, die in 1788
trouwde met Evertje Hendriks Brouwer. 15) Deze Andries nu
transporteerde in 1802 dit huis aan de fabrikeur Cornelis
Lourens Vlaanderen, samen met de notaris Johannes de Wilde.
Na de dood van laatstgenoemde in het volgend jaar heeft
Vlaanderen diens helft van de weduwe overgenomen. Al in 1808
is het opnieuw verkocht en wel aan Harmen Cornelisz Reyn,
die in hef buurhuis no. 356 een tapijtweverij met ververij
dreef. Ook no. 357 was tot dan toe daarvoor gebruikt, want
in de koopakte wordt vermeld, dat de fornuizen en weefgetou
wen niet in de koop begrepen waren. Het zal dus verder als
woonhuis gebruikt zijn. In 1809 kreeg dit huis het nummer
252 en in 1850 171. Blijkens de kaart van laatstgenoemd
jaar lag het aan de westzijde van de Groest tussen de Heren
straat en de Veerstraat. De kadastrale nummering was toen
157/959, evenals in 1824. Na Harmen Reyn is het eigendom ge
weest van diens zoon Willem en vervolgens van diens schoon
zoon Hendrik Jansz Joerissen. Nu staat het al jarenlang leeg
en is eigendom van de sanitairhandelaar Hamel. Het komt voor
op de monumentenlijst van het rijk; het buurhuis no. 356/
251/170 op die van de gemeente. De huisnummers zijn resp.
Groest 102 en 104/108.

Het eveneens niet eenvoudige geval van De Jonge Graaf van
Buren heb ik enkele jaren geleden behandeld in een aparte
publikatie. 16)

Een en ander moge het belang van de kaart van 1850 voor het
lokaliseren van oudere gebouwen duidelijk maken. Zonder de
ze zou in ieder geval het verband tussen de nummering van
1809 en die van het kadaster nagegaan moeten worden, zoals
nu nog moet voor de huizen, die niet op genoemde kaart voor
komen. (Zoals die van het havenbuurtje, langs de grens met
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's-Graveland en de enkele landhuizen, die in 1850 al op de
Trompenberg en Boomberg gebouwd waren. In ieder geval mogen
we de initiatiefnemer tot de vervaardiging ervan (waarschijn
lijk notaris Albertus Perk) er dankbaar voor zijn.

Noten

1. Holland, Regionaal-historisch tijdschrift 12 (1980),
pag. 149.

2. A.R.A., arch.stat.v.Holland vóór 1572 nos. 243, 477, 643,
971, 1288 en 1551. (fotocopieën in R.A. Haarlem)

3. A.R.A., arch. Financie v. Holland nos. 462 (1583) en 464
(1632).

4. A.R.A., arch. Financie v. Holland no. 502 (fotocopie in
R.A. Haarlem).

5. G.A. Hilversum, oud-archief no. 248.
6. R.A. Haarlem, O.R.A. nos. 3286-3296. De latere berusten

in het depot te Schaarsbergen.
7. G.A. Hilversum, oud-archief no. 253.
8. Bureau Kadaster Amsterdam. Van het blad sectie G "het

dorp" bestaan talrijke kopieën, ook in druk.
9. Kantoor notaris Stolp te Hilversum (foto in De Vaart).

10. Dit is ook nog bij de eerste gemeentelijke nummering
(van 1850) zo gebleven.

11. Blijkens de huizenkohieren van 1732 voor Laren en Blari-
cum was in die in hoofdzaak agrarisch gebleven dorpen
dubbele bewoning zelfs toen nog grote uitzondering.

12. Zie onder het in noot 2 genoemde no. 477.
19. In 1732 nog was bezit van meer dan één huis in Laren en

Blaricum hoge uitzondering.
14. Inzake de oorsprong van de naam Noordsebosje: Omstreeks

1670 heeft men in Amsterdam geprobeerd industrie aan te
trekken. Daartoe zijn als een nieuwe uitleg van de stad
tussen Prinsen- en Looiersgracht ter weerszijden van de
Vijzelgracht speciale huizen voor wevers gebouwd, die ten
dele nog bestaan. Dat terrein ten oosten van de Vijzel
gracht heette destijds het Noordse Bos. (Zie hierover:
Mej. L. van Nierop, De huizen in het Noorsche Bos, Jaarb.
Amstelodanum 34 (1937, p. 93). Daar hebben zich o.m.
Naardense en Hilversumse wevers gevestigd. Het ligt voor
de hand, dat dit plaatselijke weversbuurtje naar het
Amsterdamse voorbeeld vernoemd is.

15. Maarom de tussenliggende transporten niet in de registers
voorkomen, is niet duidelijk.

16. P.W. de Lange, De Jonge Graaf van Buren. Een pijnlijk
misverstand opgehelderd. Uitgave van de Hilv. Hist.
Kring "Albertus Perk" 1979.
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Een Hollandse strafexpeditie in Eemland
(december 1481)

J. V.M. Out-Eemnes

In een tweetal artikelen in TUE werd eerder uitvoerig inge
gaan op de gewelddadigheden en gevolgen van de Hollands/
Utrechtse strijd vooral in 1481 en werden oorzaak en achter
grond beknopt toegelicht. 1) Ik wil mij in dit artikel beper
ken tot het gebeuren en het gevolg hiervan in Eemnes en
Baarn. Allereerst volgt hier de vrij letterlijk overgezette
tekst uit de "Jaarboeken betreffende de Hollandsch-Utrecht-
sche gebeurtenissen" 2), dan een beantwoording van de vraag,
hoe schadelijk de expeditie was en ten slotte een onderzoek
naar een vermeend Eemnesser rouwbord ter herdenking van deze
ramp.

Hoe Eemnes veroverd werd

Toen de stadhouder met zijn leger en aanvoerders in Naarden
was aangekomen 3), verzochten de Eemnessers hem om vrijge
leide te verlenen teneinde te onderhandelen om "in verding"
te gaan 4). Dit werd hen verleend. En men eiste van hen een
kleine som geld, waarvoor de stadhouder Eemnes tegen de
Utrechters en hun trawanten zou beschermen. Toen ze dit ver
namen, zeiden ze, dat ze het eerst aan hun plaatsgenoten zou
den voorleggen en er werd om een week bedenktijd gevraagd.
Dat bleek onmogelijk te zijn, maar twee dagen werden toege
staan. Als ze niet binnen die termijn zouden antwoorden, zou
alles "in vuur en vlam" gezet worden. Met die boodschap ver
trokken de Eemnessers uit Naarden.
Toen de onderhandelaars hun plaatsgenoten alles vertelden,was
er een deel dat instemde met de Naarder eisen, omdat die re
delijk geacht werden. Maar een ander deel vond het gewenst
de stad Utrecht op de hoogte te brengen en aldus geschiedde.
De Utrechters stuurden onmiddellijk honderd "stalbroeders" 3)
naar Eemnes om het dorp te helpen bewaken. Toen de stadhouder
en zijn helpers dit vernamen, besloten zij dat Eemnes be
stormd zou worden. Zij trokken daarom met een leger van 4 a
5 duizend man Naarden uit en vielen van 4 kanten aan 6). Zij
wonnen met grote overmacht mede dank zij het feit, dat het
niet gevroren had 7). En zij sloegen er velen dood, van de
dorpelingen wel ... en ook nog 90 stalbroeders; hun eigen
verlies bedroeg slechts vijf. En zij plunderden en staken
Eemnes daarna in brand op 4 of 3 huizen na.
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Dit alles geschiedde op St.-Thomasdag om 4 uur 's middags, 8)
het was een vrijdag. Daarna trokken de Hollanders weer naar
Naarden. En op Kerstavond trok de stadhouder van Naarden naar
Baarn en Soest en staken deze plaatsen eveneens in brand. Er
bleef niet veel van over, tenzij de huizen waar iemand in het
kraambed lag of bediend was. Maar de dorpelingen van deze
twee plaatsen waren binnen de ommuring van Amersfoort gevlucht,
zodat er niemand gevangen of gedood werd. Daarna trok de stad
houder weer met zijn leger naar Naarden.
Diezelfde avond trok de Jonker van Kleef met een gevolg van
Amersfoort naar Utrecht 9).
En toen ze op de berg kwamen, zagen zij dat de Hollanders
Baarn in brand hadden gestoken. De Jonker vroeg wat daar
brandde en wie dat deed. Men antwoordde hem, dat het de Hol
landers waren, die in het Sticht aan het brandstichten waren.
Toen sprak de Jonker, dat hij hun de veren wel zou kortwieken,
zodat ze niet ver meer konden komen! Tot zover de Utrechtse
kroniek.

De opgelopen schade

Welke schade werd er aangericht? Werden er wel zoveel huizen
verbrand?
We weten, dat de Utrechtse kroniek vrij betrouwbaar is en we
kunnen dat ook in dit geval op grond van enkele gegevens be
vestigen. Allereerst zien we de vermelding dat er vele men
sen gedood werden. Een zeer oude Eemnesser overlevering zegt,
dat er 72 mensen gedood werden (naast de 90 "stalbroeders"
uit Utrecht).Geen wonder dat dit zo in het leven van de men
sen van die tijd ingegrepen heeft (uit een verderop staande
berekening is op te maken, dat dit zo'n 1% van de bewoners
van beide Eemnessen was), dat zij dit gegeven op de wand van
de kerk vastlegden. Daar gaat het derde deel van dit artikel
over.
Vervolgens de vermelding van het afbranden van het dorp. Aan
gezien het merendeel van de huizen van hout moet zijn geweest,
is dat zeer wel mogelijk. Eén stenen bouwwerk weten we met
zekerheid als "verwoest door de Hollanders" te classificeren:
de kerk van Buitendijk. Bisschop David van Bourgondië bepaal
de namelijk een week na de brand (op 3 januari 1482), dat de
ontwijde kerk voorlopig tot medio juni 1485 gebruikt mocht
worden 10). De houten piëta (voorstellende Maria met de ge
storven Christus op schoot), die momenteel in de katholieke
St.-Nicolaaskerk staat, en die zeer waarschijnlijk altijd in
Eemnes heeft gestaan, wordt door deskundigen van het Bisdom
gedateerd van ca. 1480. Wellicht hebben de parochianen bij
de vernieuwing van het kerkinterieur dit beeld laten vervaar-
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De Hervormde Nicolaaskerk van Eemnes-Buiten zoals J. Stellingwerf die
in 1727afbeeldde. (foto: Rijksdienst v/dMonumentenzorg, Zeist)
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digen. Het beeld stond bekend als "Maria hulp in nood", het
geen een aanduiding kan zijn, dat het beeld inderdaad na de
gewelddadigheden van 1481 is aangeschaft. De kerk werd weer
herbouwd: 40 jaar later was de toren hoger dan hij ooit ge
weest is. Ook de huizen zijn spoedig opnieuw opgetrokken en
de overige schade hersteld.
Het is hier zeker niet zo als Pluim over Baarn schrijft, dat
deze plaats eeuwen lang de vreselijke ramp niet te boven is
gekomen 11). Nee, hier geldt wat ook Dr. de Urankrijker al in
zijn artikel betreffende het Gooi schrijft: herstel volgde
vrij spoedig. Een hoger geboortecijfer, geringere sterfte en
meer immigratie, gepaard met ruimere bestaansmogelijkheden
voor de overgeblevenen, dat zijn doorgaans de herstelverschijn-
selen na een grote ramp. Na enige decennia zijn de ergste
wonden weer geheeld.
Als we dan ook huizen- en bevolkingsgegevens gaan vergelijken,
dan blijkt Eemnes er zo'n dertig jaar na de brand weer als
een "normaal" dorp uit te zien. Dat geldt echter niet voor
Baarn, zoals we zullen zien. De gegevens zijn de eerste be
trouwbare bevolkingscijfers voor Eemland en zijn uit het ko
hier voor een huisgeldheffing van 1514 12).

Eemnes-
buiten

Hilv. Eemnes- Bus-
binnen sum

Baarn Laren

haardsteden (vgl.
huizen) 93 90 37 36 57,5 65

communicanten
(+70?ó v.bevolking) — 560 —  +200 _ 325

inwoners (aange
vuld tot 100?ó) 818 +800 273 +270 708 +450

bewoners per
huis (afgerond) 9 9 7 7,5 12 7

Men ziet, dat de berekening van het aantal bewoners per huis,
aardig uitkomt, behalve voor Baarn.Gezien ook het landelijk
gemiddelde van 6 personen op het platteland en 4 a 5 in de
stad per haardstede moeten deze cijfers foutief zijn, of de
bewering van Pluim is juist: Baarn verkeerde in de grootste
armoede.
De gewelddadigheden van deze Hollands/Utrechtse oorlog waren
veelal gevoelige klappen voor de kleine en ook grotere plaat
selijke gemeenschappen. Niet alleen vielen er vaak doden te
betreuren, maar ook door de roof van goederen en de vernie-
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lingen verviel zo'n gemeenschap vaak tot bittere armoede. Dat
dit ook voor Eemnes van toepassing was, kan ik mij eigenlijk
beter voorstellen dan Baarn. In Eemnes had men vertrouwd op
een verdediging van het dorp o.a. door de Utrechters; Baarn
had mensen en dieren veilig achter Amersfoorts muren terugge
trokken! Daarom verbazen mij de gegevens omtrent de armoede
van Baarn. Toch hadden ook de Gooise plaatsen hun aandeel wel
gehad; waarom is dat daar niet af te lezen in de bewonersge-
middelde per haardstede? Als we horen wat de Bussumer Gerrit
Pietersz in 1484 vertelde dan is het lot van zijn dorp óók
verschrikkelijk geweest. Hij zegt dat zijn dorp zeer armoedig
is, want zy doedertijt verbrant, berooft, verjaecht ende ghe-
heelijck gedestrueert. (=vernietigd) werden en geleden hadden
van vele ende diverssche brantschattinghe van den vianden 13).
En ook in Naarden klagen de bestuurders van 1491 over het wei
geren van de omliggende dorpen om hen te helpen de muren te
herstellen. Dat kunnen wij niet alleen, klagen zij, mitsga
ders irreparabille (=onherstelbare) verliesen bij hemluyden
gehadt ende geleden mijts der oirlogen, die zekere jairen her
waarts geweest zijn.....14).
Voor het Gooi berekende De Vrankrijker door vergelijking van
het aantal huizen in 1470, 1494 en 1514, dat het aantal in
het eerste en het laatste jaar nagenoeg hetzelfde is, maar
dat in 1494 maar liefst 36% minder haardsteden opgegeven wor
den Wel is er in 1490 een stadsbrand te Naarden geweest, maar
dat alleen kan niet de oorzaak van de grote vermindering zijn.
De invloed uit de ramp in 1481 is in dit getal zeker af te
lezen! Het is aannemelijk, dat het aangrenzende Eemland mins
tens in dezelfde mate van de oorlogshandelingen te lijden
heeft gehad.

Raadsels rond een rouwbord

In het boekje "Eemnes in oude ansichten" (1975) schreef ik,
dat een oud wandbord in de hervormde Nocolaaskerk van Eemnes-
Buiten de volgende tekst vermeldde:

Toen men schreef 1480 en één
was er in Eemnes groot geween:
daar bleven 72 mannen dood,
God help de zielen uit de nood.

Omdat de'Historische Kring Eemnes de herdenking van de ramp,
die dit jaar 500 jaar geleden plaats vond, op een gepaste
wijze wilde doen plaats vinden, werd het idee geopperd op
nieuw deze tekst in de kerk te doen aanbrengen. We hadden het
vermoeden, dat het wandbord een rouwbord was geweest, dat bij
een vroegere kerkrestauratie verwijderd was. Navraag bij

TVE 11 252



enkele oudere Eemnessers \i/ees uit, dat het rijm wél bekend
was, maar het bestaan van een eventueel rouwbord niét.

Ook mijn aantekeningen betreffende het kerkarchief gaven
weinig opheldering en het gemeente-archief leverde al even
weinig op. Gemeente-archivaris baron d'Aulnis de Bourouill
maakte in 1898 wel enkele aantekeningen betreffende de kerk,
maar laat de tekst achterwege. Ook de literatuur bood weinig
uitkomst!
In een scriptie van C.J. van der Wardt over de Nicolaaskerk
(1961) trof ik een afwijkende regel aan. Hij meldt:

In het jaar veertienhonderdtachtig en één__
Bovendien schrijft hij, dat dit vers op een plank stond, die
in de kerk hing.
Ook T. Pluim schreef in zijn boek "Uit de Geschiedenis van
Baarn" (1932) over dit rijm. Hij schrijft de eerste regel:

Toen men schreef vierhonderd tachtig en een...
en bovendien waren er volgens hem 72 mensen dood. En ook in
F.W. Drijver (1932) en prof.J.A. de Rijk (1905) vemelden
datzelfde in hun geschiedkundige geschriften. Laatstgenoem
de, bekend van zijn "Wandelingen door Gooi- en Eemland en
Omstreken" meldt tevens, dat dit opschrift aan de noordzijde
van de kerk geschilderd was.
De oudste vermelding die ik vond, gaf meer gegevens. De be
kende Hilversumse notaris
Albertus Perk, naamgever aan
de Historische Kring in Hil
versum, maakte in 1866 aan
tekeningen bij het boek van
de in de 16e eeuw levende
Lambertus Hortensius: "Op
komst en den ondergang van
Naarden". Hij tekent aan:
"Behalven van het krijgsvolk
uit Utrecht sneuvelden ook
veel Eemnesser buren. Lang
werd de herinnering bewaard,
op den noorder planken bin
nenwand in de kerk te Buiten
dijk, in deze woorden:"

Toen men schreef vierhonderd tagtig en een,
Was er in Eemnes een groot geween.
Daer bleven twee en zeventig menschen doot.
Godt help de sielen uyt den noot.

Het is zeer waarschijnlijk, dat Albertus Perk dit uit eigen

TVE 11 253

Utrechtse halve duit uit de periode 1482-1517,
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waarneming heeft. Uit zijn dagboeknotities weten wij, dat
hij meermalen in Eemnes geweest is. Zijn oom, Krijn Perk,
was hier bakker. Deze was tevens kerkeraadslid van de Nico-
laaskerk. De woorden "lang werd de herinnering bewaard" doet
vermoeden, dat de tekst ten tijde van de publikatie van het
boek niet meer in de kerk aanwezig was. We mogen dan wel aan
nemen, dat misschien bij de verwijdering en/of vernieuwing
van de gemelde planken binnenwand in de eerste helft van de
19e eeuw de tekst uit de kerk verdwenen is. Dank zij een
Hilversumse notaris hebben we nu de oorspronkelijk tekst weer
kunnen aanbrengen, waarbij we echter omwille van de duidelijk
heid vierhonderd in veertienhonderd veranderd hebben.

Noten:

1. H. Poolman «December 1481", TVE 4, 121-126; Dr. A.C.J. de
Vrankrijker "De ramp van 1481", TVE 11, 2-9.

2. Dr. N.B. Tenhaeff "Bisschop David van Bougondië en zijn
stad". Utrecht 1920, blz. 50-53.

3. Tenhaeff geeft hier als noot: De stadhouder kwam van
Gouda en doelde van den beginne af op Eemnes. Hij scheep
te zich daar in "omdat hij wes woude voir Eemnesse", en
de tocht ging te water "omdat dieselve knechten niet
loopen en souden opten dorpen ende die bescadigen". Een
eerdere aantekening vermeldt, dat het leger vergezeld
ging van een groot aantal "vijlre boeven", dat zijn: ge
mene schooiers'.

4. Een afkoopsom, de brandschatting, werd bepaald. Het
vreemde is, dat Baarn in brand werd gestoken ondanks een
verding met Amersfoort, dat ook voor Utrecht van kracht
was. We lezen immers in een Utrechts buurspraakboek: "Al-
soe die dorpen als Laren, Baarn, Hilverson, Husen, Bus
sen ende Blarikum ende meer andere in Gogland aen die
stadt van Amersfoort verdingt sijn", verbieden wij onze
troepen die dorpen te beschadigen. (Gedenkboek Hilversum
1424-1924, blz. 38). Hilversum stond ook nog eens voor
een bedrag van 944 pond in Utrechts stadsrekening gemeld.

5. Kwartiergenoten, soldaten.
6. J.F. Oltmans geeft in zijn boek"De Schaapherder" (1838)

een zeer geromantiseerde vertelling over deze oorlogshan
delingen.

7. Op 26 december komen er veel Utrechters in Westbroek om
het leven, want er "bleef daer veel volcks in die wiken
(=wijken, veendobben of veenputten) int veen ende in die
weteringen, die daer meenden over te lopen, mer sy bra
ken daer in ende verdroncken, of sy storven van koude
doot....."
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8. 21 december.
9. Deze passage is door mij ingekort omdat ze niet relevant

was voor het verhaal.
10. S. Muller "Regesten van het archief der bisschoppen van

Utrecht", Utrecht 1917-1919 (3 delen), no. 4412.
11. T. Pluim "Uit de geschiedenis van Baarn", Baarn 1932,

blz. 49.
12. Uit: A.P. de Klerk "Een streekdorp", Amsterdam 1974,

blz. 72-, Pluim dateert dit kohier uit 1506. Als dit
juist is, is misschien het geringe Baarnse herstel ver
geleken met de Gooise dorpen enigszins verklaard.

13. J.V.M. Out "Die van Lage Bussum", Zeist 1976, blz. 21.
14. Dr. D.Th. Enklaar "Middeleeuwsche Rechtsbronnen van

Stad en Lande van Gooiland", Utrecht 1932, blz. 276.

v cir
De piëta van Eemnes, nu aanwezig in de R.K. Nicolaaskerk.
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Bij het afscheid van Out als redactie-secretaris
van TVE

W.G.M. Cerutti- Hilversum

Na ruim tien jaar binnen TVE actief te zijn geweest, zal Jan
Out m.i.v. volgend jaar als redactie-secretaris van het his
torisch tijdschrift van onze Stichting aftreden. Overigens
gaat Out niet voor TVE verloren. Hij blijft lid van het alge
meen bestuur van TVE en hij zal ongetwijfeld nog vele malen
een bijdrage voor het tijdschrift schrijven.
TVE is aan Out veel dank verschuldigd, waarvan het onderstaan
de moge getuigen.

Johannes Vitus Maria Out werd in 1941 in Bussum geboren. Zijn
belangstelling voor lokale en regionale geschiedenis dateert
overigens pas uit het midden van de jaren zestig. Toen hij in
1965 onderwijzer werd aan de Mariaschool in Eemnes ging hij
ten behoeve van lessen "heemkunde" eens wat grasduinen in de
historie van Eemnes. Tot zijn eigen verbazing bemerkte hij
toen hoe weinig hij eigenlijk afwist van zijn eigen geboorte-
en toenmalige woonplaats Bussum. Toen hij in al zijn histori
sche onschuld naar het gemeentehuis in Bussum stapte en daar
vroeg: wat heeft U hier over de oude historie?,kreeg hij als
antwoord: niets, maar ga eens in Naarden kijken want daar
heeft. Bussum vroeger bijgehoord. Dus stapte Out naar Naarden,
waar hij op het gemeente-archief Poolman ontmoette, de anti
quaar die in die tijd veel in de archieven werkte. Vanaf dat
eerste bezoek aan het Naarder archief is Out in de ban van
die fascinerende "hobby", die ons allen bindt: de actieve
geschiedbeoefening.

Zijn eerste liefde daarin was duidelijk Bussum, waarover hij
in de loop der tijd zoveel materiaal verzamelde, dat het idee
ontstond een boek te schrijven over de geschiedenis van Bus
sum voor zijn definitieve zelfstandigheid (1817). Was over
de periode na 1817 al wel het een en ander geschreven - o.a.
door A.N.J. Fabius, Geschiedenis van een honderdjarige, Bus
sum ,1917 - de geschiedschrijving over de periode vóór 1817
moest vrijwel geheel uit archiefmateriaal en zeer fragmentari
sche literatuur worden opgebouwd.
In 1971 was het manuscript tot 1795 gereed. Het was een zo
goede en evenwichtige studie dat deze al -gauw de aandacht
trok. Zozeer, dat Out in 1971 hiervoor de culturele aanmoe
digingsprijs van de gemeente Hilversum ontving. Nadat aan het
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manuscript de periode 1795-1817 was toegevoegd, bleek het
toch lang niet eenvoudig om een uitgever voor dat werk te vin
den. De gemeente Bussum zag bijv. het nut van een dergelijke
uitgave niet in en weigerde dan ook subsidie te verstrekken.
A-zelfs regelmatig anti-cultuur-historisch was deze gemeente
helaas toen al. Ook nu nog is het Bussum die als enige Gooise
gemeente TUE geen subsidie verstrekt en ook de enige Gooise
gemeente die geweigerd heeft de uitgave door TUE van een
Gooise bibliografie financieel te steunen.
Het boek, getiteld Die van Lage Bussum, verscheen uiteindelijk
in 1976 bij Kerckebosch in Zeist. Het is een uitstekend en
zeer leesbaar boek geworden.

In 1965 zette Out niet alleen de eerste schreden op het pad
van de geschiedbeoefening, hij werd ook lid van de Uereniging
van Urienden van het Goois Museum. Het Goois Museum was in
1934 opgericht en zetelde in het Raadhuis aan de Kerkbrink in
Hilversum. Dit museum was een middelpunt voor allen die zich
voor de Gooise historie interesseerden.
Toen het bestuur van de Uereniging Urienden van het Goois
Museum in zijn vergadering van 29 april 1969 besloot de Uer
eniging op te heffen i.v.m. de overdracht van het bezit van
het Museum aan de gemeente Hilversum, was Out een van de
jongsten die op de liquidatievergadering aanwezig was. Hij
werd met enkele anderen verzocht zitting te nemen in een
"Commissie ter voorbereiding van een centrale historische or
ganisatie voor het Gooi en omgeving". In deze commissie, die
probeerde om op enigerlei wijze de belangstellenden in de
Gooise historie ook na het opheffen van de Uereniging Urien
den van het Goois Museum bijeen te houden, speelde Out als
secretaris tezamen met De Lange als voorzitter een zeer be
langrijke rol. Resultaat van het vele werk van deze commissie
was dat op 22 mei 1970 de Stichting Tussen Uecht en Eem werd
opgericht. Out, De Lange en Elias traden op als oprichters.
Uiteraard nam Out ook zitting in het algemeen bestuur.

Inmiddels was er ook een voorlopige redactie gevormd bestaan
de uit Uan Boetzelaer, Elias, De Lange en De Urankrijker.
Deze verzorgde het eerste nummer van TUE dat in de maand van
oprichting verscheen en in een oplage van 1500 ex. gratis
werd verspreid. Pas in december 1970 verscheen het tweede
nummer.
Besloten werd toen om voortaan het TUE-tijdschrift maandelijks
te doen verschijnen (dit met uitzondering van de zomermaan
den). In 1971 en in 1972 werd dit nog gehaald en verschenen
er 10 nummers per jaar. Om financiële redenen en omdat één
maal per maand een nummer uitbrengen qua copy en mankracht
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niet te realiseren bleek, moest men hiermee stoppen en u/erd
TVE een in principe vier keer per jaar verschijnend tijd
schrift.
Eind 1970 werd ook een meer definitieve redactie gevormd die
- blijkens het eerste nummer van 1971 - als volgt was samen
gesteld: Dr.G. Pikkemaat, voorzitter; Drs.B.GJ . Elias, se
cretaris; R.W.C. Baron van Boetzelaer; Dr.A.J. Kölker; Dr.
P.W. de Lange; Mevr.G. Marx-van Ankum; Dr.A.C.J. de Vrankrij-
ker. Hoewel Out het na de drukke tijd van voorbereiding van
de oprichting van TVE wat rustiger aan had willen gaan doen,
werd hij toch in de loop van 1971 tweede redactie-secretaris
en toen Elias in augustus 1974 als redactie-secretaris terug
trad, was Out de aangewezen figuur om hem op te volgen.

Het moeilijke werk als redactie-secretaris ging Out zeer goed
af. Steeds wist hij nieuwe auteurs aan te boren en mensen
tot schrijven te zetten. In tien jaar tijd heeft Out zo'n 30
artikelen in TVE geschreven! Waren deze bijdragen aanvankelijk
sterk op Bussum gericht, in latere jaren ging Out zich steeds
meer met Eemnes bezighouden. Tegenwoordig is wat hem betreft
Bussum als hoofdstuk afgesloten en is het alles Eemnes wat de
historische klok slaat. Waren Out's artikelen in de eerste
jaren doorgaans kortere bijdragen, in latere jaren werden de
ze omvangrijker en dieper gravend.
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Out publiceerde overigens niet alleen in TUE. Zijn eerste
historische pennevruchten verschenen in De Drost, een drie
maandelijks tijdschrift voor Laren, Blaricum en Eemnes, dat
in 1971 ter ziele ging nadat er 19 nrs waren verschenen.
Ook in Nederlandse Historiën, in het tijdschrift van de His
torische Kring Baerne, in het gemeenteblad van Eemnes en in
het jaarboek Oud-Utrecht heeft hij gepubliceerd.

Naast het vele u/erk in de redactie was Out op het idee geko
men om in Eemnes - waar hij inmiddels al weer jaren woonde -
een historische kring op te richten. Dit lukte in 1979. Zijn
functie als voorzitter van die kring heeft hij inmiddels aan
de heer Ueth overgedragen, wat niet betekent dat Out in de
HKE niet meer actief zou zijn, integendeel.

Het werk stapelde zich inmiddels wel op: hoofd van de school
sedert 1972, de voorbereiding van de oprichting van TUE, de
publikatie van Die van Lage Bussum, redactie-secretaris van
TUE, de Historische Kring Eemnes en vele, vele artikelen
schrijven; het kon niet op.

Het is dan ook heel begrijpelijk dat Out te kennen heeft ge
geven als redactie-secretaris te willen terugtreden en zich
meer op Eemnes wil gaan concentreren.
Out heb ik leren kennen als een zeer plezierig en boeiend
mens en een zorgvuldige amateur-historicus met een vaardige
en plezierige leesbare pen. Hij is uitstekend in staat een
onderwerp bij de kop te vatten, daar een onderzoek naar te
doen, tot afronding te komen en de resultaten in een artikel
vast te leggen. Daarnaast is hij er in qeslaaqd een uitge
breide studie over Bussum te publiceren. Wij hopen dat hij
er ooit toe zal komen ook over Eemnes eens een dergeliik boek
te schrijven.
Voor TUE kon altijd een beroep op hem gedaan worden en nooit
tevergeefs. Ook bij het organiseren van allerlei TVE-activi-
teiten en in het ondersteunen van het dagelijks bestuur heeft
hij veel werk verzet. Uoor dit alles is ÏVE hem veel dank
verschuldigd. Dank en lof werden hem op de "tiende kout" de
ze maand, die in het teken van zijn afscheid als redactie
secretaris stond, toegezwaaid.

De redactie is zo gelukkig geweest Mevr.E.A.M. Scheltema-
Uriesendorp, lid van het DB van TUE en lid van de redactie,
bereid te vinden Out als redactie-secretaris op te volgen.
Wij wensen haar hierbij veel succes toe.
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Actualiteiten
De Hilversumse Historische Kring "Albertus Perk" kreeg op
18 september 1981 de Cultuurprijs 1981 van de Gemeente Hil
versum uitgereikt. Bestuur en redactie van TVE wensen deze
Historische Kring van harte geluk met deze eervolle prijs.
"Albertus Perk" - ongetwijfeld aangemoedigd door dit succes -
verscheen met een nieuwe uitvoering van zijn periodiek, die
de toepasselijke naam "Eigen Perk" kreeg.
Albertus Perk organiseert in de nabije toekomst de volgende
evenementen:
23 december a.s.: in samenwerking met "Naerdincklant", lezing
van de heer J. Bos, schrijver van het boek van de maand "Ver
leden Land", over: "Een middeleeuws industrieel complex in
Monnickendam?"

27 januari a.s.: lezing van de heer K. Sierksma o.a. hande
lend over vlaggenstudie en vlaggenbronnen.
De evenementen vinden plaats in het Cultureel Centrum "De
Vaart" te Hilversum, telkens om 20.00 uur.

Museum Flehite, Amersfoort (tel. 033-19987)
. De Flehite-agenda heeft in de loop van de jaren een grote
bekendheid en waardering gekregen, ü kunt deze agenda 1982
in het museum verkrijgen en steunt met Uw aankoop dan de
Stichting Restauratiefonds Flehite. De agenda is geïllus
treerd met afbeeldingen van kerken, kloosters en kapellen,
waarvan het museum de originele afbeeldingen bezit.

. Het museum verkoopt tegen de prijs van ƒ 250,—  bovendien
originele etsen van Dirk Harting (1884-1970), afkomstig
uit diens nalatenschap.

De Historische Kring "Eemnes" houdt in december a.s. een
tentoonstelling over de Nicolaaskerk. Nadere inlichtingen bij
de secretaresse, tel. 02153-14689.

Ruisdael-tentoonstelling

In het Mauritshuis in Den Haag wordt tot 4 januari 1982 een
tentoonstelling over de 17e eeuwse schilder Jacob van Ruis
dael gehouden. Jacob's vader Isaac was een uit Naarden af
komstige lijstenmaker en schilder. Deze verhuisde naar Haar
lem maar Jacob is regelmatig naar het Gooi teruggekomen om
daar te schilderen. Een tweetal schilderijen en een tekening
die het landschap rond Naarden, Muiderberg en Muiden tot
onderwerp hebben, zijn op de tentoonstelling te zien.
Voor het Gooi is het geslacht Ruisdael (eerder geheten van
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den Graft en de Goyer) ook nog van belang in verband met de
relatie met het slot Ruisdael onder Blaricum.
(zie hierover P.M, Vrijlandt in TVE, 5e jrg., 1975, blz.63-
83).

Jaardag TVE 1982 in Weesp

De open jaardag van TVE zal in 1982 in Weesp gehóuden «/orden
en wel op zaterdag 15 mei. Reserveer deze dag alvast!
Aanleiding om deze dag in Weesp te houden is het feit dat de
Historische Kring Weesp dan vijf jaar bestaat.
W'ij rekenen op de komst van veel TVE-leden en andere belang
stellenden. Nadere gegevens over het programma vindt U in
het volgende TVE-nummer.
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Brochure-reeks ’Gooi en Vecht’
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A.C.J. de Vrankrijker, Kinderspelen in ’t Gooi (f 19,90)
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DE GOOISCHE
MOORDENAAR

Door W. I. Engel te Abcoude
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Met grote kennis van zaken geschreven
boek over de roemruchte tram die vanaf
1882 geschiedenis maakte.
Zeer verzorgde uitgave met veel unieke
foto’s. Veel informatie en smakelijke de
tails want ondanks de ongunstige bijnaam
heeft de auteur veel goede woorden voor
de tram en zijn personeel.
Gebonden ......................................29.50

Boekhandel LOS
N assau laan  33
tel. 14239 en 17678
Buss urn

Boekhandel De Ark
N ieuw stad 28
tel. 12576
Weesp



* algemene boekhandel op de begane grond
* buitenlandse afdeling en modern antiquariaat

(onze voordeelboeken) op de eerste etage.

bussumse
boekhandel b.v.
1404 CD vlietlaan 68 - tel. 15313
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