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Dit tijdschrift wil verleden, heden en toekomst van het Gooi en omstreken in al zijn facetten
belichten, met als invalshoeken historisch perspectief, natuur, landschap

en ruimtelijke ordening.
Het wordt toegezonden aan de leden van de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de

donateurs van de Stichting Tussen Vecht en Eem.

De Vereniging van Vrienden van het Gooi stelt zich tot
doel zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied het
eigen karakter van het Gooi en omstreken zo goed
mogelijk te bewaren en een goed natuurbeheer te
bevorderen. Zij streeft hierbij naar een milieubeheer en
een ruimtelijke ordening, die aantasting van natuur- en
cultuurwaarden tegengaan of voorkomen. Het bestuur
volgt de ruimtelijke ordening op de voet, adviseert over
en maakt zonodig bezwaar tegen voorgenomen plannen.
Er is een door de vereniging ingestelde Gooise
Natuurwacht, die misbruik en ontsiering van de natuur
tegen moet gaan. Verder organiseert de vereniging voor
leden roeitochten op het Naardermeer en wandelexcur-
sies onder deskundige leiding.
De vereniging werd in 1935 opgericht en telt ruim 4000
leden, zij organiseerde in 1959 het Gooicongres dat
mede de stoot gaf tot de oprichting van het Gewest Gooi
en Vechtstreek. Op vertoon van het lidmaatschapsbewijs
hebben de leden toegang tot de landgoederen ‘Bantam',
‘De Beek’, ‘Oud Bussem’, ‘Boekesteyn’ en ‘Oud-
Naarden’.

Lidmaatschap/abonnement
aanmelden bij J.B. Perry-Vlasveld,
Braam 34, 1273 EA Huizen, 02152-66848.
Minimum contributie ƒ 20,- per jaar.

Bestuur
voorzitter ir J.W.G. Pfeiffer,
Van Tienhovenlaan 23, 1412 EB Naarden, 02159-41637
vice-voorzitter N. Biersteker-Vonk,
Alexanderlaan 44, 1213 XT Hilversum, 035-855294
secretaris G. Hamminga-van der Vegte,
Amersfoortsestraatweg 122, 1411 HJ Naarden,
02159-41915
penningmeester mr G.H. Fuhri Snethlage,
Everard Meysterweg 21, 3817 HA Amersfoort,
033-621851
Postbankrekening 262888
Bankrekening 94.21.88.209
t.n.v. de penningmeester van de VVG
leden
A. Farjon, Huizen, 02152-62857
E. Goldfinger-Albertis, Hilversum, 035-210423
drs J. Kwantes, Bussum, 02159-35970
ir H.J. Proper, Hilversum, 035-218897
mr G.H. Veenhoven, Bussum, 02159-30090
mr A.M. Westermann-de Boer, Laren, 02153-12428

Correspondentie-adres Secretariaat
Amersfoortsestraatweg 122, 1411 HJ Naarden,
02159-41915

Gooise Natuurwacht
J. Kamies, Geysendorfferstraat 30, 1403 VZ Bussum,
02159-15995

De Stichting Tussen Vecht en Eem overkoepelt ruim 25
lokale en regionale organisaties op historisch en
aanverwant gebied. Zij bevordert en verbreidt de kennis
op historisch gebied betreffende de streek, onder andere
in het Goois Museum te Hilversum. Voorts ijvert zij voor
het behoud van cultuurhistorische en karakteristieke
waarden. De Stichting organiseert jaarlijks een open dag
in één van de gemeenten in de regio. De stichting is
opgericht in 1970, maar vormt in feite de voortzetting
van de in 1934 opgerichte Stichting ‘Museum voor het
Gooi en Omstreken’, later ‘Vereniging van Vrienden
van het Goois Museum', die in 1969 werd opgeheven en
waarvan de bezittingen aan de gemeente Hilversum zijn
overgedragen.
T.V.E. overkoepelt onder andere Historische Kringen
in Ankeveen, Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes,
's-Graveland, Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren,
Loosdrecht, Muiden, Muiderberg, Naarden, Nederhorst
den Berg en Weesp, musea in Hilversum, Huizen, Laren
en Naarden, alsmede archeologische en genealogische
organisaties en archieven.

Donatie/abonnement
aanmelden bij
E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer,
Brediusweg 14a, 1401 AG Bussum, 02159-13630.
Minimum donatie ƒ 20,- per jaar.

Dagelijks Bestuur
voorzitter mr F. Le Coultre,
Koningin Wilhelminalaan 1, 1261 AG Blaricum,
02153-83013
secretaris E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer,
Brediusweg 14a, 1401 AG Bussum, 02159-13630
penningmeester ir G. Padt,
Rembrandtlaan 69, 1412 JN Naarden, 02159-40701
Postbankrekening 3892084
Bankrekening 47.62.75.199
t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem
leden
prof dr P.H.D. Leupen, Hilversum, 035-245704
J.V.M. Out, Eemnes, 02153-87153
drs Maria W.J.L. Boersen, Naarden, 02159-46926
L. Lankreyer-van Eijle, Eemnes, 02153-89198

Correspondentie-adres Secretariaat
Brediusweg 14a, 1401 AG Bussum, 02159-13630

Informatie Naardermeer-excursies, bestellen extra tijdschriften, adreswijzigingen en opzeggingen,
uitsluitend bij J.B. Perry-Vlasveld, Braam 34, 1273 EA Huizen, 02152-66848.
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Voorwoord

De Gooise dorpen en steden maken momenteel
ontwikkelingen door die niet door iedereen met
instemming worden begroet. Het zou te ver
voeren hier voorbeelden te noemen. Ieder van
ons loopt er in zijn stad of dorp vroeg of laat
tegenaan.
Men kan zich afvragen wat de drijfveer van die
gevoelens is. Eén ding is zeker, er komt altijd
een bepaalde hang naar het verleden in tot uit
drukking.
Het is daarom goed dat er stichtingen zijn zoals
’Tussen Vecht en Eem’, die zich met de bestu
dering van de geschiedenis van het Gooi in de
breedste zin bezig houden.
Dit jaar staat Laren centraal! In dit speciale
nummer zal de geschiedenis van Laren uitvoe
rig worden beschreven.
Het werkterrein van de Stichting is tevens het
behoud van waarde vol le terreinen, gebouwen
of voorwerpen in de regio. Een nobel streven
dat vooral in deze individualistisch ingestelde
tijd ons aller sympathie verdient. Is er immers

al niet-te-veel verloren gegaan?
In de praktijk ervaren wij dagelijks hoe moei
lijk het is om het juiste evenwicht te vinden tus
sen het behoud van waardevolle zaken en zich
opdringende maatschappelijke ontwikkelingen.
Meestal is het resultaat positief, maar af en toe
slaagt men er niet in het noodzakelijke even
wicht te bewaren.
In het laatste geval is het teleurstellend te moe
ten constateren dat financiële/economische
krachten soms de doorslag hebben gegeven.
Hoe het zij, er ligt altijd een vrijwillige keuze
aan ten grondslag. Het is dan aan de verant
woordelijke bestuurders de taak om die keuze
aan de bevolking duidelijk te maken. Dat in dit
proces de Stichting T.V.E. een belangrijke rol
speelt, is duidelijk. Wij zijn daarom blij dat
Laren dit jaar als gastgemeente mag functione
ren.

L.H.Th. Hendriks,
burgemeester van Laren
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Bijdrage tot de geschiedenis van Laren
C.M. Abrahamse

Dit artikel pretendeert niet een volledige
geschiedenis van Laren te geven. Juist is het de
bedoeling om aan de hand van niet-gepubli-
ceerde o f weinig bekende bronnen enkele
belangwekkende feiten over het dorp onder de
aandacht te brengen. Wellicht werkt dit uitnodi
gend voor diegenen die willen pogen het zeer
incomplete beeld dat van de geschiedenis van
Laren bestaat, verder aan te vullen.

Hooft over Laren

Pieter Cornells Hooft wijdde in zijn brieven
slechts enkele woorden aan Laren, maar hieruit
valt wel enig interessants over het dorp op te
maken:
Het dorp van Laeren zijnde het oudste, is eer
tijds oock het meest vermoghend geweest in
Goeijlandt, sulx dat het benevens de
Parochijkerke op de hooghte staende noch was
gerieft en verciert met een zeer schoone
Cappelle, nae haer geleghenhejdt, inde dorpe
gesticht.11

(Priesters) in den Dorpe Laeren.
Timon Lambertszoon geboortigh van Blarikom,
ende hebbende alclaer zijnen naem aengegeven
als priester, den Wen junij anno 1628; daernae
met der woone gekomen, ende zich desgelijx
bekent gemaekt hebbende tot Laeren, den 17en
Maj anno 1635. Hendrik van Aller van Grol,
aengegeven voor priester tot Laeren, door den
voorschreven Timon, bij wien hij inwoont,
nevens 2 vrouwpersoonen van blarikom, den
17en Maj anno 1635.2'

...bekent waere de corruptie van meest de
gemeente van Goeijlandt die om den anderen
over allerleij delicten ende boven al in deze
materie, te verschoonen, onder dexel van
trouwicheit naulijx eenige perfidie oft mejnee-
dicheit en ontsienf
Niet alles dus even complimenteus, maar Hooft
was als baljuw van het Gooi de Laarders niet

kwaadgezind. Zo poogde hij hen te steunen bij
het herstellen van de kerk en was hij in die
functie zeer coulant tegenover de katholieken,
die toch het merendeel van de Laarder bevol
king bleven uitmaken, ook na de reformatie.

Bestuur: scheiding en samenvoeging.
De bestuursregeling van het dorp Laren kende
in de loop der eeuwen nogal wat veranderingen.
Op 4 maart 1424 werd door hertog Jan van
Beieren aan onse goede liede van Larekerspel
onder meer het recht gegeven tot het hebben
van zeven schepenen, te benoemen door de bal
juw op Maria Lichtmis.41 Gelijktijdig werd ook
aan Hilversum het recht tot het hebben van een
college van vijf schepenen gegeven en hierdoor
werd de scheiding tussen Laren en Hilversum
geëffectueerd.
Laren en Blaricum bestonden samen als een
schoutambacht en tot de Franse tijd als één
bestuurlijke eenheid. Er waren twee buurmees
ters, één uit Blaricum en één uit Laren; van de
zeven schepenen werden er jaarlijks afwisse
lend drie of vier uit Laren en Blaricum
benoemd. Daarnaast waren er nog zeven raden:
vier voor Laren en drie voor Blaricum.
Hierdoor komt het dat men bij verschillende
resoluties van het dorpsbestuur de volgende
formulering kan tegenkomen buurmeester,
schepenen en de vieren van Laren. Beide dor
pen hadden een eigen schout. De dorpsarchie
ven dateren niet eerder dan 1687 en vertonen
tot 1817 grote hiaten. De verdeling van buur
meesters en schepenen over de beide dorpen
betekende dat er in de praktijk twee aparte
dorpsbesturen fungeerden.
Het gerecht, dat de civiele rechtspraak voor
beide dorpen als taak had, vormde wel één
archief. De oudste registers hiervan dateren van
1651. De rechtdagen werden afwisselend in één
van beide dorpen gehouden en door de
gerechtssecretaris genotuleerd. Na de splitsing
van het gerecht in 1795 in twee aparte recht-
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Gezicht oip Laren, 765/, tekening A. Furnerius (1628-1654).
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sprekende lichamen, werden vanaf 1796 de
administraties gescheiden.
De municipaliteit van Laren heeft in die roerige
tijden vrijwel niets op papier gezet over de
scheiding. Wel blijkt uit het archief van
Blaricum dat het bestuur van Laren een poging
heeft gedaan de bestuurlijke scheiding onge
daan te maken: Die van Laaren hebben ons op
de 28 maart /./. (1799), door hunnen dorpsdie-
naar ons een Request van dien Aart ter teke
ning aangeboden, maar wij hebben hetzelve
ongetekent terug gezonden, met eene Missive
daarbij, in de welke wij te kennen gaaven om
welke redenen wij hetzelve niet wilden onderte
kenen, de voornaamste was deze: dat wij Liever
ons eisen bestuur behielden dan met andere
plaatsen eecombineert worden.a
Van 1812 tot en met 1814 fungeerde er wel
weer één maire/burgemeester voor de beide
dorpen, maar deze noemde zich ’maire van
Laren'. In 1817 werd Blaricum definitief van
Laren gescheiden en werd het gemeentebestuur
van Laren door de burgemeester 'honorabel'
ontslagen. Meteen kon toen in elk dorp een
nieuw bestuur worden gekozen. De financiële
administratie werd door dc beide schouten en
raden gescheiden hij akte van liquidatie van 28

juni 1817 en zo vertrouwen (zij) na deze liqui
datie tot stand gebragt de formele scheiding te
hebben bewerkstelligd!''
In 1921 wordt een ontwerp van Wet opgesteld
tot Vereeniging van de Gemeenten Laren en
Blaricum. In Blaricum bracht dit enorme
onrust teweeg onder de bevolking die zich
middels een verzoekschrift met 971 handteke
ningen tot de minister van Binnenlandse Zaken
richtte met het verzoek dit ontwerp weer in te
trekken. Zelfs wijdde Blaricum een speciale
uitgave aan 'zijn recht op zelfstandigheid'. 1
Laren was om verschillende redenen een groot
voorstander van samenvoeging, immers
Blaricum maakte zonder daarvoor in de kosten
bij te dragen gebruik van Larense voorzienin
gen. De plannen vonden ondanks aandringen
van Laren echter geen doorgang. Bovendien
het de Commissaris der Koningin op 18 janu
ari 1922 aan het gemeentebestuur weten dat
het op basis van bij de volkstelling gebleken
bevolkingsaantallen van de beide dorpen ook
niet meer mogelijk was dat de beide burge-
meestersfuncties door één en dezelfde persoon
werden vervuld. Dit betekende voorlopig het
einde van de verbintenis tussen de beide dor
pen.

TVE 12' jrg. 1994
- 53 -



Begrenzing

Op 2 januari 1428 werd als vervolg op de
bestuurlijke scheiding ook de grens (de ban
scheiding) bepaald tussen de twee rechtsgebie
den. De toenmalige baljuw van het Gooi,
Splinter van Nijenrode, liet deze als volgt opte
kenen: ingaende van die husinge, die nu in die
Vuers betymmert staen, voirt op Baerbergen,
gelegen tusschen Larekerc ende Hilfersom, dair
off voirt op Aertgesberch, gelegen op de Lange
Hulle, dair off voirt op Wegelsberch, gelegen
tusschen Nairden ende Hilfersommer Sant, dair
off voirt op Cruusbergen ende dair an den
gesticht ,8) Hierbij moet bedacht worden dat ’s-
Graveland toen nog niet bestond en dat met
’den gesticht’ de grens met het Sticht, dus
Utrecht, bedoeld wordt.
Op 6 augustus 1824 werd ten behoeve van de
kadastrering van de gemeente door de landme
ter tezamen met een gecommitteerde van de
gemeente Laren en de schouten van de omlig
gende gemeenten de opneming van de omtrek
lijn en dus de grenzen van Laren verricht. Zo
werd de grensscheiding met Eemnes beschre

ven als aanvangende bij grenspaal nommer 1,
staande (...) ten zuiden van de Straatweg, bij de
afscheiding van Laren en Blaricum (...) de
grensscheiding wordt door een regte lijn gefor
meerd door Palen, welke ter gelijkertijd tot
grensscheiding diend van de Provincie Noorcl-
Holland en Utrecht; loopende eerst eenige
schrede zuidoost, van de grenspaal no. 1 op
no. 2, van hier vervolgd de Grenslijn in eene
zuidwestelijke strekking, zijnen verdere regte
loop, van de Grenspaal No. 2 langs 3, 4, 5 tot 6,
bij deze paal staande bij het huis van Jan de
Huis, neemt de Grenslijn eenige schreede eene
zuidoostelijke wending en gaat van Paal No. 6
op Grenspaal No. 7.91

Wegen en vervoer
Waterwegen kende Laren niet, hoewel het niet
veel heeft gescheeld. Het dorpsbestuur maakte
in samenwerking met Cornelis en Jan Perk uit
Hilversum in 1723 een begin met de aanleg van
een vaart van ’s-Graveland naar Laren. Dit
werd echter verhinderd door protest van de
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Grens tussen de gemeente Laren en Eemnes in 1824.
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Erfgooiers. Hierdoor is de vaart niet verder
gevorderd dan wat nu het Luie Gat heet ten
noorden van 's-Graveland. In 1824 diende
F.J. van de Wall bij de koning een plan in tot
het graven van een kanaal vanaf de Vecht via
de zuidrand van het Gooi naar de Eemnesser
Vaart. In 1829 werd door de Gooise burge
meesters een routewijziging voorgesteld, name
lijk door vanuit het zuidoosten van het Gooi
een aansluiting te maken op de Gooiergracht en
deze te doen volgen tot aan het Vetdijkje en dan
verder via Huizen naar de Zuiderzee. Dit kanaal
zou dus in noordelijke richting pal langs Laren
lopen. Ook dit plan werd niet volledig uitge
voerd, slechts wat nu het Tienhovens Kanaal
heet, langs een deel van de zuidgrens van het
Gooi, is nog een overblijfsel van die onderne
ming.
Laren was dus voor zijn verbindingen volledig
afhankelijk van het wegennet. De oudste wegen
van het Gooi liepen via het dorp en kwamen op
de Brink tezamen. Een belangrijke weg hiervan
was de Doodweg die naar het St. Janskerkhof
leidde. Doodwegen trof men in het hele Gooi
aan en allemaal leidden ze naar Laren.
In de 17e eeuw bestonden twee postdiensten
door hel Gooi richting Duitsland. De bekende
Hamburger Postwagen volgde de route van
Naarden via Amersfoort en Deventer naar
Osnabrück. De Hamburger Postiljon volgde de
route van Weesp via ’s-Graveland naar
Amersfoort en door naar Hamburg. De eerstge
noemde maakte vanaf Naarden gebruik van de
weg via het St. Janskerkhof. Hierdoor konden
de dorpelingen dus gebruik maken van het
internationale postverkeer.
Andere wegen gaven door hun naam aan waar
heen ze leidden. Op de kaart van Perk uit 1843
ziet men wegen genoemd als bijvoorbeeld de
Huizerweg en de Straatwegen op Naarden en
Eemnes. Beide laatste waren toen dus al ver
hard. De naam Leemzoolsche weg, welke ook
op die kaart is te onderscheiden, liep in de rich
ting van de leemkuilen, waar keileem gewon
nen werd.,h
In 1853 kwamen enige heren, waaronder de
Larense burgemeester J. van den Brink Tzn., in
Hilversum bijeen om de uitvoering te bespre
ken van den aanleg eens grindwegs van
Hilversum naar Laren en den heffing van eenen
tol en hetgeen verder betrekking heeft tot
gemelden weg. Deze weg was voor Laren van

groot belang vanwege de grotere bereikbaar
heid van de Hilversumse markten. Men was dus
ook wel bereid hier fors geld in te investeren.
Behalve de verbinding met Hilversum zou ook
een zijtak worden aangelegd naar Klein-Laren.
De eerste financiering van de wegaanleg
geschiedde via de uitgifte van aandelen. Zeven
aandeelhouders waren afkomstig uit Laren, de
weduwe Van de Vuurst nam drie aandelen van
ƒ 100,00 per stuk. Daarnaast verleende de pro
vincie enige subsidie. Het verdere onderhoud
zou bekostigd worden door een tolheffing,
waaruit later ook de aflossing van de aandelen
zou moeten worden betaald. Hiervoor werd een
tolhuis gebouwd bij het St. Janskerkhof en voor
dit doel schonk Stad en Lande een bunder
grond. In mei 1854 werd Andries Splint, oud
29 jaar en ongehuwd, benoemd tot tolgaarder.
Niet alleen had hij van de vier sollicitanten de
laagste salariseisen (ƒ 1.50 per week), hij bezat
- natuurlijk - ook idle geschiktheid.'''
Een andere voor Laren zeer belangrijke verbin
dingsweg was de tramlijn van de Gooische
Stoomtram. In 1880 was de N.V. Gooische
Stoomtram opgericht te Watergraafsmeer. Doel
van deze onderneming was een tramverbinding
aan te leggen van Amsterdam naar het Gooi. In
mei 1881 werd het eerste baanvak tot
Diemerbrug in gebruik genomen en in juli kon
men al tot Muiderberg de tram nemen. Daarna
volgden in februari 1882 de completering van
het baanvak tot in Naarden, het traject Naarden-
Laren en de lijn Hilversum-Laren-Blaricum-
Huizen. In 1906 werd een nieuw tramstation
gebouwd. Tot 1923 heeft nog een aftakking
bestaan vanaf het traject langs de
Hilversumse weg naar het bos van de
Amsterdamse Waterleidingsmaatschappij voor
het vervoer van steenkolen ten behoeve van de
stoommachines aldaar.

Ontwikkelingen in het dorp

De bevolking van Laren kende in de loop der
eeuwen het volgende verloop: 1514 - 428; 1830
- 1.829; 1869-2.029: 1909-3.349;
1921 - 5.158 inwoners.
Het aantal huizen groeide van 65 in 1514 naar
152 in 1732 naar 207 in 1832, 236 in 1846 en
tot 1040 in 1921.1,1
Werden nog in 1920 22 woningen onbewoon
baar verklaard, in 1921 kon door de
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Woningbouwvereniging van Erfgooiers het eer
ste complex van 42 woningwetwoningen wor
den opgeleverd.
Aan de hand van de jaarlijkse verslagen van het
gemeentebestuur aan de provincie kan een
redelijke indruk verkregen worden van de ont
wikkeling van Laren op verschillende terreinen.
Nu werden deze verslagen niet altijd even cons
ciëntieus geschreven en is het duidelijk dat de
gemeentesecretaris er wel eens met de pet naar
gooide. Toch valt hieronder aan de hand van
enkele willekeurig gekozen jaren te zien hoe
minutieus de gevraagde informatie soms werd
verstrekt.141

1862

In 1862 meldt de burgemeester dat de gezond
heidstoestand der menschen over algemeen
gunstig (is) met uitzondering van eenige geval
len typhuskoortsen. Terwijl vergeleken met
1861 veel minder een beroep op de armenzorg
werd gedaan door de bevolking. In 1861 had
den veel mensen extra ondersteuning nodig
gehad door de schade die zij ondervonden van
een overstroming.
Het fabriekswezen bestond in 1862 uit 3 fabrie
ken van haren vloerkleden en 18 fabrieken van
dweilen en koedekken. Deze laatste fabrieken
lieten hun produkten voornamelijk bij de
wevers thuis vervaardigen. Er waren nog geen
stoomwerktuigen in gebruik. Week- en jaar
markten bestaan in deze gemeente niet, terwijl
de groot- en kleinhandel zoo weinig beduid dat
hiervan niets te melden valt. Voor het vervoer
van personen en goederen was men afhankelijk
van twee vrachtwagendiensten op Utrecht, één
op Eemnes en één op Hilversum. Bovendien
was in dat jaar concessie verleend aan
A.H.F. Post voor een vervoersdienst op
Amsterdam op elke maandag.

1891

Het dorp kende twee begraafplaatsen, de alge
mene begraafplaats waarvan zeer zelden
gebruik wordt gemaakt en de rooms-katholieke
die steeds met den meesten zorg wordt onder
houden. Met lof kan daarvan gewaagd worden.
In 1891 werden op de laatste 44 overledenen
begraven.
Er waren ook twee scholen, beide voor lager

onderwijs. Op de openbare school werden in
dat jaar 140 leerlingen onderwezen, waarvan
slechts 9 meisjes, en in totaal kregen 66 leerlin
gen kosteloos onderwijs. Op de rooms-katholie
ke lagere school werden alleen meisjes toegela
ten. Dit waren er dan ook 121 waarvan voor 35
geen schoolgeld betaald hoefde te worden.
In de gemeenteverslagen treft men ook precieze
opgaven aan over de veestapel en de landbouw-
opbrengsten. Over het algemeen worden beide
in 1891 als ’bevredigend’ beschreven. Het
grootste deel van het landbouwareaal werd
bebouwd met rogge ( 123 ha) met een jaarop
brengst van 2091 hl. Daarnaast werd in afne
mende volgorde van belang aardappelen, boek
weit en haver geteeld. De veestapel bestond
voornamelijk uit melkkoeien (548 stuks) en
varkens (235). Er waren 23 houders van
schaapskudden die gezamenlijk slechts
125 schapen beheerden. Voor het trekken van
landbouwwerktuigen en karren werden
66 werkpaarden en een aantal trekossen inge
zet. Ruim tweeduizend kippen, twintig kalkoe
nen en dertig eenden maakten samen de pluim-
veestapel uit. De bijenteelt deed het slecht in
die jaren. Van de 45 korven werden er 35 opge
broken en de opbrengst van de honing was
slecht. Echt een vetpot was het niet in Laren:
alhoewel er veel armoede is geleden, was de
toestand over het algemeen beter dan in 1890.

1921

In 1921 bestond de gemeenteraad uit 11 leden
(waaronder bekende namen als Jan Hamdorff,
namens de Neutrale Partij, en Henri Polak,
namens de SDAP), waarvan twee de wethou-
derszetels bezetten. In dat jaar stonden
2243 personen geregistreerd als stemgerechtigd
voor gemeenteraadsverkiezingen.151
Het aantal scholen was sinds 1891 enorm toe
genomen. Er was nog steeds één openbare
school, maar inmiddels waren er twee bijzonde
re scholen voor lager onderwijs. Twee Mulo’s
waren gesticht: de Humanitaire school en de
Gooische school, en een christelijke Ulo. Nog
steeds werden aan de Zusterschool alleen meis
jes onderwezen en aan de inmiddels opgerichte
Broederscholen (A en B genoemd) in totaal 242
jongens. Ruim 200 kleine kinderen bezochten
de twee bewaarscholen en ook was er enig
beroepsonderwijs gekomen in de gedaante van
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de ' Vakteekenschool van de
Patronaatscommissie St. Vitus’. Tweeënzestig
jongens kregen hier les van vier leraren. Het
onderwijs had in die tijd de bijzondere belang
stelling van het gemeentebestuur, mede als
gevolg van de totstandkoming van de Lager
Onderwijswet. Zo besloot men tot benoeming
van een plaatselijke commissie van toezicht op
het lager onderwijs en werd het gebouw en de
grond van de Gooische School aangekocht om
deze over te dragen aan de 'Vereeniging De
Gooische School’. Verder verleende men
medewerking aan de stichting van een ’School
met den Bijbel'.
De toestand van de behoeftige klasse was door
de verbeterde tijdsomstandigheden vrij goed en
stationair en ook de gezondheidstoestand van
de bevolking werd bevredigend gevonden.
Slechts één geval van roodvonk werd geconsta
teerd. Inmiddels was in 1920 de
Ziekenverpleging 'St. Jan' opgcricht. In 1921
werden in het ziekenhuis, dat toen nog in een
villa was gehuisvest, 95 patiënten verpleegd
waarvan er negen overleden. Honderdtwintig
personen ontvingen een koepokinenting. Het
drinkwater was minder goed van kwaliteit en
bestond uit pomp- en welwater. In 1921 werd
het waterleidingbedrijf (met een watertoren
naar ontwerp van Wouter Hamdorff) opgericht
en behoorde dat euvel vervolgens na een aantal
jaren tot het verleden.
De plaatselijke industrie werd in 1921 nog
steeds gevormd door textiel- en wel speciaal
tapijtfabrikanten. Deze waren vier in getal
waarvan de firma Van de Brink & Campman de
grootste vormde met elf arbeiders in dienst. De
belangrijkste ambachten waren timmerlie
den (13). schilders (12), bakkers (10), metse
laars (8), loodgieters (3), smeden (3) en slechts
4 wevers. Al deze werkgevers hadden geza
menlijk 134 personeelsleden, waarvan 21 kin
deren jonger dan 17 jaar.

Enkele zaken behandeld
door het gerecht161

Behalve de afwisselend te Laren en Blaricum
gehouden rechtdagen, waarbij schout en sche
penen recht spraken in civiele procedures,
maakten zij ook verschillende soorten akten op
die als recht en bewijs golden (zoals akten van
transport van eigendom) en verrichtten zij aller

lei benoemingen (bijvoorbeeld voogden). Een
aantal van dit soort akten volgt hieronder,
omdat hieruit blijkt dat er veel voor de geschie
denis van het dorp belangrijke zaken uit dit
archief kunnen worden achterhaald.1 1

Testamenten
Het register met de oudste akten van eigen
domsovergang vangt aan met enkele testamen
ten. Een notaris was Laren nog niet rijk in die
periode. De eerste notaris werd pas benoemd in
Laren op 25 mei 1884 in de persoon van
Willem van Diepen. Men had de keus om zich
voor het opmaken van een testament te vervoe
gen bij een notaris in een naburige plaats
(Naarden of Hilversum) of zich tot het gerecht
te wenden. Opvallend is dat voor deze oudste
testamenten de schepenen zich elke keer naar
het huis van de testateurs begaven. Meestal
omdat de testateur sieckelijck van lichame was
en niet in staat om naar het gerechtshuis te
komen. Iets anders was aan de hand met Metje
Lubberts. Deze werd op 29 september 1656
bezocht door schepenen, terwijl zij in baren
snood bij het vier (vuur) was sittende ende wijs-
elijck overdenekende de onsekerheijt des men-
schelijcken levens. Zeer waarschijnlijk onge
huwd zijnde wilde ze voor alle zekerheid haar
kind waarvan sij alsdoen noch swanghbaer was
tot haar enige erfgenaam benoemen. Als zij en
het kind zouden overlijden dan zouden haar
bezittingen naar onder andere oomen en meuij-
en van haar Vaders sijde gaan. Twee jaar later
verschijnen de gezamenlijke erfgenamen voor
het gerecht om uit de nagelaten boedel van
Metje Lubbertsz een huis en hofstede, staande
in het dorp ten noorden van de kerk, te verko
pen. Metje noch haar kind hebben het opmaken
van het testament dus lang overleefd.1"1

Windmolen

Op 9 oktober 1724 verscheen Meijndert
Roelofsz., buurmeester van Laren, voor het
gerecht om mede namens de andere dorpsbe-
stuurders formeel te laten vastleggen dat hij
zich verplichtte zich te houden aan een door de
staten van Holland en Westfriesland verleende
erfpachtakte. Door die akte hadden de staten
tegen een jaarlijkse vergoeding van zes gulden
aan het dorp Laren het recht van wind verleend,
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ten behoeve van de korenmolen die zojuist door
het dorpsbestuur was gebouwd en die was
beginnen te malen op den 24 junij 1724. Tevens
werd bevestigd dat wanneer het dorpsbestuur in
gebreke zou blijven bij het betalen van de erf-
pachtsom, de molen, het erf en de gereedschap
pen verbeurd verklaard zouden worden.1''1

Pruisische troepen en een tapper

Schout en schepenen verleenden akten van
admissie, ofwel akten van toelating om een
bepaalde nering in het dorp te mogen uitoefe
nen. Een voorbeeld daarvan: Den 13en novem
ber 1787 hebben schout en schepenen des
dorps Laaren aan Gerrit Pieterze de Wit woon-
agtig alhier, verleend admissie omme binnen
deeze dorpe te moogen verkoopen koffij, thee,
chocolade, snuijfen tabak. Dergelijke akten
werden ook afgegeven aan onder andere fles-
sianen, kramers, herbergiers en tappers. Soms
ging daarbij iets mis. Op 12 oktober 1787 ten
tijde dat een gedeelte der Pruijssische
Trouppes binnen deze dorpe gecantoneerd
laagen werden schout en schepenen door de
Pruisische generaal Van Rhoer genoodzaakt
ene Wouter Grootveld te benoemen tot herber
gier en tapper van bieren, wijnen,
Brandewijnen en gedistilleerde wateren. Dit
gebeurde in afwezigheid van de schout Dirk
Hoogeveen. Deze ontstak hierover bij zijn
terugkomst in woede, omdat hierdoor zijn eigen
nering danig werd geschaad. Immers defunc-
tiën als herbergier en tapper (waren) altoos
aan het schoutsampt, tot een beeter bestaan,
ge-includeert geweest. De schout had dus altijd
deze bijverdienste gehad. Voor de schepenen
zat er dan ook niets anders op dan de admissie
aan Grootveld weer in te trekken.201
Het is niet mogelijk om in dit bestek alle moge
lijkheden die de archieven bieden om het histo
rische beeld van Laren te completeren, te
behandelen. Dat er nog genoeg te onderzoeken
is, moge in ieder geval duidelijk zijn.

NOTEN
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19) SAGV. Register van diverse schepenakten, 1703-1726.
ORA Laren/Blaricum, inv.nr. 3267.
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Jan Hamdorff, de ongekroonde koning van
L a re n  Margriet van Seumeren-Haerkens

De naam Hamdorff - en ik bedoel hiermee het
hotel en haar oprichter - is onlosmakelijk ver
bonden met Laren. Het Hotel Hamdorff heeft
de naamgever nog decennia overleefd. Helaas
is er weinig bewaard gebleven van het levens
werk van Jan Hamdorff. Slechts wat schilderij
en, documentatie en verhalen houden de herin
nering levend.
Een groot braakliggend terrein in het centrum
van Laren, tegenover de Brink accentueert nu
de plaats waar het vermaarde Hotel Hamdorff
heeft gestaan. Tot in 1978 was het nog mogelijk
om in Het Kroegje een kopje koffie te drinken.
De neergang was helaas toen al niet meer te
stuiten en in het volgende jaar werd Hotel
Hamdorff gesloopt.

De vergulde Postwagen

Wie was Jan Hamdorff? Hij was eerst herber
gier, later ontwikkelde hij zich tot hoteleige
naar, makelaar, raadslid, wethouder en mece
nas. Hij werd daarom ook wel de ongekroonde

koning van Laren genoemd.
Het is bekend dat de grootvader van Jan
Hamdorff, Joachim, rond 1800 Westfalen ont
vluchtte als dienstweigeraar. Westfalen was een
belangrijk wolcentrum en leverde deze grond
stof aan de lakenstad Naarden. In Laren stopten
de wolwagens bij café De Hessekar. Op een
van deze wagens reed Joachim Hamdorff mee
en koos Laren als zijn nieuwe woonplaats. Hij
huwde de uit Eenrnes afkomstige Gerritje
Grootveld. Zij kregen een zoon Wouter, die met
Antje Versteeg, de dochter van de kastelein uit
De Hessekar huwde. Wouter nam het logement
van zijn schoonvader over. Uit hun huwelijk
werd onder andere Jan Hamdorff (1860) gebo
ren. Toen zijn vader overleed, werd er van Jan
verwacht dat hij zijn moeder zou assisteren in
het logement. Jan gaf al snel blijk te beschikken
over zakelijke kwaliteiten. Hij zorgde ervoor
dat zijn herberg werd aangewezen als halte
plaats voor de Gooise Stoomtram. De tramlijn
bracht in 1882 een rechtstreekse verbinding tus
sen Amsterdam en Laren tot stand. Dit beteken

de dat Laren ein
delijk uit haar
isolement was
verlost.
Door de tramlijn
kwam men van
heinde en verre
naar Laren.
Vooral kunste
naars voelden
zich aangetrok
ken tot het onge
repte Gooise
dorp. Zij vonden
inspiratie in het
lieflijke land-
schap en de plaat
selijke bevolking.
Op de arme grond
leefde de bevol
king van de land-
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bouw en schapenteelt. Op ambachtelijke wijze
werd er in de kleine boerenwoningen geweven
en vlas gesponnen. De industrialisatie ging
voorlopig aan Laren voorbij. Alles bleef bij het
oude en dat was juist wat de schilders zochten.
De naam van de herberg was inmiddels veran
derd in ’De Vergulde Postwagen’.
In haar autobiografie 'Heilig Ongeduld’
beschreef de schilderes en schrijfster Wally
Moes (1961) de sfeer in het logement als volgt:
In het logement op de Brink ging het genoeglijk
toe. Het werd gehouden door de oude weduwe
Hamdorff, bijgestaan door haar dochtertje
Leentje en een zoon, de later zo bekende Jan
Hamdorjf. ... Hoe koud, ongeriefelijk en primi
tief het logement ook was, wij vonden het aller
prettigst. De familie Hamdorjf had een bepaal
de voorliefde voor schilders, die zij iets dichter
als andere gasten bij zich voelden staan. Wij
aten altijd aan een tafel apart, maar dat was
meer omdat wij eigenlijk niet gerekend werden
bij de dames en heren te horen.
De aparte tafel waaraan de kunstenaars zaten,
heette De Schilderstafel. De dagelijkse bijeen
komsten in Het Kroegje, zoals de gelagkamer
van Jan Hamdorff al snel werd genoemd, heb
ben sterk tot de onderlinge band van de kunste
naars bijgedragen.
Jan Hamdorff ontving de kunstenaars gastvrij

en rekende voor hen een speciaal tarief.
Hamdorff wist dat de excentriek geklede artie
sten in pilojak, klompen en flambard vele
nieuwsgierigen trokken. Zij maakten de her
berg tot ben in wijde omtrek bekend fenomeen.
In 1888 huwde Hamdorff Martha Maria
Buwalda. Het is merkwaardig dat over haar
weinig of niets bekend is. Uit hun huwelijk is
een dochter geboren.

De zakenman

Het lag voor de hand dat de succesvolle zaken
man zitting had in het gemeentebestuur van
1896 tot 1922. Eerst als raadslid en later als
wethouder. Deze functies stelden hem in staat
te zorgen voor straatverlichting, riolering, een
vuilstortplaats, verbetering van het onderwijs
en aanleg en uitbreiding van het plaatselijke
wegennet. Jan Hamdorff ging hierin zelfs
zover dat hij voor eigen rekening grond aan
kocht van onwillige particulieren, die het niet
aan de gemeente wilden verkopen. Op zijn
beurt stond Hamdorff het weer af aan de
gemeente, die het verworven stukje grond kon
gebruiken voor de verbetering van straten.
Toch ontmoette het ondernemerschap van Jan
Hamdorff niet overal luide bijval. Met name
zijn grondspeculaties als makelaar worden fel
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Opening van een van de eerste kunsttentoonstellingen in kunstzaal Hamdorff, na 1913.
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bekritiseerd in het door P.H. van Moerkerken
geschreven boek 'De ondergang van het dorp’.
Het boek beschrijft het relaas van het dorp
Aarloo, waarmee Laren wordt bedoeld. Met de
'Van ouds het Postpaard' en Dirk Boersink
bedoelt Van Moerkerken respectievelijk 'De
Vergulde Postwagen' en Jan Hamdorff.
Volgens de auteur was deze Boersink die hij
afschildert als een goedmoedige en geslepen
bullebak, een grofstoffelijk ondernemer, de
schuld van Aarloo' s ondergang. Want: Nooit
had zijn ziel ervaren wat schoonheid was. Hij
gaf het dorp prijs aan de vernietigende werking
van het geld en de cultuurloosheid. ... Met ont
zag spraken de dorpelingen over Boersink. Hij
bezat een macht die hen vreemd was.
Het harde oordeel was de Laarders vreemd. Bij
de dood van Jan Hamdorff schreef de Laarder
Courant De Bel op 11 augustus 1931: Jan
Hamdorff, dat was een naam die klonk als een
bronzen klok door geheel het Gooi, een naam
waarmee de roem van Laren als wereldver
maard schilderscentrum innig verweven is. Op
de gedenksteen bij de Jan Hamdorff-bank, die
na zijn dood onthuld werd, staat de tekst gebei
teld: Van dorpsgenoten en vrienden, zijn bur
gerzin gedenkend.

De kunsthandelaar

Ook van zeer grote betekenis was de rol van
Jan Hamdorff als kunsthandelaar. De vele kun
stenaars die zijn logement bezochten, betaalden
vaak voor hun verblijf met schilderijen en teke
ningen. Hamdorff verhuurde ateliers en hielp
armlastige schilders door kopers voor hun werk
te zoeken, om daarna de winst eerlijk met hen
te delen.
Eén van de eerste buitenlandse kunstenaars die
Laren bezocht en daarmee ook de herberg, was
de Duitse kunstenaar Max Liebermann. In 1884
verbleef hij voor het eerst in 'De Vergulde
Postwagen'. Later verhaalt hij hierover: Och,
daar was ik op mijn huwelijksreis. Den volgen
de ochtend hadden wij tweeënvijftig vlooien in
de waschkom; maar Mauve heeft ons af ge
troefd, die had er voor zich alleen zesenvijftig.
Och ja, dat is nu onderhand ook al weer een
jaar of vijf-, zesenveertig geleden. Sindsdien
moet er, naar ik hoor, in Laren véél veranderd
zijn. Deze anekdote werd in 1933 opgetekend
en inderdaad is er sinds eindjaren tachtig van

de vorige eeuw veel veranderd.
De kentering zette zich pas goed in rond de
eeuwwisseling. Laren was inmiddels uitge
groeid tot een schildersdorp van internationale
faam. Toeristen, kunsthandelaren en kunste
naars kwamen naar het Gooi. Om de grote toe
stroom van bezoekers te kunnen onderbrengen
breidde Jan Hamdorff zijn herberg in 1905 uit
met het statige hotelgedeelte 'Hotel Garni'.
Dat Laren steeds meer in trek kwam, ook als
forensenplaats, bewijst de spectaculaire stijging
van het aantal inwoners van 1997 in 1870 tot
4022 in 1914!
In 1913 werden overal grote feesten aangericht
ter ere van honderd jaar onafhankelijkheid. Zo
ook in Laren. Het was Jan Hamdorff die het ini
tiatief nam een Gooische kunsttentoonstelling
met attracties te organiseren. Samen met de
schilders Kever. Hart Nibbrig. Wolter. Willy
Sluiter en Leendert van der Tonge werd dit plan
verder uitgewerkt. Zij vormden tevens ook de
jury die de expositie zou samenstellen. Een aan
tal Gooise kunstenaars werd uitgenodigd aan de
expositie deel te nemen. Inmiddels was er een
compleet expositiegebouw bestaande uit drie
expositiezalen geplaatst.
Om het geheel aantrekkelijk te maken voor
bezoekers werd de tuin veranderd in een feest
terrein met een groot terras naar ontwerp van de
architect Hendrik Smit. Een triomfboog aan de
ingang attendeerde de bezoeker op het feestter
rein dat was omgeven door een galerij.
Zachtrose geraniums bekroonden de ranke zui
len. Bij de ingang bevond zich een tearoom. In
de colonnade waren winkeltjes gevestigd waar
onder één van een antiquair. Het tuinmeubilair
bestaande uit sierlijke witte stoelen met bijpas
sende tafeltjes was ontworpen door de schilder
H.J. Wolter. 's Avonds werd het terrein verlicht
door elektrische lampen. Op het terras werd
's avonds een dansvloer gelegd. De dansfeesten
werden opgeluisterd door het Hongaarse orkest
van Zunki Joska.
Om de tuin extra aantrekkelijk te maken, was er
zelfs een fontein. Het bassin werd gevormd
door een omgekeerde beerputdeksel. In de vij
ver zwommen goudvissen die bij nader inzien
geschrapte worteltjes bleken te zijn!
De eerste expositie was een groot succes en Jan
Hamdorff besloot jaarlijks een grote tentoon
stelling te organiseren. Een correspondent van
de NRC bezocht de expositie in 1917, hij heeft
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vooral veel lof over de tuin: Vooral de genoe
gens van Hamdorffs tuin zijn het, die lokken.
De genoegens van het prettige oud-
Hollandsche zitje in de schaduw van de waran
den en van een paar laagstammige boomen,
terwijl er in de nabije bar kristal fonkelt en
koele drank wordt geschonken...
Over de grootse dansfeesten die werden gehou
den in de openlucht waarbij gedanst werd op
het temperamentvolle ritme van de tango, werd
kritisch geschreven. Professor Treub schreef
een fel kranteartikel over de dansvloer van
Hotel Hamdorff. Hij karakteriseerde de lokatie
als de Zeedijk van het Gooi. De puriteinse Jan
Hamdorff liet daarop kaartjes drukken met de
tekst: ’uw aanwezigheid wordt niet meer
gewenst’. Met deze actie wees hij ’vrouwen
van laag allooi’ en andere onwelkome gasten de
deur.
Onder de kunstenaars die regelmatig ’Het
Kroegje’ bezochten, heerste een gemoedelijke
sfeer. De kunstschilder David Schulman ver
haalt hierover: ’s Middags trokken we tegen vij-
fen naar Het Kroegje. Daar troffen we Jan, die
met ons op de bank onder de bomen ging zitten.
Daar dronken we dan ons borreltje in het voor
uitzicht van het heerlijke diner. Voor zeventig
cent kregen we soep, vlees, aardappelen,
groente en altijd wat mee van de toespijzen die
de rijke logé’s op hun menu hadden. Wat had
den we een pret, en Jan niet minder, als we een
schilderij verkochten. Ik zie nog Piet Blees, de
trouwe chef uit die jaren, die ook geheel met
ons meeleefde, z 'n blocnootje volkrabbelen met
wat we noodgedwongen
op de pof gekocht hadden,
maar was er dan ook een
schilderij verkocht, dan
werd er schoon schip
gemaakt...

Zestig jaar

Bij zijn zestigste verjaar
dag werd de mecenas
gehuldigd door de schil
ders en de dorpelingen. De
kunstenaar Hein Kever
had een portret van de
jubilaris geschilderd. Dit
werd aangeboden aan de
gemeente met het verzoek

om het portret een ereplaats in het raadhuis te
geven. (Het portret is er nog steeds te bewonde
ren.) Van zijn schildersvrienden ontving Jan
een gedenkboek met daarin honderden handte
keningen. foto’s, aquarellen, schetsen (onder
andere van Anton R. Mauve en Frans
Langeveld). Hamdorffs buurman C. Stark prees
in een voorwoord zijn talent om in vrede zaken
te doen en zijn grenzeloze hulpvaardigheid,
waarvan de minder met aardse goederen geze-
genden kunnen getuigen. Daar hij deze mooie
kwaliteiten altoos onder een zekere ruwheid
trachtte te verbergen, waren het de stompzinni-
gen die hem niet dadelijk begrepen.
Ook kreeg Jan Hamdorff een borstbeeld
gemaakt door Gerard Hoppen. Het werd
geplaatst in de Hamdorff-tuin. Nu is het beeld
verplaatst naar de Nieuweweg en kan Jan
Hamdorff uitkijken op een stuk braakliggend
terrein waar eens zijn nu legendarische Hotel
Hamdorff stond.
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Het goederenbezit van het kapittel van Sint
Jan in het Gooi (deel 1) e.n. Palmboom

De stichting van de kerk van Laren wordt
gewoonlijk gekoppeld aan het optreden van het
Utrechtse kapittel van Sint Jan in het Gooi.
Volgens Enklaar en De Vrankrijker zou dit
kapittel, dat uit de 1 le eeuw dateert, in Laren
op het Sint Janskerkhof een kapel of een kerk
hebben gebouwd op of bij het land dat het
kapittel daar bezat. In een eerder artikel heb ik
er op gewezen dat het niet zeker is dat dit kapit
tel bij de stichting een rol heeft gespeeld, omdat
de kerk van Laren evenals de andere kerken in
het Gooi aanvankelijk aan de Eltense heilige
Sint Vitus en niet aan Sint Jan was gewijd, wat
eerder wijst op de betrokkenheid van deze
abdij. Betekent dit nu ook, dat het kapittel nooit
land in Laren heeft gehad?
De historici die over de Gooise bezittingen van
Sint Jan hebben geschreven, verschillen zowel
van mening over de ligging als over de omvang
van deze goederen. Volgens Muller bezat de
proost van Sint Jan in de verschillende Gooise
dorpen kleine stukken grond, die hij aan zijn
onvrije lieden in gebruik had gegeven. De
Vrankrijker zocht de bezittingen van Sint Jan
vooral in het zuidoosten van het Gooi.
Daarentegen stelde Van Tol in een artikel in dit
tijdschrift dat het kapittel helemaal geen grond
bezit in de Gooise dorpen heeft gehad. Het
bronnenmateriaal is schaars en biedt ruimte
voor uiteenlopende interpretaties, maar de visie
van Van Tol is zeker gekleurd door de wens om
het bestaan van onvrijen in het Gooi tot een
minimum te beperken.

De bronnen zelf laten er geen twijfel over
bestaan, dat het kapittel in het Gooi land heeft
bezeten. De rechten van het kapittel worden in
1216 voor het eerst duidelijk vermeld.21 In dat
jaar bevestigde paus Innocentius III de deken
en de kanunniken van Sint Jan in al hun bezit
tingen, waaronder ’het recht en de inkomsten
die jullie hebben in Naardinkland’ (jus quoque
ac redditus, que habetis in Nardinclant).
Waaruit die inkomsten en rechten bestonden

blijkt uit 14e en 15e eeuwse gegevens.
Genoemd wordt dan een stuk weiland in de
Hilversummer mate, de Proestgheer of de
St. Jans Gheeren geheten, dat in pacht werd uit
gegeven. Daarnaast bezat het kapittel in 1442
tijnsgoederen tot Naerden in Goeylant ende
daaromtrent, waarvan keurmeden werden
geheven.3’ Verder bevat het archief een aantal
lijsten, waarin mannen en vrouwen worden
opgesomd die een tijns aan het kapittel betaal
den. Tenslotte is er een stuk bewaard, waarin de
rechten en plichten van de keurmedige lieden
van het kapittel van Sint Jan in het Gooi staan
opgetekend.41 Deze hadden stukken land van het
kapittel in bezit. Wanneer zij kwamen te over
lijden of de grond aan een van hun kinderen
overdroegen, had de proost het recht het beste
stuk uit de boedel (de keurmede) uit te kiezen
en in bezit te nemen. Daarnaast betaalden zij
jaarlijks een bedrag aan tijns. Het kapittel bezat
dus land in het Gooi, maar waar dit precies lag,
wordt op grond van deze gegevens niet duide
lijk, maar er is wel iets meer over bekend. Maar
eerst wil ik iets zeggen over het karakter van
twee bronnen van inkomsten die het kapittel
had, de tijnzen en de keurmeden en de vrije of
onvrije status van de betaler.

Keurmeden en tijnzen

De betaling van tijnzen wijst in het algemeen
op grondbezit, maar niet noodzakelijk op een
onvrije status van de bezitter. We onderschei
den namelijk twee soorten tijnzen: de domania-
le of hoftijnzen en de ontginningstijnzen.'1 De
betaling van een ontginningstijns werd bedon
gen bij de uitgifte van woeste grond door de
landsheer aan de ontginners. Deze kregen de
grond in volledige eigendom en betaalden
alleen jaarlijks aan de landsheer een klein
muntje (een tijns) ter erkenning van diens
gezag. De domaniale tijnzen wijzen op de spe
ciale exploitatievorm die kon voorkomen bij
het grootgrondbezit van een geestelijk of
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wereldlijk heer (domein of ook wel hof of cur-
tis genoemd). In de klassieke vorm was het land
in twee delen verdeeld. Een deel werd vanuit
een centraal gebouw (curtis of vroonhof) door
de heer zelf geëxploiteerd, vaak met behulp van
onvrijen die aan de hof verbonden waren, maar
die zelf geen land bezaten. Daarnaast waren er
afzonderlijke boerderijen met bijbehorend land,
die door de heer aan onvrije boeren waren uit
gegeven. Deze boeren waren verplicht om in
drukke tijden hulp te bieden bij het bewerken
van het land van de heer. Voor het gebruik van
het land betaalden zij aan hem een tijns, die
ofwel bestond uit een deel van de opbrengst
van hun land of uit een bedrag in geld. Verder
bezaten zij collectieve gebruiksrechten op de
woeste gronden. Bij vererving of overdracht
van hun land waren zij aan bepaalde regels
gebonden. Een van de verplichtingen kon zijn
het betalen van de keurmede. Het voorkomen
van keurmeden wijst dus op het bestaan van
onvrijen. Genoemde tijnzen waren verbonden
met grondbezit, dit in tegenstelling tot de zoge
naamde hoofdtijns (of hoofdgeld), die ook wel
voorkwam. Deze was gebonden aan de persoon
en werd betaald als teken van persoonlijke
onvrijheid. Tot welke categorie behoorden nu
de tijnzen van het kapittel van Sint Jan?

Muller was van mening, dat de tijnzen die aan
Sint Jan moesten worden betaald hoofdtijnzen
waren en leidde uit het voorkomen ervan af dat
verspreid over de Gooise dorpen onvrijen van
het kapittel hadden gewoond die kleine stukjes
land van dit kapittel gebruikten. Deze tijns zou
volgens hem later zijn omgezet in een tijns die
betaald werd van de grond, aangezien in de
17e eeuw de tijns per zwad (dat wil zeggen van
land met een bepaalde oppervlakte) werd opge
bracht. Deze onvrijen zouden tevens keurmedig
zijn geweest. Ook Enklaar was van mening dat
de tijns die sommige Gooiers in Naarden en
Hilversum aan Sint Jan betaalden een hoofd
tijns kan zijn geweest, wat op hun onvrijheid
wees.'” De tijnzen die de Gooiers betaalden aan
de abdij van Elten van de hooilanden langs de
Zuiderzee (de Maatlanden) beschouwde hij
echter niet als domaniale tijnzen. Naar zijn
mening werden deze geheven van aangeslibde
gronden, waarop de abdis van Elten en later de
graaf van Holland rechten konden laten gelden
op grond van het stroomregaal, een van hun

landsheerlijke rechten. Hoewel het onder
scheid tussen de beide soorten tijnzen op het
moment dat-Enklaar schreef nog niet zo duide
lijk was gedefinieerd, mogen we wel conclude
ren dat hij deze tijnzen als ontginningstijnzen
beschouwde, die betaald werden voor land dat
door de landsvrouwe ter ontginning was uitge
geven. Dit is van belang omdat, zoals we hier
na zullen zien, ook het kapittel van Sint Jan op
deze Maatlanden tijnzen hief. Van Tol tenslot
te heeft proberen aan te tonen dat de landen
waarvan een tijns werd geheven niet over het
Gooi verspreid waren, maar geconcentreerd
waren op één complex, de Kampen, een deel
van de Maatlanden dat vlak aan Eemnes grens
de. Deze tijns was geen hoofdtijns of domania
le tijns, maar een ontginningstijns ook wel
kooptijns geheten. Van deze Maatlanden werd
geen keurmede geheven. Wel keurmedeplich-
tig kunnen de mensen zijn geweest die gegoed
waren op het bouwland dat aan de Kampen
grensde, de Hoeven. Dit complex zou door de
heren van Sint Jan als een deel van Eemnes en
dus van het Sticht beschouwd zijn. Het werd
pas in 1535 bij het Gooi gevoegd. De keurme
de werd volgens Van Tol dus alleen betaald
door de Eemnessers op de Hoeven en niet door
de Gooiers. Onvrijen van het kapittel van Sint
Jan zouden er in het Gooi niet zijn geweest.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat in
gebieden in de nabijheid van het Gooi
(Kromme Rijngebied en vermoedelijk ook de
Vechtstreek) inderdaad hoven van grote kerke
lijke en wereldlijke heren hebben bestaan,
waarop onvrijen leefden die een tijns en een
keurmede aan de heer betaalden en soms dien
sten op zijn land verrichtten.7’ Zou in het Gooi
dan elke vorm van onvrijheid hebben ontbro
ken?

De ligging van de tijnslanden

Uit de 14e en 15e eeuw zijn lijsten overgele
verd, waarin de namen staan opgetekend van
de mannen en vrouwen die een tijns aan het
kapittel betaalden. In de tijnslijst van 1440
werden zij per nederzetting (Hilversum. Laren,
Huizen, Eemnes en Naarden) opgesomd. De
naam van de tijnsplichtige werd gevolgd door
het aantal zwaden waarvan de tijns werd gehe
ven. Een zwad was een oppervlaktemaat die in
het Gooi speciaal werd gebruikt in de maatlan-
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den. Elke nederzetting bezat daar zijn eigen
stuk maatlanden: op de kaart vinden we onder
andere de Huizer Maat, de Naarder Maat, de
Bussemer Maat, de Laarder Maat en de
Hilversummer Bovenmaat. Daarbinnen waren
de hooilanden verdeeld in langgerekte stroken
(zwaden), die aan de inwoners van die dorpen
waren uitgegeven.8’ Het aantal zwaden waarvan
het kapittel van Sint Jan de tijns hief, lag rond
de honderd.
Van een paar stukken maatland van het kapittel
kan worden vastgesteld waar ze gelegen waren.
In 1510 bevestigde de toenmalige proost van
Sint Jan, Johan Inghenwinckel. dat zijn voor
ganger veertien duerganghen had verleend aan
Gerrit Hendrikszoon en Tijmen Wiggerszoon,
twee inwoners van Hilversum.” Acht daarvan
waren gelegen ten noorden en zes ten zuiden
van de Kerkmaet van Hillfersom. Uit deze laat
ste zes percelen trok de pastoor van Laren ’van
ouds' een rente. Zowel over deze Kerkmaat als
over deze rente is meerbekend. In 1416 werd
de kapel die te Hilversum was gebouwd op ver
zoek van de gelovigen tot parochiekerk verhe
ven en van de kerk van Laren afgescheiden.
Voor het levensonderhoud van de nieuwe pas
toor schonken de buren van Hilversum onder
meer de opbrengst van land op de eng en van
31/4 zwad en 2 doorgangen maatland.1"1 De pas
toor van de kerk te Laren verloor bij deze
afsplitsing echter inkomsten en moest daarvoor
schadeloos worden gesteld. Hij kreeg jaarlijks
een rente van 53/4 nobel en het was deze rente
of een deel daarvan, die op bovengenoemde zes
doorgangen rustte. " De Kerkmaat van
Hilversum moet gelegen hebben in het gedeelte
van de maatlanden dat bij de inwoners van de
nederzetting Hilversum in gebruik was.
Daarmee zijn tevens de doorgangen van de
proost van Sint Jan in de Hilversummermaat
gelokaliseerd. De Kerkmaat was bovendien nog
tijnsplichtig aan het kapittel. In de tijnslijst uit
1440 verschijnt namelijk onder de rubriek
Hilversum die paeplike provende, de prebende
van de pastoor. Tussen de bewoners van de
andere nederzettingen en het gebruik van een
vast deel van de Maatlanden bestond later
steeds een nauwe relatie. We mogen er daarom
wel van uitgaan dat de meeste zwaden die in de
tijnslijsten werden genoemd ook in de
Maatlanden van de dorpen waaronder ze ver
meld werden, hebben gelegen. Daarmee vervalt

de stelling van Van Tol dat de maatlanden van
Sint Jan alleen te vinden zouden zijn geweest
op de Kampen.

Maar er is meer. Op deze maatlanden van Sint
Jan rustte volgens de oorkonde van 1510 niet
alleen de verplichting een jaarlijkse tijns te
betalen, maar de bezitters moesten bovendien
bij overlijden een keurmede betalen. De landen
waren keurmedige goederen en Gerrit en
Tijmen keurmedige lieden van het kapittel. Dit
toont duidelijk aan dat de tijns op de
Maatlanden geen ontginningstijns was, zoals
Enklaar en Van Tol meenden, maar een doma-
niale tijns, die oorspronkelijk door onvrijen aan
het kapittel van Sint Jan werden betaald. In de
15e eeuw was de betaling van de tijns en de
keurmede niet meer automatisch gekoppeld aan
een vorm van onvrijheid. De verplichting tot
het betalen van de keurmede was geen persoon
lijke verplichting meer. maar rustte op het land.
Bovendien werd van dit land gezegd dat Gerrit
en Tijmen het in eigendom bezaten. Dit is ken
merkend voor de veranderde situatie, zoals die
ook uit het Kromme Rijngebied bekend is.121 Zo
kon bijvoorbeeld de pastoor van Laren, die
geen onvrije man kan zijn geweest, toch in
1568 keurmedig zijn. Na zijn overlijden werd
uit zijn bezit een tabberd als keurmede betaald.

De tijnslanden van het kapittel van Sint Jan
waren dus niet alleen op de Kampen gelegen,
maar kwamen ook elders in de Maatlanden
voor. Van deze landen werd zowel een tijns als
een keurmede geïnd en de tijns was een doma-
niale tijns, die nadat de hooilanden onder de
gerechtigden waren verdeeld, werd geheven
van dit land. Ook de tijnzen die de abdij van
Elten hief van de maatlanden binnen het Gooi
(die van de landen langs de Eem laat ik geheel
huiten beschouwing) zullen dus geen ontgin-
ningstijnzen zijn geweest. De vraag stelt zich
nu of het landbezit van het kapittel uitsluitend
beperkt is gebleven tot de zwaden in de
Maatlanden of dat ook elders in het Gooi land
van het kapittel heeft gelegen. Om deze vraag
te kunnen beantwoorden, moeten we naar de
agrarische structuur van de nederzettingen in
het Gooi kijken. In één van de volgende afleve
ringen van TVE kom ik daar graag op terug.
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NOTEN
1) S. Muller Fz. - Het recht der keurmedigen in Gooiland.

Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot uit
gave der bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht 2.
(1892) (4), pp. 644-646; A.C.J. de Vrankrijker - Stad en
Lande van Gooiland. Geschiedenis van de erfgooiers
968-1968. (Bussum, 1968) p. 9; T. van Tol - De zwade-
tijns, die de Gooiers wel en de keurmede, die ze al dan
niet verschuldigd waren aan het St. Janskapittel te
Utrecht. Tussen Vecht en Eem (1984).

2) Zie voor de meeste bronvermeldingen E.N. Palmboom -
Het kapittel van Sint Jan te Utrecht. Een onderzoek naar
verwerving, beheer en administratie van het oudste goe
derenbezit (1 le-14e eeuw). 2 dln. Proefschrift
Universiteit van Amsterdam, pp. 253-263. (Amsterdam,
1992)

3) Vergelijk ook de kapittelrekening van de grote kamer uit
1440: de censu in Naerden et aliis locis circumviciniis,
van de tijns in Naarden en in andere omringende plaat
sen.

4) Het stuk is overgeleverd in een afschrift uit de 17e eeuw,
maar beschrijft een oudere situatie. Het is uitgegeven
door S. Muller Fz. (zie noot 1).

5) C. Dekker - Verhandeling van Kerstiaan van Land over
het tijnsrecht te Amerongen. Verslagen en
Mededelingen van de stichting tot uitgaaf der bronnen
van het Oud-Vaderlandse Recht, nieuwe reeks. (1984)
(4), pp. 73-102; H. van der Linden - De cope. Bijdrage
tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der
Hollands-Utrechtse laagvlakte. (Assen, 1956)

6) D.Th. Enklaar - Geschiedenis van Gooiland, dl. 1, pp. 20
en 51. (Amsterdam, 1939)

7) C. Dekker - Het Kromme Rijngebied in de
Middeleeuwen. Een institutioneel-geografische studie
(Stichtse Historische Reeks 9). (Zutphen, 1983);
A.L.P. Buitelaar - De Stichtse ministerialiteit en de ont
ginningen in de Utrechtse Vechtstreek, pp. 121-152.
(Hilversum, 1993)

8) Een zwad was twaalf voeten breed. De lengte had een
standaardmaat van 240 roeden, maar daarvan werd ook
afgeweken; J.H. Sebus - De erfgooiers en hun gemeen
schappelijk bezit (tot 1568). Proefschrift
Rijksuniversiteit Leiden, pp. 20-23. (Amsterdam, 1933)

9) Rijksarchief in Utrecht, Archief kapittel van Sint Jan,
nr. 908. f. 73v.

10) A.C.J. de Vrankrijker - Naerdincklant. Gooische studies
over koptienden, boekweit en bijen, kerken en kloosters,
weversheiligen. p. 139. (Den Haag, 1947)

11) I>.Th. Enklaar - Middeleeuwsche rechtsbronnen van
Stad en Lande van Gooiland (Werken van de
Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het Oude
Vaderlandsche Recht, 3e reeks, 3). p. 471. (Utrecht,
1932)

12) willen ... viertien duergangen als ons proistijen kuerme-
dich guet verlenen ende hem luyden weder om in hueren
eygendom ende recht setten ende stellen. Vergelijk dit
met de passage uit een oorkonde van de Sint Paulus-
abdij (1325): ellic mensche, die des goetshus hofgoet
heeft ende daeraf den ey gendom heeft is curmede schul-
dich als hij stervet (zie noot 7, p. 154).
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Kaart 1. De verdeling van de gemene
gronden van Stad en Lande van Gooiland
volgens de kaart van 1843 H.H.M. Meyer,
1980.
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Om het behoud van een wereld van
schoonheid
Schets van de stedebouwkundige ontwikkeling van Laren

J. Kwantes

Inleiding

Gelet op de grote verandering welke het dorp
Laren sinds de eeuwwisseling onderging, zou
deze bijdrage ook kunnen heten ’Laren in de
kentering van de tijd'.
'Stedebouwkundige ontwikkeling' duidt niet op
de overgang van dorp naar een plaats met stads
karakter. Het begrip ’stede’ betekent slechts
’plaats', zoals bedstede de plaats van het bed is
of was. Het gaat om plaatsen door menselijke
activiteit tot stand gekomen en zichtbaar vorm
gegeven. Het gaat dus om de wordingsgeschie
denis van het dorp, de ruimtelijke inrichting,
bepaald door het fysisch milieu, de natuurlijke
omstandigheden en ruimtelijk structurerende
krachten. Van deze zijn de van buiten komende
van toenemend belang geworden: de komst van
schilders en andere kunstenaars, de verkeers
mogelijkheden, de vestiging van goed gesitu
eerde forensen, de schaalvergroting van maat
schappelijke problemen en ruimtelijke samen
hangen, een veranderend besef van fundamen
tele waarden en tenslotte het ingrijpen door de
overheid via wettelijke maatregelen in maat
schappelijke ontwikkelingen met een ruimtelij
ke dimensie.

De ontwikkeling tot 1912
Gebruik makend van de voor het boerenbedrijf
van belang zijnde natuurlijke omstandigheden
is Laren ontstaan onder aan een helling van de
Gooise stuwwal rond een plas, de Coeswaard.
Het systeem van het boerenbedrijf bestond uit
het gebruik van de rond de brink liggende eng
voor akkerbouw en van de heide daarbuiten
voor het weiden van schapen.
Houtwallen en bosjes gaven beschutting en
geriefhout. Koeien werden geweid op de meent
bij Huizen. Van de brink liepen radiaal en
gevorkte wegen over de eng naar de heide.
Boerderijen en weverswoningen lagen wille
keurig verspreid, doch op beperkte afstand van

de brink. Als oudste plaatsen van vestiging zijn
wel genoemd de Brink, Oosterend, Klein Laren
en Zevenend, daarna kwam bebouwing tussen
Naarderstraat en Torenlaan, bij St. Jansstraat
tussen Eemnesserweg en Veerweg en ook ver
spreid langs Smeekweg en Zevenenderdrift.
In het begin van de vorige eeuw werd het con
tact met de buitenwereld verbeterd, omdat
Napoleon de straatweg van Naarden via Laren
en Eemnes naar Amersfoort liet aanleggen.
De erfgooiersorganisatie Stad en Lande had
aanvaard, dat de boeren van Laren (en die van
Hilversum) naar verhouding meer schapen
mochten weiden vanwege de voor hen grotere
afstand tot de meenten. Rond het midden van
de vorige eeuw waren er rond 3000. De scha-
penmest (met heiplaggen) was van belang voor
de akkerbouw en door het grote aantal schapen
was de eng behoorlijk uitgedijd.
Omdat de erfgooiers slechts het gebruiksrecht
op de heiden en weiden hadden en het rijk
alleen het bloot eigendom, was verkoop van de
grond, althans formeel, niet mogelijk. Omdat
het rijk tijdens het bewind van koning Willem I
veel geld nodig had. kwam door bemiddeling
van Albertus Perk - zowel vertegenwoordiger
van Domeinen, als erfgooier en notaris - een
verdeling tot stand. Elk der partijen kreeg daar
na de volle eigendom van zijn deel. Het groot
ste deel. vooral de heiden, kwam aan de erf
gooiers als basis van het boerenbedrijf. De ter
reinen van het rijk kwamen wat verspreid te lig
gen en werden grotendeels geveild. Zij kwamen
vaak aan rijke niet Gooise ontginners.11 Kaart 1
geeft een indruk van de definitieve verdeling
van de gronden. Daaruit blijkt niet alleen de
omvang van de Laarder eng. maar ook welke
gronden in Laren aan Domeinen, dat wil zeggen
het rijk, kwamen. Die hadden of kregen later
een publieke functie, namelijk militair kamp en
oefenterrein Crailoo, de weg tussen Hilversum
en Laren met waterleidingterreinen en in het
zuiden een strook langs de geprojecteerde
Tienhovense vaart, die eens via de
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Gooiergracht een verbinding met de Zuiderzee
moest geven. Omdat die vaart niet werd aange
legd, kon vermoedelijk daarom ten zuidoosten
van de eng het Laarder bos groeien.
Domeingronden werden aldus structurende ele
menten in het gemeentelijk buitengebied. De
eng bepaalde later de grens voor het dorp.
Kaart 2 geeft schematisch de omvang van het
oude dorp van 1850. Door de verspreide ligging
der huizen suggereert het een grotere omvang
dan het werkelijk had. Opvallend is de krans
van bosachtige terreinen langs de west- en zuid
kant van de eng. Door vergelijking met kaart 1
blijkt, dat deze bospercelen op de eng lagen.
Vermoedelijk was dit eikehakhout, dat door
gebruik van de schors in de leerlooierij meer
opbracht dan akkergrond. De landbouw gaf een
uiterst sober bestaan. In elk geval veranderde
het inwonertal tot 1890 maar weinig. Tussen
1870 en 1880 liep het zelfs terug.

Tabel 1. De ontwikkeling van het
inwonertal van Laren van 1870 tot
1910.

1 januari inwonertal
1870 2065
1880 1971
1890 2128
1900 2312
1910 3349

Bron: A.C.J. de Vrankrijker -
Veranderen en aanpassen in het Gooi

tussen 1874 en 1940, TVE 1981, p. 83.

De topografische kaart van 1905 (kaart 3) laat
zien, dat het langs de eng niet om een volledig
doorlopende bosgordel ging en dat de huizen
verspreid lagen langs eerder genoemde wegen,
ongeveer in noordwest-zuidoostelijke richting
met een uitbreiding langs de Melkweg in de
richting van Blaricum.

L331 h' ide
bossen en buitenplaatsen

| | engen en andere bouwlander

E ;r™ :3  meenten, ander grasland er
F=: 3.4-: 4 rietland
H H H ^  bebouwing

Kaart 2. Landgebruik in het
Gooi in 1850, ontleend aan De
Stichting voor bodemkartering,
De bodem van Noord-Holland.

water

----------- wegen

_______provinciegrens

De kentering

De aanleg van de Oosterspoorlijn
had aanvankelijk vooral een groei
van Hilversum en Bussum tot
gevolg. Laren lag te afzijdig. Toch
zou de spoorlijn wel het begin van
de verandering inluiden. Die veran
dering is (tot 1910) treffend
beschreven door Van Moerkerken
(1914) in zijn geromantiseerde kro
niek van fantasie en werkelijkheid
'De ondergang van het dorp'. Hij
gaf geen wetenschappelijk verant
woorde historische of sociologische
beschrijving van Aarloo (Laren) in
de Holtmarke (het Gooi), maar vol
gens tijdgenoten was de weergege
ven sfeer van gebeurtenissen en van
het optreden van (onder gefingeerde
naam) voorkomende personen raak
getypeerd.
Het betrof een kentering van een
tijd, die tot vandaag zijn nawerking
heeft. Die sfeertekening verduide
lijkt soms meer dan een zakelijk
relaas.
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Kaart 3. Deel van de topografische kaart, 1:25.000, 1905.
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Van Moerkerken beschrijft hoe - na de aanslui
ting in 1874 van Hilversum op de spoorlijn -
twee jonge schilders toevallig in Aarloo terecht
kwamen en door de ontdekking ener onbekende
wereld van schoonheid besloten daar (e
blijven.21 Vier jaren woonden zij in het dorpslo
gement en verkochten na enige tijd hun heide
velden en binnenhuizen aan een kunsthandelaar.
Toen gingen zij, Jacob Grave (vermoedelijk
Anton Mauve) en Arthur de Bie (Albert
Neuhuys .’). op zoek naar een eigen woning: In
dien tijd verrezen er aan den straatweg naar
Rantfoort (Naarde rst raat) een vijftal kleine bui
tenhuizen. Grave en De Bie kochten de twee
verste optrekjes, lieten houten ateliers in den
tuin bouwen, verborgen de gevels achter klim
op ett geboomte, dat ongesnoeid in lieflijke ver
wildering opschoot.
Henri Polak, destijds inwoner van Laren en ook
op landelijk niveau pleitbezorger voor het
behoud van het dorpsschoon, keerde zich tegen
de bouw van die kleine karakterloze villa’s en

gaf die gebeurtenis als volgt
weer: Ten tijde dat de groote
Anton Mauve te Laren ver
toefde, was er reeds een spe
culatieve bouwer gekomen,
die aan de Naarderstraat vier
banale villa ’s zette; in één
daarvan heeft de groote kun
stenaar eenige jaren
gewoond. Dat was voor het
dorp zijne algemene ver
maardheid erlangde. 41
Van Moerkerken verhaalt
ook, dat Boersink (Jan
Hamdorff) na het gerucht van
de komst van de stoomtram
(in 1881) zich te Aarloo v es
tigde en de herberg 'Van
ouds het postpaard’ aankocht.
En hij (Boersink) begreep,
dat de nieuwe tijd ook nieuwe
behoefte aan woningen zou
baren; dat er grond gevraagd
zou worden; dat de eigenaars
iler oude boerderijen, nu ver
huurd aan talrijke afgetobde
weversgezinnen, hun schamel
en onzeker bez.it gaarne zou
den ruilen voor het wegend
goud. Boersink verkocht

zijn gronden duur. Er kwamen aannemers en
architecten uit Amsterdam; een groot pension
groeide midden op den eng; villa's verrezen, te
bevragen bij Boersink, in steedsen stijl, doch
ook kleine landhuisjes voor schilders en dich-
. 6)ters.
Ook buitenlandse schilders bouwden hier en
daar ateliers in de boerentuintjes, tussen de
armelijke hoeven van 't Vier-end (Zevenend).
Het waren kubusvormige gevaarten, met één
reusachtig raam op het noorden.
Onbekommerd om uiterlijke harmonie hadden
de kunstenaars het laten optrekken door den
dorpstimmerman. Zij waren onverschillig voor
bouwkunstige overwegingen; zij wilden schilde
ren...
Polak verzuchtte 15 jaar later: Aldus hield
Laren op een afgelegen en vergeten oord te
zijn. Het kwam in trek. Het scheen bestemd tot
het ondergaan van het zelfde lot, dat Hilversum
en Bussum getroffen had: zijn karakter te ver
liezen en overgeleverd te worden aan de gena-
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de van den grondspeculant, van den eigenbou-
wer en de prularchitect. 81

Reacties

Tussen 1890 en 1900 was de woningvoorraad
van Laren nog slechts toegenomen van 489 tot
516, gemiddeld met niet meer dan een drietal
per jaar. In 1910 was de voorraad gegroeid tot
776; in 10 jaar waren er 260 bijgekomen. Het
was niet alleen de omvang van deze toeneming
van 50 procent in 10 jaar, maar vooral de wijze
waarop, welke niet alleen Van Moerkerken,
maar ook anderen zorgen baarde.
Voor Van Nispen van Sevenaer, de in 1909
nieuwe en jonge burgemeester, was het aanlei
ding om een regulering van de bebouwing voor
te stellen, mogelijk gemaakt door de
Woningwet van 1901. De Raad nam daarop - in
1912 - met algemene stemmen het besluit de
Bouw- en Woningverordening als volgt aan te
vullen: Het uiterlijk der gebouwen, al of niet
met de terreinafscheidingen door muren, hek
ken of dergelijke, moet zoodanig zijn, dat zij
noch op zich zelf, noch in verband met de
omgeving uit een oogpunt van welstand aan
stoot geven of kunnen geven...
De Woningwet gaf in de paragraaf ’Uitbreiding
van bebouwde kommen’ ook de bevoegdheid
en voor sterk uitbreidende gemeenten zelfs de
verplichting om tot een uitbreidingsplan te
komen. De Woningwet was echter in hoofd
zaak gericht op verbetering van de volkshuis
vesting. Het instrument voor ruimtelijk beleid
verschafte de gemeenteraden slechts de
bevoegdheid om, in het belang van een stelsel
matige bebouwing, te verbieden dat gebouwen
werden gebouwd of herbouwd op gronden die
bestemd waren voor de aanleg van straat,
gracht of plein in de naaste toekomst. Laren
groeide snel. De Raad stelde daarom - gevolg
gevend aan de wettelijke verplichting - in 1912
ook het Algemeen Uitbreidingsplan vast. Het
was echter niet meer dan een stratenplan met
een daarop gericht bouwverbod. Een sanctie bij
bouw in strijd met het plan was er niet...!
Er waren nog andere problemen. De bevoegd
heden van bestuurders van Gooise gemeenten
en die van de erfgooiersorganisatie Stad en
Lande (vaak dezelfde personen) was gaan ver
vagen. Door gemeentelijke verkoop van gron
den, die mogelijk aan Stad en Lande behoor

den, waren moeilijk oplosbare conflicten ont
staan. Pas de wet van 1912 tot vaststelling van
regelen betrekkelijk den rechtstoestand der
vanouds genaamde heiden en weiden van
Gooiland moest de oplossing brengen.
Daardoor zou onregelmatige grondverkoop ten
behoeve van woningbouw kunnen worden
voorkomen.'"
De wettelijke regelingen van 1912, namelijk de
Welstandsverordening, het Algemeen
Uitbreidingsplan en de Erfgooierswet zouden
een eind moeten maken aan de ongecoördineer
de dorpsuitbreiding. Niet zeker is of Van
Moerkerken deze regelingen kende. Hij schreef
zijn boek in 1911, de eerste druk verscheen in
1913. Wel verhaalde hij in zijn ondergang van
het dorp over de nieuwe gemeente die opbloei
de op de oude grond met als uitzicht: En nog
bleef Aarloo beroemd, in de steden des lands, in
de kunstenaarskringen van verre werelddelen.
Het bleef beroemd om zijn landelijkheid, zijn
lieflijk geboomte, zijn wijde velden en heiden,
al was ook het hout gerooid voor bouwterrein,
al kronkelden brede villawegen waar voor lut
tele jaren de boekweit geurde op golvende
akkers en de schapen graasden over wilde heu
velkling.

De ontwikkeling van 1912 tot 1965

Voor de uitvoering van de in 1912 vastgestelde
welstandsverordening werd een Schoonheids
commissie in het leven geroepen, die burge
meester en wethouder moest adviseren. Bij de
121/2-jarige herdenking daarvan constateerde
Polak, dat het bouwen van absoluut leelijke,
hinderlijke, opzichtige, banale met het karakter
van kindschap en dorp strijdige woningen en
landhuizen voorkomen werd. 121 De regeling had
de opbloei van de rustieke Gooise landhuis-
bouw gestimuleerd. Volgens Cerutti verviel
deze echter nogal eens in excessieve, geforceer
de romantiek en gewilde esthetische effecten 121
en hield de schoonheidscommissie zo sterk aan
de Gooise landhuisbouw vast, dat een andere
wijze van bouwen nauwelijks de kans kreeg.141
Mocht de welstandsbepaling verstarrend op de
architectuur hebben gewerkt, het Algemeen
Uitbreidingsplan bood geen keurslijf voor de
ruimtelijke ontwikkeling. Zoals vermeld was
het plan niet meer dan een stratenplan, het bleef
mogelijk vrijwel ongestoord in het gehele dorp
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te bouwen. De voornaamste zorg van de
gemeente was het voldoen aan de vraag naar
bouwterreinen.151 Polak stelde vast, dat een
behoorlijk plan daartoe is gemaakt, hetwelk
echter op zodanige wijze toegepast wordt, dat
immer aan alle redelijke verlangens recht
wordt gedaan. Over de eng schreef hij: Het
ware te wensehen, dat het geheel behouden zou
kunnen blijven, want vooral in den zomer, als
de gewassen te velde staan in hunne afwisselen
de kleuren, is het een waar natuur-monument.
Doch dit zal wel een der vele onvervulde vrome
wensen blijken te zijn. De bebouwing zal wel
voortgezet worden en dit schoone oord over
weldigen. Er zou inderdaad nogal wat tot
stand worden gebracht.

Tabel 2. De ontwikkeling van inwonertal en
woningvoorraad van Laren 1910-1950.

1 januari inwonertal aantal woningen

1910 3349 776
1920 4750 1046
1930 6337 1639
1940 9050 ±2200
1950 11220 2323

*) geschat
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Voor de toenemende bevolking waren behalve
woningen ook publieke voorzieningen, scholen
en kerken nodig, waaronder de basiliek in 1924,
en ook winkel- en horecabedrijven voor de
opbloeiende middenstand.
De herziening van de Woningwet in 1921 stel
de niet alleen eisen aan het wegenbeloop in aan
elkaar grenzende gemeenten. Daarnaast werd
het karakter van het uitbreidingsplan verruimd
tot een plan waarbij de bestemming voor de
naaste toekomst van de in het plan begrepen
grond in hoofdzaak wordt aangewezen. De aard
en de plaats van toegestane bouwwerken kon
nu worden geregeld, niet echter het behoud van
natuurgebied zonder bebouwing.
De bedreiging van het natuurschoon - van bui
ten af - namelijk het voorstel voor tramlijnen
door het Spanderswoud en het Bos van Bredius
en het plan van een Amsterdamse wethouder
voor een tuinstad op de centrale heide tussen
Bussum. Hilversum en Laren was in 1922 aan

leiding voor een gemeentelijk initiatief om tot
de instelling van een Centrale
Schoonheidscommissie voor het Gooi te
komen. Deze Commissie bracht in 1925 een
rapport uit aan de Belangencommissie, het
daarvoor gevormde informeel overleg van bur
gemeesters. Het rapport is het eerste voorbeeld
in ons land van boven-lokale ruimtelijke plan
ning.171 De kern was natuurbehoud. Bestaande
uitbreidingsplannen konden immers bebouwing
op ongewenste plaatsen niet voorkomen.
Vooral in de jaren twintig werden in ons land
veel natuurgebieden en landgoederen ... als
bouwterrein te koop aangeboden.151 Volgens het
rapport van de Commissie moesten gemeenten
bij het opstellen van uitbreidingsplannen vooral
de volgende richtlijnen in acht nemen:
- het vaststellen van uitbreidingsplannen uit

sluitend voor de engen. namelijk voor de
gronden rondom de dorpskern;

- beperking der bebouwing tot de engen, dus
geen bebouwing van heiden en bossen (welke
op de bijbehorende kaart met een raster wer
den aangegeven).

Deze laatste regel moest niet al te letterlijk wor
den opgevat: sommige bouw- en houtlanden
dienden voor een groter of kleiner deel onbe
bouwd te blijven, bijvoorbeeld vanwege een
mooi uitzicht (onder andere de Vredelaanl.
Stukken hei of bos, die aan reeds geheel of
gedeeltelijk bebouwde delen grensden konden
in bepaalde gevallen zonder bezwaar worden
opgenomen: De soms vrij uit ge strekte beplan
tingen met eikehakhout, die den overgang vor
men tusschen bouwland en heide, zullen in
sommige gevallen gespaard moeten worden, in
andere gevallen kunnen worden bebouwd. Van
deze beleidsvrijheid werd naar eigen believen
gretig gebruik gemaakt.
Verder moest geleidelijke uitbreiding van
bestaande kommen voorop staan. Deze moesten
groeien gelijk bloemen; ordelijk, regelmatig,
van een centraal punt uit.
Het ontstaan van afzonderlijke villabuurten,
losstaand van de dorpskern, moest worden
tegengegaan.
Uit de kaart blijkt waar het ’centrale punt’ van
Laren lag, dat de eng een relatief grote omvang
had, dat nog heel wat eikehakhoutbosjes langs
de rand van de eng lagen en dat deze buiten het
met een raster aangegeven te sparen natuurge
bied vielen (kaart 4).
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Kaart 4. Deel van de kaart bij het rapport van de Centrale
Schoonheidscommissie voor het Gooi, 1925.
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In dezelfde tijd wilde Rijkswaterstaat een weg
aanleggen buiten de dorpskommen om.
Burgemeester en wethouders vreesden, dat pas
santen Laren (en hotel Hamdorff) dan niet meer
zouden aandoen en bepleitten een tracé dwars
door het dorp. Toen dat niet haalbaar bleek,
streefde het college naar een aftakking via de
Zevenenderdrift. Het definitieve tracé - van de
legerplaats Crailoo af tot de Wakkerendijk bij
Groeneveld - werd door de eng getrokken, ove
rigens zonder overleg met het gemeentebestuur.
Gedeputeerde Staten vonden zowel hierin als in
hun bezwaar tegen de verspreide bebouwing en
de nieuwe richtlijnen van de Centrale
Schoonheidscommissie aanleiding om in 1927
de gemeente opdracht te geven het uitbreidings
plan van 1912 te herzien.

De voorbereiding van een nieuw uitbrei
dingsplan

Het tot stand komen van een nieuw plan onder
vond grote vertraging door een verschil van

mening tussen gemeente en
provincie over inpassing van
de rijksweg en over de aan
vaardbaarheid van het systeem
van ruim verspreide bebou
wing. Bovendien maakte de
wijziging van de Woningwet
in 1931 een andere procedure
nodig. De nieuwe stedebouw-
kundige paragraaf gaf de
mogelijkheid te kiezen tussen
een uitbreidingsplan in hoofd
zaak en een uitbreidingsplan
waarbij de bestemming van de
grond in onderdelen werd aan
gewezen. Verder maakte de
invoering van een nieuwe
bouwverordening het niet meer
mogelijk te bouwen aan elke
particuliere zandweg, waar nog
geen bebouwing was. Nieuwe
concept-plannen konden bij de
provincie geen genade vinden
wegens de mogelijkheid van
voortgaande verspreide bebou
wing en het gebrekkige wegen
net, de onzekerheid over een
eventuele verdubbeling van de
rijksweg en de geprojecteerde -

te dichte - bebouwing ten westen van de rijks
weg. De gemeente wilde verder veel uitwegen
op de rijksweg. Rijkswaterstaat eiste parallel
wegen. Bovendien werd de capaciteit van het
plan te groot bevonden.
Voor het toetsen van plannen baseerde de pro
vincie zich op het rapport van de Centrale
Schoonheidscommissie, dat vooral gericht was
op het behoud van natuurschoon.
Stad en Lande was een boerenorganisatie en
had meer belang bij verkoop van hei en bos. De
hei was voor het boerenbedrijf na de invoering
van kunstmest niet meer zo nodig. De gemeen
tebesturen gingen inzien, dat nu door die verko
pen het natuurschoon bedreigd werd, terwijl dit
een voorwaarde vormde voor het aantrekken
van welvarende inwoners. Hoewel de reser-
vaatsgedachte al sinds 1914 leefde, was pas in
1932 de tijd rijp voor het tot stand komen van
de Stichting Gooisch Natuurreservaat. Het doel
- in stand houden van het natuurschoon - was,
na overdracht van 1526 ha bos en hei door Stad
en Lande, grotendeels in overeenstemming met
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Kaart 5. Stedebouwkundige plangebieden met in gebied
15 deeigendommen van de Stichting Goois
Natuurreservaat in de gemeente Laren de Scriptie van
P. Wegener: Laren, het oudste dorp van het Gooi
milieugeografisch gezien, 1975.

de aanbeveling van de Centrale
Schoonheidscommissie.
Het gemeentebestuur van Laren achtte daarna
het rapport van de commissie van minder
belang, het behoud van natuurschoon was
immers verzekerd. De weerstand tegen het bou
wen van woningen in het bosgebied langs de
westrand van de eng, werd daarom minder.
Kaart 5 geeft globaal de eigendommen van het
Goois Natuurreservaat in Laren omstreeks 1970
weer. Het bezit is later uitgebreid op de eng.
De provincie aanvaardde tenslotte de versprei
de bebouwing, omdat dat systeem al zo veel
jaren in de gemeente was gehanteerd. Praktisch
ingestelde en meer op de korte termijn denken
de bestuurders hadden zich verzet tegen een te
rigide hantering van het Commissierapport. Zij
hadden meer aandacht voor concrete bouwplan
nen. D it kan in de tweede helft van de jaren
dertig en beginjaren veertig hebben geleid tot
de vaststelling en - na moeizaam overleg - tol
goedkeuring van een aantal partiële uitbrei
dingsplannen. De verspreide bebouwing heeft
zich tot 1940 over het grootste deel van de eng
uitgebreid. De situatie in de oude kern (van

vóór 1850) liet overigens toe, dat ook daar in
latere jaren werd bijgebouwd (kaart 6).

Een na 1941 ontworpen nieuw algemeen uit
breidingsplan dat tot een beperking van het te
bebouwen oppervlak moest leiden, legde een
bouwverbod op voor buitenplaatsen ten behoe
ve van hun behoud cn voorzag in de aanleg van
een ringweg. Mede omdat er tijdens de oorlog
geen bouwaanvragen waren, werd het plan niet
voltooid. Ook na de oorlog was er aanvankelijk
weinig behoefte aan een uitbreidingsplan en
Rijkswaterstaat kon nog geen uitsluitsel geven
over de rijksweg.
De toegenomen behoefte aan eenvoudige
woningen en de door het rijk  geboden subsidie
mogelijkheden vormden in 1950 aanleiding
voor de ontwikkeling van een bouwplan in het
oostelijk deel, grenzend aan Eemnes. Ten
behoeve van de gehele herziening van het alge
meen uitbreidingsplan werd het weer ingetrok
ken. Daarop werd, vooruitlopend op die herzie
ning in 1952 een partieel uitbreidingsplan
Heideveld vastgesteld en wel voor 700 arbei
derswoningen. Bezwaren van te grote stedelijk
heid moesten het afleggen tegen financiële
overwegingen. Het plan werd in 1953 door G.S.

Kaart 6. Kaart van de bebouwingsontwikkeling van het
dorp Laren, 1991.
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goedgekeurd en ging onderdeel uitmaken van
het algemeen uitbreidingsplan. Op de projectie
van een dergelijke woonbuurt met een voor
Laren afwijkend karakter was overigens door
de provincie aangedrongen wegens de behoefte
aan woningen voor minder draagkrachtigen.
Omdat de gemeente het landelijk karakter wilde
handhaven vorderde de herziening van het alge
meen uitbreidingsplan moeizaam. In 1953 werd
een ontwerp ter visie gelegd, waartegen
61 bezwaarschriften werden ingediend en wel
tegen:
- de agrarische bestemming van gronden, door

particulieren bedoeld als bouwterrein;
- de voor verbreding van de rijksweg gereser

veerde bestemming;
- de zware eisen aan bebouwing gesteld.
Nadat het deel rond de rijksweg was geschrapt,
stelde de raad het plan in november 1953 vast.
Over de doelstellingen, het weren van industrie
en natuurbehoud, bestond geen verschil van
mening met de provincie. Na een beroep op de
Kroon door bezwaarden liet het Koninklijk
Besluit in 1956 het door de Raad vastgestelde
plan vrijwel intact.

De ontwikkeling sinds de vaststelling van
het Algemeen Uitbreidingsplan

Uit kaart 6 volgt, dat de oude kern en de bebou
wing tot 1940 in hoofdzaak het karakter van
Laren bepalen. Omdat tussen 1940 en 1950
weinig gebouwd kon worden, ontstond er een
onvervulde woningbehoefte. Daar kwam een
nieuwe extra behoefte bij van alleenstaanden en
tweepersoonshuishoudens. Om daaraan tege
moet te komen had uitbreiding van de woning
voorraad plaats, in omvang vergelijkbaar met
die in de jaren twintig en dertig.

Tabel 3. De ontwikkeling van inwonertal en
woningvoorraad van Laren 1950-1970.

1 januari inwonertal aantal woningen

1950 11.220 2.323
1960(31/5) 13.369 3.207
1970 14.321 3.850

Bron: Bureau voor Onderzoek en Statistiek,
gemeente Hilversum.

Het Algemeen Uitbreidingsplan 1953 was voor
de kom niet op consolidatie gericht.
Woningbouw had aanvankelijk nog verspreid
plaats binnen afzonderlijke deelbestemmings-
plannen. Er bestond echter een relatief grote
behoefte aan eenvoudige woningen. Realisatie
daarvan gebeurde vooral in een min of meer
brede zone langs de oost- en zuidrand van het
dorp (plangebieden Heideveld, Zevenend, de
Weesboom; op kaart 5 gebied 4 en het zuidelijk
deel van de gebieden 3 en 5). Door de bouw
van kleinere en grotere woonblokjes en rijtjes
van eengezinshuizen bleef er een dorps aanzien.

De ontwikkeling na 1965

Omdat het verantwoord omgaan met de ruimte
van toenemend belang was geworden, kwam in
1962 de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot
stand. Deze trad in 1965 in werking ter vervan
ging van de stedebouwkundige paragraaf uit de
Woningwet van 1931. De nieuwe wet legde de
gemeenten de verplichting op tot het vaststellen
van een bestemmingsplan voor het gebied bui
ten de kom. Voor natuurgebieden werd nu een
planologische bescherming mogelijk. De wet
bracht ook een beperkt hiërarchisch stelsel met
op provinciaal niveau het streekplan, waaraan
gemeentelijke plannen konden worden getoetst.
Nu was dit niet nieuw voor het Gooi. Het rap
port van de Centrale Schoonheidscommissie
van 1925 werd al getypeerd als een voorbeeld
van boven-lokale ruimtelijke planning. De toe
passing van het rapport door de gemeentebestu
ren berustte echter op vrijwilligheid. Het belang
van de eigen gemeente kreeg vaak voorrang
boven andere, verder reikende belangen. Het
Goois Natuurreservaat vormde later een reden
om zich door het rapport niet meer gehinderd te
voelen. De provincie achtte daarom een streek
plan voor het Gooi gewenst. In 1943 lag er een
concept op tafel. Dat plan sloot aan bij het rap
port van de Centrale Schoonheidscommissie:
aan de verstedelijking moest door beëindigings-
plannen paal en perk worden gesteld, de groei
moest worden afgeremd en waardevolle natuur-
en landbouwgebieden moesten voor blijvend
behoud worden gereserveerd. Tot vaststelling
kwam het niet. Pas in 1965 kwam er een streek
plan voor het Gooi en de Vechtstreek, nu onder
het regime van de nieuwe wet als een bovenlo
kaal plan. Ook nu weer was ’natuurbehoud’ een
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Kaart 7. Cultuurgrond in Laren omstreeks /  970, opge
nomen in de scriptie van P. Wegener. Laren het oudste
dorp van het Gooi, 1975.

belangrijke richtlijn, hetgeen inhield behoud
van de heiden in eigendom en beheer bij het
Goois Natuurreservaat en de aangrenzende bos
gebieden en delen van de Laarder, Blaricummer
en Huizer Eng. Nu dus een duidelijker opdracht
tot bescherming van resterende engen. In Laren
waren omstreeks 1970 nog heel wat verspreid
liggende open plekken (kaart 7).
Nieuw in het streekplan was de mogelijkheid
van bebouwing van de Meenten om in de drin
gende behoefte van alle Gooise woningzoeken
den te voorzien.
Omdat de meentbebouwing pas in de jaren
zeventig op gang kwam, kon de gemeente het al
in de jaren zestig in ontwerp zijnde bestem
mingsplan Omloop nog tot uitvoering brengen
(langs de noordoost-rand van het dorp; gebied 2
op kaart 5). Ondertussen was de vraag steeds
klemmender geworden of bebouwing van de
nog open plekken wel te rijmen viel met het
doel 'behoud van karakter’. In elk geval werd
het deelplan 'Natuurgebied' (gebied 15) met
een bestemming natuur- en waterwingebied in
1973 door de provincie goedgekeurd. Het

bestemmingsplan ’Rijksweg’ (gebied 14), mede
omvattend de bosachtige gebieden met ruime
villabebouwing ter weerszijden van de weg
kreeg in hoofdzaak een conserverende functie
en werd in 1974 vastgesteld.
Het gebied Omloop had betekenis door een
natuurwaarde en een recreatieve en agrarische
functie. Het plan was daarom niet onomstreden,
voordat het in 1975 door de raad werd vastge
steld.
De afgeremde groei en het woningtekort leid
den na 1968 in de gemeente tot vertrekover-
schotten. Na 1969 liep het inwonertal zelfs
terug, mede door het sterfte-overschot na 1971.

Tabel 4. De ontwikkeling van inwonertal en
woningvoorraad van Laren 1970-1994.

1 januari inwonertal aantal woningen

1970 14.321 3.850
1990 12.944 4.401
1990 11.529 4.801
1994 11.901 1 5.036

*) inclusief 500 vluchtelingen in de legerplaats
Crailoo.
Bron: Bureau voor Onderzoek en Statistiek,
gemeente Hilversum en opgave gemeente
Laren.

Bracht de bebouwing in de gebieden Heideveld,
Zevenend en de Weesboom tot het begin van de
jaren zeventig al enige woonverdichting, voor
het laatste grotere woongebied, de Omloop,
was dat in nog sterkere mate het geval. De
woningen werden - tot het eind van de jaren
tachtig - voor een deel gestapeld gebouwd in de
vorm van hofjes.
Als gevolg van de ruimtenood liet de raad in
1976 een Structuurstudie verrichten en werd op
basis daarvan in 1978 een Doelstellingennota
vastgesteld als uitgangspunt voor het ruimtelijk
beleid. Naast conservering moest er ruimte voor
nieuwe ontwikkelingen zijn. De enggronden
moesten behouden blijven, daarop kon geen
woningbouw meer plaatsvinden, wel eventueel
de uitbreiding van sport voorzieningen. Ook op
binnenterreinen werd sociale woningbouw
afgewezen, omdat die door de grotere dichtheid
afbreuk zou doen aan het karakter van de omge
ving. Aan de andere kant moest toch in de
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woningbehoefte van jonge gezinnen worden
voorzien. Als nieuwe oplossing was de woning
bouw in gewestelijk verband buiten de gemeen
te in zicht gekomen en ook die in Almere.
In de gemeente zelf kan verder slechts in
beperkte mate een ’invulling’ plaats hebben van
ruimten, die hun functie verliezen, zoals wonin
gen op het terrein van een buiten gebruik
geraakte school.
Mede daarom heeft de raad voor de toekomsti
ge ontwikkeling een beleidsnota ’Ruimtelijke
Kwaliteit’ laten samenstellen. Hierin ligt het
accent op de belevings- of culturele waarde van
de gebouwde omgeving, dus op de ’welstand’,
het esthetisch-vormgevend aspect en niet meer
op een groei in kwantitatieve zin.

Aan de heer A.C. Snaterse, oud-directeur van
Gemeentewerken van Laren, komt in het bij
zonder dank toe voor zijn kritische opmerkin
gen bij het concept van deze bijdrage.
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De Larense kermis
Karei Loeff

De Larense kermis begint traditioneel op de
eerste zaterdag van juli. Zes dagen lang kan de
Laarder samen met de andere Gooiers kermis
vieren in het hart van het dorp. De Larense ker
mis is de grootste van het Gooi en nog steeds
vermaard bij bezoekers en kermisexploitanten.
Wie denkt dat van de oude tradities niets
bewaard is gebleven, heeft het mis. In Laren
worden echte kermistradities juist op bijzondere
wijze in stand gehouden.

Kerkmis, kermis en processie

Het woord kermis is afgeleid van het woord
kerk-mis, daarbij zijn we heel dicht bij de bron
van dit - van oorsprong katholieke - festijn. Met
het woord kerk-mis wordt uiteraard gedoeld op
het vieren van de heilige mis in de kerk; meer
in het bijzonder op de feestelijke herdenking
van de kerkwijding. Bij de kerkwijding werd
aan het nieuwe kerkgebouw de naam van een
heilige meegegeven. Meestal was dit tevens de
schutspatroon van het dorp, de stad of de streek.
Ieder jaar werd tijdens een plechtige viering
deze wijding herdacht. Dit gebeurde volgens de
kerkelijke kalender op de datum die daarvoor
aan de naamheilige was toegewezen.
Na de plechtige viering was het de parochianen
toegestaan één of meerdere dagen feest te vie
ren. Reizende heden, op de hoogte van de
datum, deden de stad of het dorp aan met hun
koopwaar, noviteiten, diensten en kunsten. Zo
ontstond de oorsprong van de huidige kermis:
een feest waarbij iedereen zich kan vergapen
aan zaken, die in het dagelijks leven nooit in
dorp of stad aanwezig zijn.
Door het grote aantal charlatans op de laat-mid-
deleeuwse kermissen werd het noodzakelijk een
zekere wetgeving op te stellen. Zeker toen
bleek, dat de uitbaters er zelfs geld voor over
hadden om met hun waren en kunsten op een
kermis te mogen staan. Deze zogenaamde gun
ningen werden vanouds verstrekt door de
schout of veldwachter, later door de politie.

Deze taak is thans overgenomen door de
gemeente, die een keuze maakt uit het aantal
inschrijvers die een bod doen op een stand
plaats voor de kermis. Bij de keuze dient niet
alleen gelet te worden op de hoogste pachtprijs,
maar vooral ook op de variëteit en kwaliteit van
de attracties. Alleen op die manier kan een ker
mis zijn prijsniveau èn aantrekkingskracht
handhaven.
In de loop der eeuwen veranderde het aanbod
op de kermis. In de middeleeuwen bestond het
aanbod voornamelijk uit kooplieden, artsen en
kwakzalvers, potsenmakers en variété-artiesten.
In de 18e eeuw zijn er noviteiten in de vorm
van zeldzame dieren, maquettes van gebouwen,
bijbelscènes en het paardenspel bijgekomen. In
de 19e eeuw groeit de kermis uit tot een evene
ment waarbij ook zeldzame mensen, de wonde
ren der natuur en het circus op de kermis te vin
den zijn. Vaak zijn noviteiten en uitvindingen
voor het eerst op de kermis te zien geweest.
Daarbij moet men denken aan stoomkracht en
elektriciteit, panorama's, cinematografie, enzo
voort.
Zaken die een succes blijken te zijn, vonden en
vinden vaak vanuit de kermis hun eigen weg en
bouwen een zelfstandig reizend of vast bestaan
op. Zo wordt het handelsaspect van de eerste
kermissen verzelfstandigd tot de warenmarkt,
terwijl vaak de jaarmarkt wel verbonden blijft
aan de kermis. Het uit het paardenspel ontwik
kelde circus gaat zelfstandig reizen, om vervol
gens zelfs vaste onderkomens te bouwen, zoals
het Nederlandse circus Oscar Carré en het
Duitse circus Krone. Panoramagebouwen ver
rijzen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
De cinematografie neemt aan het einde der
19e eeuw zo’n hoge vlucht dat de eerste biosco
pen rond 1900 in Amsterdam worden geves
tigd. Pas in de jaren zeventig is het Ponypark
Slagharen dat zich manifesteert als permanente
kermis. Het 'pretpark’ is geboren. In de jaren
tachtig zijn het de automatenspelen die op per
manente lokaties worden ondergebracht.
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Thans zien we dat veel gemeenten bijna het
gehele jaar een poffertjes- of oliebollenkraam
hebben staan, terwijl in het buitenland al tien
tallen jaren draaimolens te vinden zijn in stads
centra of in stadsparken waar veel mensen
komen.
Het lijkt alsof de kermis ten onder gaat aan zijn
eigen succes. Niets is echter minder waar.
Steeds weer worden er zaken bedacht die het
publiek blijven boeien. Bovenal is het juist het
aspect van het reizende evenement dat de men
sen aanspreekt. De droomwereld die er heel
even staat in al zijn pracht, met een kakofonie
van geluid, mensen, kleuren, lampen en snel
heid en die plotsklaps weer verdwenen is, blijkt
het publiek nog steeds aan te spreken met waar
dering voor de inventieve, reizende onderne
mer. De attracties van nu vormen de basis van
de jeugdherinneringen van morgen.

Het kermisterrein in Laren

Ik liep met Mok gelukkig op de Brink
van Laren waar de zomerkermis krijste.
Het zijn de eerste twee regels van het gedicht
’Kermesse d’Eté’ van Gerrit Achterberg. Met
zijn vriend Maurits Mok bezocht hij de Larense
kermis en beiden geven in een gedicht blijk van
de ruime belangstelling van met name boeren
voor de kermis.
Het oudste kermisterrein is inderdaad de in het
gedicht genoemde Brink. Dit centrum van het
dorp diende als plaats voor alle festiviteiten. Na
de wijdingsfeesten, in Laren door middel van
de nog altijd in ere gehouden Sint
Jansprocessie, was het tijd voor de kermis. In

feite is aan de - katholieke - tradities dus nog
niets veranderd, zij het dat nu het verband tus
sen de processie en de kermis slechts door wei
nigen wordt gelegd.
De verplaatsing van de Larense kermis naar
het Plein 1945, in de volksmond - en door
Centraal Nederland - ’het kermisterrein’
genoemd, zou eerst in de eerste helft van deze
eeuw zijn beslag krijgen. Dit met name vanwe
ge het ruimtegebrek, door de bomen op de
Brink, om grote attracties te plaatsen. En die
grote attracties kwamen naar Laren.

De stoomcarrousel van Janvier
De bekendste attractie is ongetwijfeld de
stoomcarrousel van Janvier geweest, die jaren
lang de Larense kermis heeft aangedaan. De
stoomcarrousel was eigendom van dé
J.W. Janvier (Jan Vier volgens de burgerij,
Jean Vié volgens de kermisreizigers), een telg
uit een van de bekendste Nederlandse kermis
families. De vanouds uit Bergen op Zoom
stammende familie reisde met diverse attrac
ties, waarvan de stoomcarrousels verreweg de
grootste waren. Alhoewel er vaak neergekeken
werd op de kermisreizigers, genoot de familie
Janvier in het dorp groot aanzien. Elektriciteit
en water werden betrokken van de omwonen
den, zoals van de familie Van Lingen op de
hoek Zevenend/Jordaan. Anekdotes over de
familie Janvier zijn talrijk. Zo zou het echtpaar
Janvier tijdens hun verblijf in het dorp meer
maals een suite in het hotel Hamdorff hebben
geboekt... De salon wagen van de Janviers deed
niet onder voor de huidige luxueuze wagens en

wie zo’n wagen
wel eens betreden
heeft, weet hoe
luxueus die kun
nen zijn!
De stoomcarrousel
stond altijd rechts
achteraan op het
kermisterrein
opgesteld. Aan dc
carrousel was
soms een dancing,
maar meestal een
lunapark vastge
bouwd. Dit was
een zogenaamdeDe Stoomcarrousel van Janvier rond 1950 op het Haagse Malieveld.

*

A

_______________________
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'Cakewalk' met bruggen, draaiende tonnen
enzovoort. De stoomcarrousel was de plaats
waar men elkaar ontmoette, de eerste contacten
werden gelegd voor wat later een vriendschap
of zelfs huwelijk werd. De stoomcarrousel van
Janvier kwam in 1946 roemloos aan zijn einde,
toen de zaak op het Haagse Malieveld tot de
grond toe afbrandde. Maar de Janvier's hadden
uit concurrentieoverwegingen verschillende
stoomcarrousels opgekocht om zelf daar weer
nieuwe molens uit samen te stellen. Zo kon de
molen toch weer herrijzen. In 1948 was de her
nieuwde carrousel op de Larense kermis te vin
den. Aan de attractie was wederom een
’Cakewalk’, het ’Cocktail Palace’ vastge
bouwd. In 1956 werd de stoomcarrousel ver
kocht aan natuurpark de Efteling in
Kaatsheuvel, waar de molen met een nieuwe
decoratie nog steeds zijn rondjes draait. Het
Italiaanse Gavioli-orgel, de Duitse Heyn-paar-
den, het beeldhouwwerk van Devos uit Gent,
dit alles bleef gelukkig behouden. De stoomcar
rousel van Janvier is daarmee één van de drie
overgebleven stoomcarrousels in de wereld.

Noviteiten

Naast de stoomcarrousel waren er diverse ande
re attracties die het terrein vulden. Een
Zweefmolen, Swing Mill, Reuzenrad en
Autoscooter waren meestal van de partij.
Daarnaast was en is Laren de plaats bij uitstek
voor nieuw kijkwerk. Hoewel deze categorie
uiterst zeldzaam is geworden, kan het publiek
nog elk jaar genieten van een dergelijke attrac
tie. Daaronder bevonden zich, naast het legen
darische vlooientheater, onder andere
Vermeulen’s Theater, Duyn's Studio 7.
Sipkema's Robot Volta, Dusomos’ Steile
Wand, Wegkamp’s Weerwolf van Londen en
De Bruin’s Muizenstad. Maar ook spectaculaire
nieuwe attracties doen het in Laren /.eer goed.
In de jaren veertig was daar de Rakettenvaart
van Janvier en de Spin (de voorloper van de
Polyp) van Van der Veen. In de jaren vijftig de
Shooting Star van Ropers: een raketmolen met
beweegbare vliegtuigjes. De Wilde Muis was
één van de eerste achtbanen die het Larense
publiek kon meemaken. Terwijl in de jaren
zestig de Calypso razend populair was, ver
scheen middenjaren zeventig de Enterprise
(een looping-carrousel) en in de jaren tachtig

waren de Break Dance en de Super Nova, een
nieuw soort vliegend tapijt, de absolute novitei
ten. In 1992 beleefde Laren letterlijk een hoog
tepunt met het Royal Wheel, een bijna 50 meter
hoog reuzenrad. Dit jaar zal de Superbowl zijn
opwachting maken om het - verwende - kermis-
publiek te blijven boeien.

Poffertjeskramen

Gelukkig leeft iets van de nostalgie in Laren
nog elk jaar voort, zij het niet direct op de ker
mis. Vanaf de week voor Koninginnedag tot
begin september staat op de Brink de bekende
poffertjeskraam van Corn, de Haan.
De kraam is met een lengte van bijna 22 meter
en een breedte van 12 meter één van de grote
overgebleven kramen in zijn soort. De kraam
bevindt zich bovendien in de meest oorspronke
lijke staat, met boxen of combotjes, de wafel-
haard, het buffet en de spiegelpanelen, die van
een stoomcarrousel afkomstig zijn. Vele exploi
tanten deden hun kraam van de hand, zoals De
Bruin, Kooistra, Van der Hoek, Bos en Werk
Huizinga. Van deze laatste kraam staat een
kopie op ware grootte opgesteld in het
Nederlands Openlucht Museum te Arnhem.
De laatste grote reizende kraam behoort thans
toe aan de familie Albers uit Deventer. De
kraam van Van der Linden, thans te Zeist, is
verbouwd. De familie Van der Steen is eigenaar
van kleinere kramen in Bussum en Baarn. ter
wijl de families Beekvelt, Vermolen, Stuy. Van
Meetelen, Reede, Van Onselen. Walop en Van
Noort modernere kramen exploiteren. Ex-werk-
nemers van De Haan begonnen hun eigen
kraam en hebben een semipermanente stand
plaats in Groningen en in Epe. Een andere even
illustere kraam, die van voormalig concurrent
Victor Consael op de Neude in Utrecht, werd in
de jaren zeventig ingekort. Doordat dergelijke
kramen een permanente standplaats kregen,
hebben ze veel van hun originaliteit verloren.
Soms zijn de kramen zelfs geheel vervangen
door een permanent bouwwerk, wat de origine
le sfeer uiteraard niet ten goede komt.

De Haan

De geschiedenis van de poffertjeskraam van de
familie De Haan gaat volgens een opschrift op
het front terug tot 1837, doch dit berust op een
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Het bijna 50 meter hoge "Royal Wheel"
van Van der Honing/Klasser, 1992.
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fout. Bij het opnieuw decoreren werd de tekst
verkeerd overgeschilderd en dit is tot op heden
niet gewijzigd. De grootvader van Chris de
Haan stichtte het bedrijf in 1867. Over de eerste
kraam zijn geen nadere gegevens bekend. Rond
1900 liet de vader van Chris de Haan een hou
ten tent maken met een afmeting van 6 bij
10 meter. De kraam werd vergroot tot de huidi
ge afmetingen en reisde tot 1916. In 1921 start
te zijn zoon Cornelis opnieuw met reizen.
Vanaf die tijd kon men de kraam steeds vaker
op grote kermissen vinden, zoals op het
Voorhout in Den Haag tijdens Koninginnedag
en op de Larense kermis in juli. Aanvankelijk
stond de kraam achter op het kermisterrein,
later werd de kraam opgebouwd op de hoek van
de Barbiersweg en het Zevenend. De prijs van
een portie poffertjes bedroeg volgens een
advertentie in 1929 50 cent, de Hollandse wa
felen kwamen op 25 cent per stuk. Laren blijkt,
evenals Groningen, een echte wafelplaats te
zijn. De koperen wafeloven, die in de oorlog
zwaar werd beschadigd, is thans verchroomd en
gasgestookt. Hoewel de lucht van takhout ver
dween, is het wafelbakken in Laren gebleven.
Vanaf 1940 deed de kraam echter steeds minder
plaatsen aan, de tijd van de grote tournee’s was
ten einde, alleen de Groninger Meikermis, de
Larense kermis, een standplaats aan de Loolaan

in Apeldoorn en de Leidens Ontzetfeesten wer
den bezocht. In 1971 staat de kraam voor de
laatste keer op de Vismarkt in Groningen. Het
jaar hierna moet De Haan - wegens personeels
gebrek - verstek laten gaan. De kraam had er
vijftig keer gestaan. Ook Consael, die eveneens
vaak in Groningen stond, laat om dezelfde
reden verstek gaan. In 1979 staat De Haan voor
het laatst aan de Loolaan in Apeldoorn.
Ondanks bijna 25.000 handtekeningen gaat de
gunning voor een standplaats naar een hogere
bieder. Het jaar daarop staat De Haan, zoals
gebruikelijk, tot en met de kermis op de
Larense Brink. De kraam wordt afgebroken,
maar honderd meter verder weer opgebouwd.
Tot half september staat de kraam op het ’gat
van Hamdorff’. Het hotel moest immers in
1978 het veld ruimen...
Vanaf 1984 staat de kraam dankzij een geluk
kig toeval en een goed beleid van de gemeente
jaarlijks van even voor Koninginnedag tot half
september op de Brink. Vorig jaar namen Chris
en Pauli de Haan afscheid van hun kraam. Het
familiebedrijf ging over in handen van de twee
chef-bakkers van de zaak: de Eindhovenaar
R. Ritsma en de Laarder M. Hilhorst. De Haan
bood een geschenk aan als dank voor de goede
samenwerking tussen hem en de gemeente.
Binnenkort zullen de eerste twee regels van
’Kermesse d’Eté’ monumentaal op de Larense
Brink aanwezig zijn. Als een blijvende herinne
ring aan de eens zo luidruchtige kermis, maar
waar de geur van poffertjes nog maandenlang
tussen de bomen hangt.

Een ieder die gegevens over de (Larense) ker
mis heeft of juist meer wil weten, gelieve zich
te wenden tot de Stichting Kermis-Cultuur.
Postbus 583, 1250 AN Laren.
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- Voorts werd gebruik gemaakt van privécollecties en het
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Karin Verboeket

’Een aardige kerel’
De schilder W.H. Singer jr. (1868-1943)

Op een zondagmorgen in 1901 arriveerden de
Amerikaanse schilder William Henry Singer jr.
en zijn vrouw Anna in een vigilante, in Laren.
Zij stopten voor Hotel Hamdorff waar zij opge
wacht werden door enkele Larense kunstenaars
en de hoteleigenaar Jan Hamdorff. Zo op het
eerste gezicht vonden de kunstenaars hem 'een
aardige kerel', één van hen. Jaap Dooijewaard,
werd later zelfs een huisvriend. 1 Niemand kon
in 1901 vermoeden hoe belangrijk deze twee.
Amerikanen voor Laren zouden worden.
In 1868 werd W.H. Singer jr. in Pittsburgh
geboren als derde van vier kinderen. Zijn vader,
naar wie hij was genoemd, had een vermogen
verdiend als staalmagnaat. Tussen 1861 en
1865 had de Amerikaanse Burgeroorlog
gewoed. Het noorden en het zuiden van de op
4 juli 1776 uitgeroepen Verenigde Staten waren
met elkaar in een gewelddadig conflict geraakt.
Voor het vervaardigen van oorlogstuig was veel
staal nodig geweest. Singer, die inmiddels een
samenwerking was aangegaan met de fabrieken
van Carnegie en Frick, had de gewenste hoe

veelheden staal geleverd en was er een rijk man
door geworden.
Het lag in de bedoeling dat W.H. Singer jr. zijn
vader in het bedrijf zou opvolgen, maar de
ambities van de jonge Singer lagen hier niet.
Hij zwierf in de natuur, hield van jagen en vis
sen en was een verdienstelijk bokser. Het liefst
echter tekende en schilderde hij. Zijn vader, die
op zondagen wel ansichtkaarten natekende,
beschouwde schilderen helaas als een ’onschul
dig tijdverdrijf en zond zijn zoon de fabriek in.
Singers collega Carnegie organiseerde jaarlijks
tentoonstellingen met binnen- en buitenlandse
kunst. Tijdens een gezamenlijke bootreis in
1899 vertelde hij Singer dat diens zoon met
twee schilderijen succesvol deelnam aan de
Internationale Carnegie Tentoonstelling. Met
tegenzin gaf Singer sr. zijn zoon daarop uitein
delijk toestemming om een toekomst als schil
der tegemoet te gaan.
In dit streven had Singer jr. inmiddels een
bondgenote gevonden. In 1893, tijdens een
familiefeestje, had hij de vijftienjarige Anna

Spencer Brugh ont
moet met wie hij
twee jaar later trouw
de. Zij was literair
begaafd, muzikaal en
schilderde zelf ook.
Anna was afkomstig
uit het zuidelijk gele
gen Hagerstown,
Maryland. Haar
ouders hadden er een
winkelbedrijf.
In 1895 vertrokken
de pas getrouwden
naar Allegheny, ten
zuiden van
Pittsburgh. Singer
kon zich nu geheel
wijden aan de schil
derkunst. Anna sti
muleerde hem hierin.W. M. Singer in zijn atelier.
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William en Anne Singer in de tuin.
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iets dat zij haar leven lang is blijven doen.
Ondertussen kreeg zij adviezen van haar
schoonmoeder over hoe zij zich als jonge
vrouw in deze, voor haar nieuwe wereld, zou
moeten handhaven.
In 1900 verkocht Singer sr. zijn belangen in het
staal en gaf hij een deel van zijn vermogen aan
zijn kinderen. Singer jr. en zijn vrouw waren nu
rijk genoeg om te beginnen aan de vele reizen
die zij hun leven lang zouden maken.
In 1900 leefden zij enkele maanden in een door
vissers gedreven hotel op Monhegan Island,
een kunstenaarskolonie voor de kust van
Maine. Singer maakte hier als autodidact, aan
het impressionisme verwante schilderijen die
opvallen door een licht palet en losse verfstre
ken. Dat hij de Franse impressionisten bewon
derde, wordt in dit vroeg werk al duidelijk.
Eind 1900 vertrokken de Singers met hun
vriend, de Noorse Amerikaan Martin Borgord,

naar Parijs waar de wereld
tentoonstelling werd gehou
den. In een sjiek hotel aan de
Quai Voltaire, in de buurt van
het Louvre en de kunstacade
mie, huurden ze appartemen
ten. Singer volgde korte tijd
lessen aan de Academie
Julian en bij de schilder Jean
Paul Laurens.
In hel rumoerige en gejaagde
Parijs kon hij echter zijn draai
niet vinden. Bovendien lag
zijn talent niet in het schilde
ren van de menselijke figuur,
iets dat in die tijd bijna een
must was voor iedere kunste
naar in opleiding.
Hij hoorde in het door veel
schilders bevolkte Parijs over
het Hollandse kunstenaars
dorp Laren. Singer had al
lang grote bewondering voor
de schilders van de Haagse
School van wie een aantal
inmiddels in Laren internatio
naal de aandacht trokken.
Vooral het werk van de in
1888 overleden Anton Mauve
bewonderde hij zeer, zoals
bijvoorbeeld te zien is op een
aan Mauve's stijl verwant

schilderij met schapen, dat hij op Monhegan
Island maakte.
In Laren namen de Singers allereerst hun
intrek in het bescheiden Hotel Hamdorff voor
ƒ 2,50 per persoon per dag met logies en ’volle
kost’. Later huurden zij een huis aan de Oude
Naarderweg.
In 1909 toen Singer sr. overleed, werd zijn
zoon een zeer rijk man. Het geld dat hij erfde,
gebruikte hij voortaan om huizen te laten bou
wen, reizen te maken, een kunstcollectie aan te
leggen en voor sociale doeleinden, waaronder
het steunen en stimuleren van (armlastige)
kunstenaars.
In 1911 was de Larense villa ’De Wilde
Zwanen’ (een verwijzing naar de als zwanen
reizende Singers) gereed. Het werd een ont
moetingspunt voor binnen- en buitenlandse
kunstenaars die hier met elkaar praatten over
kunst en genoten van muziek, een liefhebberij
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van de Singers. In het bewaard gebleven gas
tenboek dat zij bij de openstelling van hun huis
kregen van hun goede vriendin de kunstenares
Arina Hugenholtz. staan de handtekeningen van
kunstenaars uit vele landen.
Laren was sinds het eind van de 19e eeuw
bekend geworden door schilders die naam
maakten, zoals Anton Mauve, Albert Neuhuys
en Evert Pieters. Vooral in de Verenigde Staten,
Engeland en Schotland was men enthousiast
over de typisch Larense kunst. De schilderach
tige boereninterieurs en heidevelden met scha
pen vonden via de kunsthandel hun weg over
zee. De aanwezigheid van het Amerikaanse
echtpaar vestigde nog eens extra de aandacht op
Laren dat ook wel het I lollandse Barbizon
genoemd werd.
De Singers maakten in het Gooi vele vrienden,
zoals bleek uit de grootse viering van Singers
35e verjaardag in 1903. Werken van kunste
naars werden gekocht, diverse kunstenaars wer
den uit de financiële nood gered en de midden
stand maakte goede tijden door. Hoewel Singer
van het Gooi hield en er de benodigde rust
vond. inspireerde de omgeving hem slechts tot
het maken van enkele landschappen en gezich
ten op de tuin van zijn villa.
Zijn werkelijke liefde vond Singer in
Noorwegen, dat hij in 1904. in gezelschap van
Martin Bogord. voor het eerst bezocht.
Noorwegen betoverde Singer. Het echtpaar trok
sindsdien regelmatig naar dit woeste land van
fjorden en beken. Eerst verbleven zij in hotels
tot in 1913 een atelier gereed kwam in Olden
bij de Nordfjord. In 1922 tenslotte werd het
grote huis Dalheim gebouwd. De vele perso
neelsleden stonden klaar om de Singers en hun
voortdurende gasten van dienst te zijn.
Gedurende de eerste zomers in Noorwegen
trachtte Singer de natuur te doorgronden door
het maken van een eindeloze reeks zwart-wit
tekeningen. Later maakte hij pastels en nadat
hij zich voldoende geoefend achtte, ging hij er
toe over het Noorse landschap in olieverf te
vereeuwigen. Hij werkte graag direct buiten.
Soms voltooide hij in een of twee dagen een
schilderij. Hij schilderde dun, met verf waarvan
de overtollige olie werd opgenomen door het
ongeprepareerde doek.
De eerste jaren in Noorwegen laten nog een
vlotte, brede en vrij persoonlijke penseelstreek
zien. Later verliet hij het neerzetten van losse

streekjes verf (zoals bijvoorbeeld zijn vriend en
schilder Henri le Sidaner ook deed) voor een
meer behoedzame techniek. Hierdoor werden
zijn landschappen gladder en wat neveliger. Het
werden droombeelden die in die tijd als verras
send beschouwd werden; men had toen niet
zulke lieflijke associaties met het ruige
Noorwegen.
De Eerste Wereldoorlog verhinderde de Singers
bij het naderen van de winter naar Laren terug
te keren zoals zij gewend waren. Voor het eerst
aanschouwde Singer de Noorse natuur in de
sneeuw. Dit moet hem enorm geïnspireerd heb
ben. Naast de lente- en zomerschilderijen ont
stonden verstilde, witte landschappen. Singer
werd een sneeuwschilder, ’de schilder van de
donzen stilte.21 Als typering voor dit werk,
waardoor hij het meest bekend werd, mag het
volgende citaat gelden: Meng op een palet
sneeuw met Noorderlicht en enkele malen
Grieg, en dan nog een beetje blauw er door,
dan hebt ge de toets van Singer. ”
Vanaf 1914 werden van Singers werk regelma
tig tentoonstellingen georganiseerd.
Verschillende agenten in Amerika en
Nederland zorgden hier voor. Ook werden
diverse boekwerken over Singer geschreven,
vooral vanaf de jaren twintig. Enkele critici
waren fervente aanhangers van Singers werk
dat volgens één van hen ontstond uit de in
Noorwegen aanwezige rust, schoonheid en
levenskracht waaruit de scheppingsdrang van
de begaafde kunstenaar William Singer is geko
men. 41
Van meer progressieve journalisten kwam
negatievere kritiek, die vooral gericht was op
het plaatjesachtige karakter van de schilderijen,
die voor een te breed publiek toegankelijk zou
den zijn. Daarnaast deelden journalisten van
bladen als De Waarheid en De Groene sneren
uit naar de grote rijkdom die Singer zo makke
lijk door zijn vader in handen had gekregen. Zij
schreven hierbij herhaaldelijk, maar foutief, dat
dit te danken was aan de naaimachinefabrieken
van zijn vader.
Singer en zijn vrouw bleven reizen tussen
Noorwegen en Laren. Vanaf 1937 konden ze in
Blaricum terecht waar hun grote huis
’Nederheem’ gereed was gekomen (nu gemeen
tehuis). Iemand die als kind Singer heeft
gekend, vertelde dat de schilder bij de voltooi
ing van dit huis uitriep dat het toch wel veel te
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groot was. Zij hebben er dan ook niet echt lang
durig in gewoond; het werd meer gebruikt voor
ontvangsten en voor het tonen van Singers
eigen werk en dat van zijn kunstcollectie. Ook
in hun woonomgeving in Noorwegen werden
bouwactiviteiten ontwikkeld, zij het op het
sociale vlak. In 1924 was op kosten van Singer

Portret W.H. Singer.
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begonnen met het aanleggen van een weg die
het dal beter ontsloot en in 1936 werd in
Nordfjordeid bij Olden een compleet ingericht,
modern ziekenhuis geopend.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de
Singers door de Duitsers gedwongen in huis te
blijven. Een sombere periode brak aan. Singer
sukkelde vanaf 1934 al met zijn gezondheid en
de oorlogsperiode brak hem dusdanig op dat hij
in 1943 stierf. Anna bleef alleen achter en ont
ving veel steun van vrienden waaronder vooral
huisvriend Jacob Dooijewaard.
Vlak na Singers overlijden werden herden
kingstentoonstellingen gehouden waar grote
belangstelling voor bestond. Bij Anna kwam
het idee op ter nagedachtenis aan haar man een
museum te stichten. De vraag was alleen waar.
Eerder, in 1931 ter gelegenheid van Singers
zestigste verjaardag, had zij al in haar geboorte
plaats Hagerstown het Washington County
Museum geopend. In Nederland werden
Amsterdam, Blaricum en Schiedam genoemd
als mogelijke plaatsen. Na de oorlog waren de
twee huizen van de Singers in Blaricum en
Laren echter in beslag genomen door de
Nederlandse staat, die ze onder meer gebruikte
voor het huisvesten van gerepatrieerden uit het
voormalige Nederlands-Indië.

Toen in 1950 eindelijk de villa 'De Wilde
Zwanen’ werd vrijgegeven, besloot Anna
Singer dit huis te gebruiken als basis voor de
Stichting Singer Memorial Foundation. In 1956
gingen de Singer Concertzaal en het Singer
Museum open. Een groot deel van Singers oeu
vre en de opgebouwde kunstcollectie, kon hier
tentoongesteld worden.
Laren kreeg hierdoor regionaal en landelijk
opnieuw bekendheid op cultureel gebied. Een
journalist schreef rond de opening: Er hangen
werken van hoog artistiek gehalte, maar ook
schilderijen meer uit filantropie aangekocht.
Juist uit deze zwakke plekken van de collectie
Singer komen de edelmoedige trekken van hem
en zijn vrouw naar voren. 51
Sindsdien mag het 'Singer' zich met de vele
tentoonstellingen in een grote belangstelling
verheugen. Ook al worden in de concertzaal
geen ’grammofoonplatenconcerten' meer
gehouden en hoort men in de museumzalen
geen Grieg meer, de lievelingsmuziek van
Singer, het houdt de nagedachtenis aan de schil
der W.H. Singer jr. in stand, want: Boven zijn
graf (in Noorwegen) zingt de wind een herinne-
ringslied in de kruinen van zijn bomen. In zijn
werk leeft hij voort, de schilder van de donzen
stilte..f

NOTEN
1) De Telegraaf, 5 mei 1956, E. Jan Stoffels, Rijksdienst

Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag.
2) Idem noot 1.
3) Elsevier, 19 mei 1956, Anne H. Mulder, RKD.
4) Ongedateerd kranteknipsel, RKD.
5) De Volkskrant, 16 mei 1956. RKD.
6) Idem noot 1.
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Behoud en herstel van de Laarder engen
A.E. Kolffen H. Korten
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Reeds jaren bestaat er zowel bij de gemeente
Laren als bij het Goois Natuurreservaat zorg
over de aftakeling van de engen en engrestan-
ten van Laren. Het karakteristieke en landelijke
beeld van deze buitengebieden dreigt geheel
verloren te gaan, doordat het belang van deze
landbouwgronden voor de agrarische bevol
king vermindert o f zelfs geheel niet meer aan
wezig is.
In overleg met de gemeente Laren is nu in
opdracht van het Goois Natuurreservaat door
mevrouw ir A.E. Koljf te Delft, landschapsar-
chitekte en stedebouwkundige, voor de Laarder
Eng een landschapsherstelplan opgesteld. Een
plan voor de overige eng restanten van Laren is
nog in voorbereiding. Dat het belang van het
behoud van de Laarder engen ook door rijk en

provincie wordt gezien, moge blijken uit de
recente onderbrenging van deze gronden door
de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij op voordracht van de Provincie Noord-
Holland onder de werkingssfeer van de
Relatienota.
Onderstaand wordt het herstelplan en de ach
tergronden daarbij voor de Laarder Eng, zoals
dat is aangeboden aan de gemeente Laren,
weergegeven.

Laren en de Laarder Eng

Rond 1850 vertoont Laren de kenmerken van
een Goois dorp zoals elders in dit nummer is
beschreven. Opvallend is een waterbassin op de
Brink, vermoedelijk gebruikt om het vee te

drenken. De straals
gewijs lopende
wegen vanuit de
oude dorpskern heb
ben nu nog namen
die de oude functie
van die wegen weer
geven. Naar het
St. Janskerkhof loopt
volgens de
Topografische Kaart
uit 1972 de
Doodweg, naar de
eng de Engweg, naar
de St. Janskerk het
Kerkpad. In het
noordoosten is er de
Schapendrift, de
Melkstraat en de
Torenstraat te onder
scheiden.
Vanaf 1850 tot 1900
veranderde er weinig
in de hoofdstructuur
van bodemgebruik
en in de tracering van
de wegen. Op deDetail Topografische Kaart met de Laarder engen.
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Topografische Kaart van 1928 is te zien dat
rond de Laarder Eng in die tijd al de basis was
gelegd voor de huidige wegenaanleg. De
stoomtram naar Amersfoort lag op het tracé
waar nu de rijksweg Al ligt. De Vredelaan is
dan juist op de grens van eng en heide aange
legd, daar waar de bospercelen zich bevinden.
Deze bospercelen zijn tussen 1872 en 1928
sterk verdicht en er zijn villa’s in gebouwd. De
verdichting met beplanting en bebouwing, zet
zich steeds sterker door. De Laarder Eng wordt
tegen die tijd omringd door beplanting, villa’s
en wegen. Hilversum heeft in 1947 de engen
aan de zijde van Laren al volledig dichtge
bouwd tot de heide.
Tussen de kaarten van 1947, 1982 en 1993 is er
voor de Laarder Eng op structureel gebied wei
nig verandering te bespeuren. Wel wijzigt de
invulling van het bestaande gebruik. Er worden
sportvelden aangelegd met aan de noordzijde
nieuwe beplantingsstroken. Aan de zuidzijde
sluiten de velden aan op een beplantingssingel
die er in 1947 ook al was. De ontsluiting van de
sportvelden loopt via het Kerkpad. Verder
treedt er een enorme schaalvergroting op in de
infrastructuur door de toename van het autover
keer. De rijksweg Al is niet meer opgenomen
in het gebied of oversteekbaar, maar heeft een
verhoogd zandlichaam en ongelijkvloerse krui
singen gekregen. De oude wegen zoals de
Engweg, de Veerweg, de Doodweg en het
Kerkpad lopen zowel functioneel als visueel
dood op de rijksweg of volgen het parallel
lopende fietspad. Aan beide zijden van de rijks
weg is het verloop van deze oude wegen snel
aan het vervagen en visueel niet meer te volgen.
Ook zijn enkele oude paden op de eng zelf ver
worden tot een soort perceelgrens, zoals ten
oosten van de tennisvelden.

Naast verandering en vervaging van het ruimte
lijk patroon is er ook een verandering in
bodemgebruik. Op dit moment wordt op de
Laarder Eng maïs, tarwe, haver, zonnebloemen
en aardappelen geteeld. Verder zijn er grasland
percelen met paarden, koeien en geiten, al dan
niet met bijbehorende opstallen. Zeer recent
zijn er enkele tamelijk grote percelen met spar
ren beplant.
Ook ligt centraal op de eng een soort volkstuin
met cultuurgewassen, zoals blauwsparren en
een stortplaats voor tuinafval en opslag. In het

bos bij de Vredelaan is een stortplaats voor
tuinafval van een groter formaat op een, land
schappelijk gezien, iets minder storende plek.
Het gebied wordt verder door velen gebruikt
als wandel- en fietsgebied. Vooral de Veerweg
is een route tussen het oude Laren en het via
duct over de AL Ondergeschikt aan een duide
lijk patroon, maar belangrijk voor de beleving
van het gebied, is de visuele verschijnings
vorm. Langs de wegen hebben volgens de
oudere kaarten beplantingselementen gestaan.
Op de kruising van de Engweg, het Kerkpad
en de Al is een driehoekig restant overgeble
ven van de bospercelen en er zijn nog wat res
ten van de wegbegeleidende singels. Ook bij
de overige kruispunten stonden vroeger
beplantingsgroepen, bijvoorbeeld bij de krui
sing Kerkweg - Veerweg en bij de kruising
Weg naar de Laarderberg - Kerkweg.
De restanten van de singels en bospercelen
maken een verwaarloosde indruk. Veel bospest
overwoekert de ondergroei van de eikenbossa-
ges.
Verder zijn op de Laarder Eng en aan de huidi
ge randen zaken te zien die, op zichzelf niet zo
ernstig zijn maar, toch afbreuk doen aan de
visuele kwaliteit. De abrupte overgangen bij
voorbeeld van een brede asfaltweg met lanta
renpalen en parkeervakken in een eenvoudige
landweg, verwaarloosde hekken, grove gaas
hekken, paardenhekken, geitenweitjes, gemet
selde stenen afscheidingen (wit) bij een tennis
veld, stedelijke en nadrukkelijk aanwezige
entree naar het sportcomplex, enzovoort. De
vraag is of deze zaken niet wat rustiger of sub
tieler vorm gegeven kunnen worden, in
gedachten houdend dat een eng vroeger hele
maal geen hekken kende of hooguit enkele
beplantingssingels.

Waarom zorgvuldig omgaan met de
Laarder Eng?

Aan een gebied kan een bepaalde waarde toe
gekend worden. De waardering kan voortko
men uit direct aanwijsbaar economisch nut.
bijvoorbeeld de opbrengst van landbouwpro-
dukten. Vanuit diverse gezichtspunten kan een
gebied ook andere waardecomponenten in zich
dragen. Deze zijn vaak bepaald door de tijd
geest en cultuur en alleen daarom al niet objec
tief. Toch is het opvallend dat er vaak een con-
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Gezicht op de Laarder Eng.

sensus bestaat in bijvoorbeeld overheidsbeleid
over wat waardevol is en wat niet.
De Laarder Eng kan op grond van de criteria:
zeldzaamheid, gaafheid, afleesbaarheid en edu
catieve mogelijkheden, een hoge waarde wor
den toegekend ten aanzien van de cultuurhisto
rische (historisch-geografische) betekenis.
Laren heeft van de Gooise dorpen nog de best
bewaarde brink met waterput en de routes naar
de eng zijn nog duidelijk afleesbaar en niet
onherstelbaar verminkt. De eng zelf is, alhoe
wel aangetast, nog duidelijk herkenbaar als
aaneengesloten akkergebied met een omringen
de bosrand, ook al staan daar villa's in.
De visuele afleesbaarheid van kenmerkende
eigenschappen van een gebied is een criterium
waar landschappelijke waardering op geënt is.
Als een gebied met een duidelijke identiteit ook
nog visueel aantrekkelijk is, met bijvoorbeeld
fraaie voorgrond-achtergrond effecten en dóór
zichten, is de waardering extra hoog.
Ook landschappelijk is de Laarder Eng op veel
plaatsen nog zeer fraai, bijvoorbeeld de
Veerweg richting dorp. Op veel plaatsen zijn er
mogelijkheden de identiteit van de eng te ver
sterken door zaken als boomaanplant, wat de
kenmerkende ’openheid’ aantast, niet toe te
staan. Ook de omringende woonbuurten en

villa's ontlenen hun kwaliteit voor een groot
deel aan de bijzondere landschappelijke kwali
teit van de eng en de mogelijkheden tot recre
atief medegebruik van het gebied, hetgeen indi
rect ook van economisch belang is voor de
betrokkenen en de gemeente.

Oude landbouwgebieden, en dan vooral de
overgangen van bos naar openheid en de sin
gels door het gebied heen, hebben een hoge
landschapsecologische waarde.
Bij ruimtegebrek hebben zwakke economische
functies en in grote eenheden te verkrijgen
grond, de neiging het snelst van functie te ver
anderen. Functies als woningbouw, voetbal,
tennis en het recreatief houden van dieren, zoe
ken ruimte. De landbouwfunctie is in dit gebied
tamelijk marginaal te noemen. Het aanplanten
van sparren en de overstap van graan op maïs-
teelt duidt daarop. Wil men toch de eerder
beschreven kwaliteiten van dit oude landbouw
gebied in stand houden, zal er gezocht moeten
worden naar een inrichting en functies die dit
gegeven ondersteunen. Voor de Laarder Eng
houdt dit in dat. als men kiest voor de cultuur
historische, landschappelijke en recreatieve
betekenis van het gebied, andere zaken die dit
gegeven verstoren afgezwakt of verwijderd
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moeten worden. Dit wil niet zeggen dat het
gebied als een museumstuk bewaard moet wor
den. Wèl dat er een discussie geopend moet
worden over de betekenis van de eng in deze
tijd en dat daar consequenties aan verbonden
moeten worden in relatie tot ruimtelijke ingre
pen en het beheer.

Aanbevelingen ruimtelijke inrichting
Laarder Eng
Aanbevelingen ter verbetering van de herken

baarheid van het historisch ruimtelijk
patroon:

- verduidelijken voormalig en huidig verloop
van de oorspronkelijk straalsgewijs lopende
wegen en de Kerkweg;

- herstel voormalige wegprofielen;
- het opnieuw toegankelijk maken van tot slijt-

paadjes verworden oude routes;
- eventueel aanleggen nieuwe logische routes;
- aandacht voor de relatie met het dorp en met

het ’buitengebied’.

Aanbevelingen ter verbetering van het huidige
bodemgebruik:

- geen sparrenpercelen toestaan;
- bospest grondig saneren;
- maïspercelen en weidegrond slechts beperkt

toestaan en accepteren onder voorbehoud en
op bepaalde plaatsen in relatie tot het ruimte
lijk beeld en beplantingselementen;

- nagaan of er bedrijfsvoeringen te bedenken
zijn die goed te combineren zijn met de eng.

Aanbevelingen vanuit recreatief oogpunt:
- bezien hoe de bestaande accommodaties het

minst afbreuk doen aan de gewenste struc
tuur;

- bezien hoe de belangrijke wandel- en fiets-
functie ondersteund kan worden door paden
met een goede route, aantrekkelijk uiterlijk
en zitgelegenheid;

- relatie wegenverloop met de bestaande fiet-
stunnel onder de rijksweg verbeteren.

Aanbevelingen ten aanzien van de ruimtelijk
visuele kwaliteit:

- zorgen dat het ruimtelijk patroon en de
samenhang daarin ondersteund wordt door
het visuele beeld, door te letten op zichtlijnen
en op ruimtevorming;

- keuze maken tussen afscherming of juist
openbreken van beplantingselementen, dit
ook in relatie met de ecologische betekenis;

- letten op detaillering, materiaalgebruik en
kleur.

Op de kaart ’Ideevorming voor restauratie,
reconstructie Laarder Eng’ is pleksgewijs
beschreven wat met deze aanbevelingen gedaan
kan worden zie detail. Diverse zaken zijn op
zeer korte termijn te realiseren zonder bestaan
de functies geweld aan te doen. Andere aanbe
velingen zijn meer een hulpmiddel om een dis
cussie te openen, die leidt naar een keuze voor
een bepaalde beleidsrichting. Wellicht is nader
onderzoek op historisch-geografisch gebied en
op het gebied van landschapsecologie een
ondersteuning voor verdere keuzes.
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Een groene route door Laren
A.C. van Alten

Aankomst te Laren N. H.
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De Hilversumseweg is de rechtstreekse en
bekende route naar Laren. Deze weg begint bij
de dagcamping Westerheide vanaf de grens van
Laren met Hilversum. Aan weerszijden staat
een dubbele rij eiken en beuken. De weg snijdt
het centraal heidegebied meedogenloos in
tweeën. Meedogenloos omdat hij voor een
mens amper valt over te steken, laat staan voor
de in dit gebied verblijvende fauna. In de
natuur- en landschapsvisie voor het Gooi, opge
steld namens de Vereniging van Vrienden van
het Gooi (1992), zijn aanbevelingen opgeno
men ter vermindering van deze barrière-wer-
king. Deze zijn uitgewerkt in het rapport
Gooise Ecologische Infrastructuur (Van der
Linden, 1993). Het is te hopen dat daar ten
behoeve van de fauna op een creatieve manier
uitvoering aan wordt gegeven. De
Hilversumseweg was oorspronkelijk een beu
kenlaan. Sinds de jaren zestig zijn bij vervan
ging in hoofdzaak eiken voor de herplant
gebruikt. Aangenomen wordt dat deze keuze is

ontstaan vanwege zonnebrand. Zonnebrand
ontstaat bij beuken aan de zonkant van de stam
wanneer deze plotseling in het licht komt te
staan door het wegvallen van bomen in de
omgeving. De herplant met eiken, die deze
gevoeligheid niet kennen, wordt nog steeds
voortgezet, waardoor het karakter van beuken
laan geleidelijk verandert.

Het Sint Janskerkhof

Een opvallende boomgroep langs de
Hilversumseweg wordt gevormd door de linden
op en om het op 23.7 meter boven N.A.P. gele
gen Sint Janskerkhof. De hoogten op de naast
gelegen Westerheide zijn 11.4 meter boven
N.A.P. en hoger. Het hoogteverschil is ruim
12 meter met het Sint Janskerkhof en de linden-
groep op de hoogte van ’Sint Jan’ is daardoor
een baken in het landschap. In 1990 zijn de lin
den in opdracht van de parochie van Sint Jan
drastisch gesnoeid, omdat de grootte van de

bomen overlast
gaf op het kerkhof.

Hoefloo en
Velthuysenlaan

Op de weg naar
het dorp passeren
wij veel groen
vanuit de aangren
zende tuinen.
Hoefloo, een
majestueuze laan,
beplant met haag-
beuken. Eén van
de oudere bewo
ners van deze laan
heeft destijds ver
teld dat de aan
plant van de
bomen bekostigd
is door toenmaligeTramstation met leilinde, ca. 1910.
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aanwonenden. Hoe dit ook zij, de
bomen hebben zich goed ontwikkeld.
’s zomers is er sprake van een geslo
ten bladerdek.
Tegenover Hoefloo, aan de andere
kant van de Hilversumseweg.
zien wij de Velthuysenlaan,
beplant met moeraseiken.
Deze beplanting is in 1983
aangebracht in het kader van
de nationale boomfeestdag, ter
vervanging van eveneens moerasei
ken. Gezien hun ouderdom en condi
tie moesten deze bomen verwijderd
worden. Eigenlijk zouden de paar
laatste oude moeraseiken eveneens
gekapt moeten worden met gelijktijdige ver
vanging door jonge exemplaren om deze laan-
beplanting als één geheel te laten opgroeien. De
moeraseik gedijt, ondanks zijn naam, ook op
hoge zandgronden, heeft diep ingesneden blad
en een rode herfstkleur.

Hertenkamp

Zo zijn we bij het Hertenkamp aangekomen,
het rustieke binnenkomen van Laren. Hier ver
andert de naam van de weg in Burgemeester
van Nispen van Sevenaerstraat. Deze weg voert
met twee bochten langs het kamp. Op de berm
staan linden die zichtbaar te lijden hebben van
het verkeer. Diverse bomen zijn gedeeltelijk
ontschorst. Ondanks dat geeft deze rand van
bomen om het kamp een robuuste aanblik.
Naast linden staan er ook Amerikaanse eiken.
Deze hebben een rode herfstkleur en geven
eikels die de herten graag lusten. Binnen de
hekken van het kamp staan twee mammoetbo-
men. Gezien de omvang van de bomen van
6,35 meter, op één meter boven het maaiveld,
zullen deze naar alle waarschijnlijkheid geplant
zijn bij de aanleg van het kamp in 1933.
Verspreid staan daar ook nog twee ginkgo's en
één moerascypres. Verder drie paardekastanjes
waarvan twee geschonken en geplant op
14 januari 1972 door mevrouw Coucke-
Huender en mejuffrouw A. Steen uit Laren,
nadat zij een auto gekocht hadden. Dit ter com
pensatie van uitlaatgassen. De derde kastanje is
in 1983 geplant in het kader van de nationale
boomfeestdag door de toenmalige nestor van de
gemeenteraad de heer P. Hilhorst. In 1991 is

De Brink met gekapte hamen, 1927.

deze boom door een storm vernield en daarna
vervangen, wederom door een paardekastanje.
Tenslotte groeien er nog twee ceders aan
weerszijden van het hertenhuis. een linde, een
berk en een christusdoorn. Alle bomen zijn
met gaas beschermd tegen kaalvreten en kaal-
schuren met geweien door de herten.

Oudste linde

Misschien de oudste boom van Laren, maar
anders toch zeker de oudste linde, staat in de
voortuin van de ambtswoning van de burge
meester. Deze woning grenst aan het herten
kamp. De omvang van deze linde is op één
meter boven het maaiveld 4,2 meter.
Oorspronkelijk was het een leilinde die voor
de lang geleden geamoveerde woning van de
schout van Laren stond. Ik heb daar eens een
afbeelding van gezien, maar heb deze nimmer
kunnen terugvinden. Wél is er een afbeelding
(zie foto) uit 1910 waar deze boom toen nog
als leilinde zichtbaar is met het tramstation en
loslopende schapen.

De Brink
Aan het einde van de Burgemeester van
Nispen van Senevaerstraat staan we voor de
historische Brink. De vele bomen zijn in
hoofdzaak zomereiken, geplant in het najaar
van 1930. Daarvóór was er een beplanting van
iepen. De iepziekte heeft echter in de jaren
twintig de bomen dermate aangetast, dat er in
1927 niet anders overbleef dan kappen (zie
foto). Op de Brink staat ondermeer een
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Wilhelminaboom. Zoals gebruikelijk een linde
geplant op 31 augustus 1898 ter herinnering
aan: het eerste optreden als koningin der
Nederlanden van koningin Wilhelmina, aldus
het officiële proces-verbaal dat van deze
gebeurtenis is gemaakt. De vijver, Coeswaerde
genaamd, is een restant van een oude water
gang, eens de Biezem geheten. De Coeswaerde
is dus van oorsprong een natuurlijke waterkom.
Daar echter het bodemwater gezakt is en het
hemelwater deels via het riool verdwijnt, zou
de vijver droog staan als er geen kunstmatige
waterdichte bodemafsluiting was. Deze voor
zieningen zijn in 1993 opnieuw aangebracht
(zie foto). Bij de Coeswaerde staat een oude
valse acacia (Robinia pseudoacacia). Deze
boom heeft eens blikseminslag gehad, zichtbaar
aan een opening over de gehele lengte van de
stam. Deze opening is geïmpregneerd om inrot
ten te voorkomen. Verder staat er nog een paar-
dekastanje, die door een onevenwichtige kroon
uit balans ging en zijn stam wurgde. Deze
onvolmaaktheid is verholpen door de kroon te
snoeien, waardoor deze in evenwicht is terug
gebracht. Zoals het hoort bij een vijver, staat er
een treurwilg, die zijn takken over het water
laat hangen. Tenslotte staat er tegenover
Brink 16 een esdoorn. Deze boom is naar het
licht gegroeid. Zijn stam is krom, zodat hij als
een poort over de weg buigt.

Het Brink heplantingsplan

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad
alvorens de bomen op de Brink stonden. Het
gemeentebestuur had namelijk advies gevraagd
aan Staatsbosbeheer. Deze organisatie wilde de
Brink met linden beplanten. De befaamde tuin
architect Leonard A. Springer kreeg opdracht
voor een beplantingsplan, maar de directeur
van gemeentewerken, de heer Schiloo, had ook
een plan. De schoonheidscommissie schrijft
d.d. 26 november 1928 aan het college: dat de
commissie voorkeur geeft aan bomen van één
soort en wel eiken, welke ritmisch ten opzichte
van elkander zijn gesteld. De commissie is van
mening dat het plan van de directeur van
gemeentewerken een monumentaal schoon
geheel zal geven. Aldus werd besloten. Leonard
A. Springer moest in de dagbladen lezen dat
zijn plan was afgewezen. In een brief aan het
college vermeldt Springer: dat de schoonheids

commissie bestond uit bouwkundigen die, waar
het mij voorkomt, in dergelijke kwesties niet de
bevoegde beoordelaars zijn. Het laat mij koud
hoe de heren over mij denken, doch de beleefd
heid had hier toch wel in acht kunnen genomen
zijn. Vervolgens biedt het college per brief
excuus aan met de mededeling dat het hier een
onwillekeurige nalatigheid betrof. Op
8 mei 1930 schrijft Springer aan het college: De
zaak is uit, de heeren hebben hun zin en wensch
ik verder niets meer over te horen. De excuses
laat ik voor wat ze zijn.
We vervolgen onze groene route, een vage
gedachte meevoerend hoe de Brink geweest
zou zijn als de schoonheidscommissie destijds
een landschapsarchitect in zijn midden had
gehad in plaats van uitsluitend bouwkundigen.

De Naarderstraat

Laren is een bomendorp. ’s Zomers zijn vanaf
de kerktoren aan de Naarderstraat in hoofdzaak
kronen van bomen te zien. Huizen en wegen
zijn achter of onder het groen verscholen. Op
oude ansichtkaarten is te zien dat bomen in het
dorp reeds vele jaren een voorname plaats heb
ben ingenomen. Blaricum heeft eveneens veel
bomen, maar bij een bezoek aan deze plaats
valt op, dat daar de vele hulsthagen domineren.
Zo heeft elk dorp zijn eigen karakter. In het
plantsoen naast de reeds genoemde kerktoren
aan de Naarderstraat, staan onder andere zeven
leilinden, die de achtergrond vormen van het
beeld ’De Schaapherder’. Daar tegenover, bij
de winkels, staan nog enkele van deze vormbo-
men. Verderop in de Naarderstraat komt er
steeds meer groen. Om te beginnen enkele oude
beuken langs het voetpad naast de Singer con
certzaal. De eerste beuk heeft zelfs een omtrek
van vier meter en kan zeker 125 jaar oud zijn.
Jammer dat deze boom vanwege de noodzake
lijke breedte van de weg zo'n slechte stand
plaats heeft. Het Singer museum heeft een
prachtige tuin, naar een ontwerp van tuinarchi
tect L.A. Springer (1855-1940). Deze tuin bevat
naast oude bomen een fraai gazon, pergola’s,
borders, terrassen, beelden en een bezienswaar
dig tuinhuis en geeft vooral een uitstraling van
rust en evenwicht. In de museumwinkel is een
boekje over deze tuin te verkrijgen.
Om onze weg langs de Naarderstraat te vervol
gen, steken we bij Singer de Oude Drift over en
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De Coeswaerde, van natuurlijke waterkom tot kunstma
tige vijver.
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passeren het monument ’De Wilde Zwanen’,
hetgeen ons herinnert aan de naam van het
voormalige landhuis van de familie Singer.
Hierna zien we verschillende beplantingen van
villatuinen en een wegbeplanting van platanen.
Een oude beuk staal er in de voortuin van per
ceel Naarderstraat 47. Deze beuk stond vroeger
in de tuin van het nu verdwenen landhuis ’De
Werken’. Bij de bouw van de huidige dubbele
villa’s is deze beuk blijven staan; de nieuwe
eigenaar heeft veel gedaan om deze boom te
behouden. Zo zien we dat we kunnen genieten
van gemeentelijk èn particulier groen, dat vaak
ongemerkt in elkaar overvloeit. Even verder,
aan de rechterkant, loopt de Oude Naarderweg.
Voorbij de bocht in deze weg hangen de takken
van een oude treurbeuk laag over de weg.
Vandaar dat er een maximale hoogte voor het
verkeer geldt, wat blijkt uit een waarschu

wingsbord aan het begin. Direct voorbij de
Oude Naarderweg staan fijne sparren en is er
een doodlopende straat genaamd ’De Sparren’.
Deze straat is vernoemd naar de villa die eens
op deze plaats stond en die plaats heeft moeten
maken voor de huidige vier landhuizen. Veel
oorspronkelijke bomen zijn blijven staan, zoals
de rij linden en de taxusbomen (dankzij de kap-
verordening). De thans aanwezige sparren langs
de Naarderstraat zijn van gemeentewege
geplant toen het bouwproject gereed was.

De heuvel op

Schuin tegenover De Sparren (vanuit het dorp
links) is het Rozenlaantje. Een laantje met
eiken, beuken en esdoorns. Het is de moeite
waard dit laantje naar het einde toe af te lopen,
waar langs de lager gelegen Drift restanten te
zien zijn van een oorspronkelijke houtwal.
Terugkerend op de Naarderstraat gaan we
ongemerkt de heuvel op. Het uitzicht wordt
fraaier, omdat aan de rechterkant bebouwing
plaats heeft gemaakt voor akkers. Er is hier
geen gemeentebeplanting, maar wel groen van
de aanwezige beplanting in de tuinen aan de
linkerzijde van de weg. Zo komen we langs 'De
Stichtse Hof, een voormalige buitenplaats,
thans verpleeghuis. Veel van de buitenplaats is
ondanks nieuwbouw bewaard gebleven. Het
perceel kenmerkt zich door majestueuze bomen
en rhododendrongroepen. Voorbij ‘De Stichtse
Hof’ is er weer zo’n merkwaardig laantje en
wel ’De Lange Wijnen’. Het weggetje loopt
door een bosperceel.
Aan de overkant van de Naarderstraat is ook
bos. Het is van het landgoed ’Laarder Hoogt’,
op kaarten aangeduid als Larenberg, gesticht in
1835. We staan nu bijna op het hoogste punt
van de Naarderstraat bij de grens met Blaricum
op 27.25 meter boven N.A.P. Als wij ons
ontdraaien met het gezicht richting dorp, zien
we het hoogteverschil dat gevormd is in het
Saalien, de ijstijd, die zo’n 150.000 jaar geleden
het Gooise heuvellandschap vormde, in combi
natie met beplanting uit de 20e en incidenteel
uit de 19e eeuw. Bij de kerk aan de
Naarderstraat is de hoogte 5,5 meter boven
N.A.P. Als een oude Laarder het eind van de
Naarderstraat bedoelt, zegt hij meestal ’boven’
aan de Naarderstraat. Een Laarder kan het
weten, want destijds zal het een hele klim
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geweest zijn voor paard en wagen een weg te
moeten nemen, waarvan het einde 22 meter
hoger ligt dan het begin. In de roman ’De lotge
vallen van Ferdinand Huyck’, uitgegeven in
1840 heeft Jacob van Lennep het uitzicht vanaf
deze plaats als volgt beschreven: Op het hoog
ste punt van de heuvel gekomen, wendde ik mij
even om, ten einde het verrukkelijke landtoneel
te beschouwen, hetwelk men van daar geniet,
over het bekoorlijk gelegen Laren, welks kerk
spits en daken, thans fonkelend in de gloed der
zon, heerlijk afstaken tegen het lommerrijke
geboomte en de uitgestrekte akkers daar om
heen, over Blaricum, de beide Eemnessen,
Soest, Baarn en Amersfoort: over het bosrijke
kindschap daartussen, en over de blauwe zee,
de Stichtse bergen en de grauwe heide, welke
dat alles omsloten... In aanmerking genomen,
dat hier wel wat romantische overdrijving werd
toegepast, is de drastische verandering wel dui
delijk. Door de veel dichtere en hogere beplan
ting zien wij nu niet verder dan de eerste huizen
en bomen ’onder’ aan de Naarderstraat. Het
’verrukkelijk landtoneel’ van 1830-’40 was een
open bijna kaal landschap.

Nawoord

Het voorgaande geeft een indruk hoe groen
Laren is. De beschreven route is een keus uit
verschillende mogelijkheden. Wèl een voor de
hand liggende, gezien de unieke combinatie
van fraai, belangrijk en bovendien eeuwenoud.
Zorg om het behoud en de kwaliteit van het
groen is toenemend aanwezig, zowel bij de
overheid, groen beherende instanties, als parti
culieren. Datgene wat particulieren aan groen-
behoud en vooral aan het algemeen aanzien van
hun dorp kunnen bijdragen, is belangrijk. Zeker
in een dorp als Laren waar particulier groen
veel meer aanwezig is dan gemeentelijk groen.
Met name particulieren kunnen het aanzien van
hun dorp verfraaien door te zorgen dat er een
relatie blijft bestaan tussen hun voortuinen en
de openbare weg. Beplantingen in hun voortui
nen zijn soms zo inkijkwerend dat deze
onvriendelijk aandoen.
Is het niet aardig als we van de weg af mee kun
nen genieten van eikaars voortuin? Wordt het
sociale contact met mensen niet bevorderd als
men vanuit huis, tuin of dito vanaf de weg
iemand kan begroeten? Zo zijn er meer bijdra

gen door particulieren te leveren tot een goed
aanzien van het dorp. Het op tijd knippen van
de heg blijkt soms een probleem te zijn.
Voetpaden zijn dan slechts gedeeltelijk bruik
baar, zodat men niet naast elkaar kan lopen.
Visueel gehandicapten en bejaarden hebben
daar problemen mee. Een goede oud-Larense
gewoonte is dat hagen geknipt zijn vóór de
St. Jansprocessie (de eerste zondag na 24 juni).
Ook de tuin behoort volgens deze traditie vóór
St. Jan fleurig, schoon en aangeharkt te zijn.
Zo’n traditie is de moeite waard in ere te hou
den. Op een gevel aan de Nieuweweg num
mer 13 staat: Laren, de parel van 't Gooi.
Overdreven? Misschien in die zin dat het Gooi
veel meer parels heeft. Laren is er wel één van,
mede vanwege het groen.

GERAADPLEEGDE BRONNEN
- Archief gemeente Laren.
- Vereniging Vrienden van het Gooi, 1992. Natuur- en

landschapsvisie van het Gooi. 127 pp. + bijlage.
- P. van der Linden - Gooise Ecologische Infrastructuur,

Vereniging Milieufederatie Noord-Holland, Stichting
Vrijwillig Landschapsbeheer Noord-Holland, vereniging
leefmilieu het Gooi, de Vechtstreek en omstreken,
Vereniging van Vrienden van het Gooi. 169 pp.
(Hilversum, 1993)

- J. van Lennep - Ferdinand Huyck. (1840)
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Sint Jansverering en Sint Jansprocessie
De ontwikkeling van de Sint Jansverering en de kwestie
van de continuïteit van de Sint Jansprocessie te Laren

P.J. M argry

Naast een liturgisch-devotionele functie heeft
een processie vaak een maatschappelijk-symbo-
lische betekenis. Met name in het religieus zo
verscheiden Nederland hadden processies wan
neer ze over openbare wegen werden gehouden
een symbolische o f strategische waarde. Dat
gold zeker voor de Larense: het was en is ’de
enig toegestane ’ processie over de openbare
weg boven de grote rivieren. 11 Veel verhalen
doen de ronde over hoe Laren die status heeft
kunnen verwerven en over het ontstaan en de
continuïteit van de St. Jansverering en -proces
sie. Een aantal daarvan is echter op zeer los
Coois zand gebaseerd en behoeft correctie. De
Gooise historicus De Vrankrijker heeft in zijn
boek over de processie al een belangrijke bij
drage aan de herijking van enkele verhalen
geleverd. 21 Het boek maakte in die tijd veel
emoties los. Sommigen spraken zelfs van een
'valse aanval’ op een mooie en oude traditie,
anderen meenden juist dat er te weinig mystifi
caties waren weggenomen. ”  Opnieuw een
bewijs van de grote symbolische waarde van de
processie. Kortom, het betekent ook dat de
St. Jansverering en -processie zonder meer de
moeite waard zijn om nogmaals onder de loep
te nemen, te meer daar enkele nieuwe archief
bronnen zijn gevonden die meer en ander licht
op het onderwerp kunnen werpen.

Germanen en een 1000-jarige processie

Tegen het einde van de 19e eeuw nam in Laren
de belangstelling voor de St. Jansprocessie toe.
Door een combinatie van lokaal chauvinisme
en kerkelijke propaganda groeide er rondom de
verering en opkomende processie een steeds
langere geschiedenis. Een zeer oude processie-
traditie werd als het ware ’uitgevonden’ en ver
volgens effectief uitgedragen. Het waren met
name de seminariehoogleraar De Rijk en de
Larense pastoor Nieuwenhuis die vrije associa
ties op schrift stelden over een optreden van
Willibrord in de 8e eeuw in Laren, het omhak

ken van aan Thor en Freia gewijde bomen en
een meer dan duizend jaar oude processie. De
registers van de 19e-eeuwse verbeelding wer
den daarbij wijd opengetrokken.41 Men werd
daarin gevoed doordat verschillende oude graf
heuvels in de buurt waren gevonden. De
Jansverering werd vervolgens zo nadrukkelijk
in continuïteit aan de Germanen en zonnewen-
defccsten gekoppeld dat deze relatie haast niet
meer is te ontkoppelen. Sindsdien berichtten de
regionale media jaarlijks, voorafgaande aan de
processie, over de ’duizend jaar oude processie'
en de Germaanse origine.’1 Niet alleen werkte
deze foutieve beeldvorming versluierend bij de
media, ook de kerk bleef erin geloven en for
maliseerde de verhalen. In de suppliek die in

DITIS-DE-LEQEDEV
A’HETKERKHGFVA
SIN TIA N B^LM EN

Jk  «ft jl , *?*

Titelblad Dit is de Lege(n)de va(n) het Kerkhof va(n)
Sint Jan bij Laren, houtsnede, H. van Moerkerken, uit
gegeven en gedrukt door S.L. van Looy, Amsterdam, z.j.
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1936 naar het Vaticaan werd gezonden om de
Larense kerk de status van basiliek te verlenen,
werd als historische argumentatie de rol van
Willibrord bij de stichting van de Larense kerk
en de evenoude processie aangevoerd.61 Zelfs
De Vrankrijker die zo graag de mythen rondom
de St. Jansverering wilde oplossen, ontkrachtte
weliswaar aan de ene kant de continuïteit van
de processie, maar liet aan de andere kant niet
na om in zijn boek keer op keer de relatie met
de oude Germaanse rituelen te blijven leggen.71
Hij kon zich moeilijk van de 19e-eeuwse specu
laties rond voor-christelijke relaties losmaken
en zag een directe overgang van heidense
gebruiken naar de St. Jansrituelen.81 De ontwik
keling van de Larense St. Jansverering ver
klaart hij uit de daar vroeger bestaande
Germaanse vuurpraktijken, uit heidense offer
plaatsen in het ’oerwoud’ bij Laren. Het
St. Jansvuur, offerfeesten en bacchanalen wor
den in één heidens verband met elkaar
gebracht."
Juist door een vrijwel volslagen gebrek aan
middeleeuwse bronnen was voor de verschil
lende auteurs de verleiding tot fantaseren erg
(te) groot. De ’heidense’ praktijken werden alle
afgeleid uit een klassiek-humanistisch berijmde
streekbeschrijving uit circa 1564 van de hand
van Lambert Hortensius, rector van de latijnse
school te Naarden. Hierin wordt de
St. Jansverering klassiek gemodelleerd, waar
door men de aangehaalde Griekse en Latijnse
góden als verbeelding van de Germaanse vere
ring meende te mogen zien. Echter, net zo min
als Hortensius er een aanwijzing voor zou
bevatten, zijn er bronnen of aanwijzingen voor
Laren die een relatie met Germaanse vereringen
zouden kunnen ondersteunen. Aangezien er ook
geen enkele aanwijzing is dat dergelijke ritu
elen trouwens ooit in Laren hebben bestaan,
mogen ook geen veronderstellingen worden
gedaan, op basis van analogie met elders voor
komende St. Jansfeesten.""
De koppeling (de continuïteit) van de laat-mid-
deleeuwse St. Jansdevotie met Germaanse
gebruiken uit de eerste eeuwen na Christus is
dus onzin en moet verder ook worden verme
den.”1

Het ontstaan van de St. Jansverering

Hoewel er in de diverse publikaties uitgebreid

over de Larense St. Jansverering is gespecu
leerd, kan men, vanwege een vrijwel ontbre
ken van bronmateriaal, over de origine van
deze verering eigenlijk vrij kort zijn. Dat er
een verering is die teruggaat tot in de middel
eeuwen, staat vast, maar hoe die is ontstaan,
kan niet met zekerheid worden vastgesteld.
De verering kan pas zijn ontstaan na de oprich
ting van de parochiekerk in de 13e eeuw.
Invloed vanuit het Utrechtse kapittel van
St. Jan op de keuze van de patroonheilige (pat-
rocinium) op de parochiekerk ligt voor de
hand.121 Het brengt het ontstaan van de verering
naar de latere middeleeuwen, hetgeen goed
zou aansluiten bij de algemene opleving van
devoties in de Nederlanden in de 14e-
15e eeuw. Deze veronderstelling over de tijd
van ontstaan wordt versterkt wanneer we de
Larense legenden nader bekijken.

Er bestaan drie ’oorsprongslegenden’ van de
Larense verering. Slechts één ervan komt aan
de orde in het genoemde 16e-eeuwse gedicht
van Hortensius. Hoewel Hortensius’ gedicht
beperkt is in zijn historische waarde, is het
nooit goed op zijn inhoud geschat. Het geeft
geen verwijzingen naar Germaanse praktijken
of bacchanalen, maar biedt een verklaring voor
de geografische gespreidheid van kerk en
kapel in Laren.
Het is het verhaal van drie vrouwen die in de
middeleeuwen door rovers ter hoogte van het
(toen nog niet bestaande) St. Janskerkhof wer
den vermoord. Ter verzoening van deze mis
daad wensten de inwoners van Laren een
gedachteniskapel in het dorp op te richten. Tot
drie maal toe mislukte de bouw, doordat de
inwoners de fundamenten telkens terugvonden
op een nabijgelegen heuvel (= St. Jansbergje).
Het was een teken van God dat juist daar een
aan St. Jan gewijde kapel of kerk gebouwd
moest worden. Het vertelelement (’topos’) van
een driemaal mislukkende bouw van een kerk
gebouw op de klaarblijkelijk verkeerde plaats,
is zo gebruikelijk in oorsprongslegenden van
bedevaartplaatsen uit de (late) middeleeuwen,
dat dit verhaal als de oorsprongslegende van
St. Jan mag worden betiteld. De twee andere
versies van de ontstaanslegende kunnen hier
mee tegelijk als staaltjes van 19e eeuwse
romantische vertelkunst worden afgedaan.
De kerk van Laren wordt echter verder in de

TVE 12‘ jrg. 1994
- 96 -



bronnen van de 14e-16e eeuw niet of nauwe
lijks genoemd. Het lijkt een aanwijzing te zijn
dat deze parochiekerk toen nog een beperkte,
lokale functie had en dat er geen verering met
een brede uitstraling of grote bekendheid aan
was verbonden. Met uitzondering van het
gedicht uit 1564 komt de St. Janscultus nergens
ter sprake. Met dit gegeven, een legende vol
gens 14e/15e-eeuws stramien en de brede ople
ving van devoties in deze periode lijkt mij een
ontstaan van een St. Janscultus in die tijd het
meest aannemelijk. Het feit dat vermeldingen
over een bedevaart naar Laren in rekeningen,
bij visitaties 11 of bij het opleggen van strafbe-
devaarten 141 enz. ontbreken, geeft bovendien
aanleiding om de echte opbloei van de
Jansverering pas in de 15e of misschien zelfs
pas in de 16e eeuw te plaatsen. Zelfs toen was
en bleef het een cultus met slechts een beperkt
regionaal bereik.

Late middeleeuwen/hervorming

Uit de enige bron (1564) voor de
St. Jansverering kunnen we, voorzichtig inter
preterend. afleiden dat Laren in die tijd een
bedevaartplaats is geworden. Hortensius rijmt
namelijk over een grote menigte van vereerders
die vanuit de gehele omgeving tc voet of met
paard en wagen op St. Jansdag naar Laren
komt.15’ Bovendien lijkt Hortensius in zijn tekst
te spreken over het offeren van graangewassen
als votief- of dankgeschenk aan St. Jan, zoals in
andere middeleeuwse bedevaartoorden gebrui
kelijk.1"1 Deze kleine aanwijzingen duiden op
een min of meer geïnstitutionaliseerde verering,
waarbij bijzondere krachten aan St. Jan werden
toegekend. Of naast dit gebruik ook andere ritu
elen als processies in het kader van de verering
werden gepraktizeerd, is niet meer vast te stel
len. Gezien de middeleeuwse processiecultuur
kan men er van uitgaan dat er toen wel eens
processies zijn gehouden. Een processie was
immers een van de kenmerkende liturgische
verrichtingen die op hoogtijdagen in bedevaart
plaatsen werden ondernomen. Vanuit die ver
onderstelling zou dan mogelijk rondom het
Laarder kerkhof - eventueel met het beeld van
St. Jan en het H. Sacrament - processie zijn
gehouden. Echter, een eventuele processie van
uit het dorp Laren naar het kerkhof (zo een der
gelijke processie in de middeleeuwen al heeft

bestaan!), zou overigens pas mogelijk kunnen
zijn geworden na de bouw in 1521 van de nieu
we parochiekerk in het dorp zelf. Immers een
liturgische processie moet vanuit een kerk ver
trekken en erin terugkeren. Aangezien tot 1521
alleen de oude parochiekerk op het Jansbergje
bestond, zou een eventuele processie aldaar
hebben moeten beginnen en eindigen.171
Met de bouw van de nieuwe parochiale
Janskerk in het dorp raakte de oude parochie
kerk zijn functie kwijt.,M Het kerkje werd
allengs niet meer onderhouden en veranderde in
’slechts’ een devotiekerkje voor de Janscultus.
In de bronnen komt dan ook een keer de aan
duiding ’sacellum’ (= kapel) voor, een teken
dat de oude parochiekerk toen meer als een
(devotie- (kapel werd beschouwd.
Dat de St. Jansverering in de 16e eeuw sterk
was geworden, kan worden afgeleid uit het feit
dat de Staten van Holland tijdens de reformatie
het bevel gaven de oude kerk samen met de
twee andere bekende bedevaartskerken van
Eikenduinen en Wilsveen af te laten breken. "
Het was een officiële politiek van de Staten om
in het kader van het hervormingsproces zoveel
mogelijk heilige plaatsen in kerken die niet
voor de protestantse eredienst bruikbaar waren,
teniet te doen. In de schamele kerk die niet
meer werd onderhouden, werd nog tot aan de
afbraak de katholieke eredienst gepraktizeerd.
Op oude prenten en topografische kaarten ver
dwijnt na de afbraak het 'kerk-pictogram' e.n
blijft de afbeelding van een dodenakker over:
het St. .lanskerkhof.7"1

Stille ommegangen

Zoals elders in de Noordelijke Nederlanden
betekende het verwijderen van de materiële
relicten van de vereringsplaats (de afbraak van
de kerk) geenszins dat de geloofspraktijken
daarmee ook waren verdwenen. In Wilsveen,
Eikenduinen, Amsterdam, Amersfoort en ook
in Laren werden de bedevaartpraktijken sinds
dien op een ’low profile’-basis gecontinueerd.
Dit gegeven is voor Laren (en voor elders)
eveneens een aanwijzing dat het niet zomaar
een devotie betrof, maar dat er een duidelijke
worteling van de verering bestond. Deze ging in
feite op een lager niveau gewoon door. Dat
wordt nog eens bevestigd, omdat er in de
17e eeuw verschillende malen werd geklaagd
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Tekening van J. Stellingwerf uit circa 1700 van bedevaartgangers met rozenkrans in
de hand die stille bedetochten naar het St. Janskerkhof maken.

over katholieken uit Laren en omliggende dor
pen die op ’bevaert’ gingen en rond de resten
van de kapel of het kerkhof liepen onderwijl de
rozenkrans biddend.2" Op een tekening van
rond 1700 van J. Stellingwerff is dat duidelijk
weergegeven. De afbeelding wordt toegelicht
met: ’Der Rooms gesinden Bevaard in het
koorn te Laren op S. Janskerkhof. Het was in
een bedevaartplaats een gebruikelijk ritueel om
driemaal biddend rond een heilige plaats te
trekken. Dit ritueel werd naar het toenmalige
spraakgebruik.ook met ’ommegang’ of ’bid-
gang’ aangeduid. Het verrichten van stille
omgangen gebeurde ook in andere oude bede
vaartplaatsen. Juist vanuit de stedelijke centra
bestond er een grote behoefte aan mogelijkhe
den tot het uitoefenen van devotionele praktij
ken. Vanuit bijvoorbeeld Amsterdam, waar
men zelfs het Mirakel van Sacrament nog ver
eerde, gingen regelmatig groepen pelgrims naar
verschillende bedevaartoorden als Heilo,
Kevelaer en, zoals we zullen zien, naar Laren.221
Georganiseerd en groepsgewijs waren de
ommegangen in Laren echter niet mogelijk,
omdat dat door de overheid niet werd toege
staan. Aangezien Laren in de 17e en in de eer
ste helft van de 18e eeuw nog niet over een
behoorlijke schuilkerk beschikte, waren er ook
geen goede mogelijkheden om gezamenlijke
rituelen als processies binnen het kerkgebouw
te verrichten.

Nieuwe impulsen
voor de
St. Jansbedevaart

Ging de verering op
het beperkte niveau
van de individuele
bidgangen gewoon
door, tegen het einde
van de 18e eeuw vond
er een intensivering
van de verering
plaats. Een opleving
die aansluit bij de
18e eeuwse devotio
nele versterking in
andere oude bede
vaartplaatsen in
Holland.2"
Tot ver in de
18e eeuw zijn er in de

Larense bronnen geen vermeldingen aan te tref
fen van een min of meer gestructureerde, kerke
lijke St. Jansviering. De bewaard gebleven cor
respondentie die de Larense pastoors sinds
1744 voerden met de aartspriester van Utrecht,
bevestigen dat beeld. Gedurende de eerste tien
tallen jaren komen in de brieven allerlei pastor
ale kwesties aan de orde, maar er wordt met
geen woord gerept over activiteiten ten aanzien
van de Jansviering. Ook aan protestantse zijde
is er geen aanleiding om hierover iets op papier
te zetten.2" Zelfs de St. Janspaniek van 1734
onder Nederlandse protestanten lijkt vreemd
genoeg niet expliciet met de Larense
Jansverering in verband te zijn gebracht.251
Pas de bouw van een echte, ruime schuilkerk
(in plaats van de kleine noodruimten) in 1760
aan het Zevenend en later de komst van pastoor
J. van Oostveen in 1798 brachten daar verande
ring in. Niet alleen kunnen we uit zijn brieven
opmaken dat hij de verering propageerde, ook
blijkt dat al enige jaren vóór zijn komst de vere
ring van St. Jan was opgeleefd.
Aan aartspriester Van Engelen te Maarssen
schreef Van Oostveen op 6 juni 1802 een
belangwekkende brief. Hij nodigde Van
Engelen, te zamen met de pastoors uit dc
omringende dorpen in Gooiland, uit om op het
komende Jansfeest aanwezig te zijn. Daarbij
vermeldde hij: De processie van Amsterdam zal
ook volgens gewoonte plaats hebben in de
kerk.21" Hieruit blijkt dat er dus al enige tijd een
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liturgische processie in Laren plaatsvond; niet
over straat, maar alleen in de kerk. Dergelijk
ritueel vertoon op de feestdag was pas mogelijk
geworden, nadat er een ruime schuilkerk was
gebouwd. Het was blijkbaar ook pas gereali
seerd na stimulans van buitenaf: de processie
wordt immers ’Amsterdams’ genoemd. Dit
duidt op de belangrijke inbreng op de verering
door bedevaartgangers die georganiseerd vanuit
Amsterdam naar Laren kwamen. Het is tevens
een concrete aanwijzing dat de
Amsterdams/Larense broederschap die in 1806
is opgericht een - waarschijnlijk niet-officiële -
voorganger heeft gehad, die de Jansverering in
de tweede helft van de 18e eeuw een nieuwe
impuls heeft gegeven. In een andere brief van
Van Oostveen uit 1798 wordt dat bevestigd. Hij
vertelt daarin namelijk dat ’de broedermeesters’
uit Amsterdam in Laren op bezoek zijn
geweest. Hieruit blijkt dat er toen in
Amsterdam al een geïnstitutionaliseerde bede-
vaartgroep met leiding bestond. Dat er alleen
van een Amsterdamse broederschap sprake is,
kan worden verklaard uit het feit dat er voor de
Laarders nog niet de strikte noodzaak voor een

broederschap was. Zij konden immers eenvou
digweg hun gebruikelijke privédevotie houden
in stille omgangen en hoefden niet georgani
seerd door middel van een groepsgewijze bede
vaart van hun woonplaats naar een bedevaart
plaats te reizen.
In hetzelfde jaar kwamen de genoemde
Amsterdamse broedermeesters overigens met
het opmerkelijke verzoek om ’hun Godvrugdt
op Sint Jan buiten de kerk met plegtigheyd te
mogen verrigten (...)'.‘71 Zij waren immers
gewoon met een processie in de kerk rond te
gaan, maar deden nu het directe verzoek om dat
ook buiten de kerk te mogen doen. Dat zij dit
verzoek op dat moment aan de pastoor deden, is
niet zo vreemd. Kort tevoren immers, op
1 mei 1798, was de in 1795 uitgeroepen gods
dienstvrijheid formeel in de Staatsregeling voor
de Bataafse Republiek afgekondigd. Enkele
weken daarna reeds togen de Amsterdamse
broedermeesters met hun processieverzoek naar
Laren. Helaas is het antwoord van de aartspries
ter op de vraag van de pastoor om toestemming
niet bewaard gebleven. Waarschijnlijk heeft hij
de pastoor geadviseerd - vanwege de gevoelig
heid over processies - een openlijke processie
niet toe te staan. Immers uit de genoemde brief
van 1802 blijkt dat de processie van de
Amsterdammers toen nog steeds in de Larense
parochiekerk plaatsvond.
Uit liet feit dat in de canonieke oprichting van
de bekende Amsterdams/Larense broederschap
van 1806 niet over heroprichting of een voor
ganger wordt gesproken, mag worden afgeleid
dat de genoemde ’Amsterdamse processie’ een
informele broederschap of processiebedevaart
was.2" Aan de andere kant was er van een zeke
re formalisering van de verering sprake, aange
zien er, zoals uit de correspondentie blijkt, ook
al aan het einde van de 18e eeuw aflaten kon
den worden verdiend. Pastoor Van Oostveen
schrijft over een drie weken durende aflaatpe-
riode die in 1800 op 15 juni begon/" Vanwege
de grote drukte vroeg Van Oostveen de aarts
priester telkenjare gedurende drie weken een
kapelaan ter assistentie voor het biechthoren en
de extra bestelde missen. Die drukte gold zeker
voor het jaar 1798, toen er een ’groote meenigte
Amsterdammers (kwam) die haar devotie zoude
houden met biegten en communiceeren’. De
groep bedevaartgangers was toen extra groot,
omdat leden van de Amsterdamse
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Kevelaerbroederschap waren meegekomen. Zij
mochten namelijk dat jaar niet groeps- of pro-
cessiegewijs in het gebied van het
Roerdepartement reizen en namen Laren als
devotioneel alternatief.10>

De Amsterdamse connectie

De interessante vraag hoe, wanneer en waarom
de Amsterdammers in contact zijn gekomen
met Laren is nog niet beantwoord. In het alge
meen bestond er in de 18e eeuw onder
Amsterdamse katholieken veel belangstelling
voor vereringen. Enerzijds kan de
Amsterdamse connectie met Laren goed aan
sluiten bij een dergelijke uitstraling, maar tege
lijkertijd kunnen ook persoonlijke motieven
daarvoor bepalend zijn geweest. Immers, de
pastoors van Laren en in het bijzonder pastoor
Van Oostveen hadden familie en uitgebreide
relaties in Amsterdam. Zeer sterk wordt dat
verband als we zien dat de pastoor van de
Annakerk (De Pool) - getooid met de naam
Joan Baptist Schorrenburgh - van 1762 tot 1792
in dezelfde kerk stond waar de
Jansbroederschap gevestigd was. Zolang er
geen andere aanwijzingen zijn, is het aanneme
lijk dat een persoonlijke devotie van
Schorrenburgh tot St. Jan de bedevaartrelatie
van Amsterdam met Laren tot stand heeft
gebracht.
Dat dit niet een op zichzelf staande devotionele
relatie tussen Laren en Amsterdam was, blijkt
ook uit de invloed die ’s lands oudste
Kevelaerbroederschap, die van Amsterdam, op
Laren heeft gehad. Mogelijk als gevolg van het
bezoek in 1798 is men in Laren verhoudingsge
wijs vroeg (1803) vanuit het Gooiland voor het
eerst groepsgewijs biddend en zingend naar
deze beroemde bedevaartplaats voor Maria
getrokken.1" Misschien dat de vorming van
deze Kevelaerbroederschap ook een rol heeft
gespeeld bij het besluit om een paar jaar later
een broederschap voor de St. Jansverering in te
stellen om daarmee ook vanuit Laren groepsge
wijs naar buiten te kunnen treden.

De vernieuwde Amsterdamse
St. Jansbroederschap

Over de Larense tak van de gecombineerde
broederschap heeft De Vrankrijker al het nodi-
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Ü. Jo an n es
de ©ooper.
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Devotieprentje van Sint Jan de Doper, in 1903 gebruikt
in het ’-.mirte h o e k jeh e l Larense bedevaartboekje met
Godvruchtige Oefeningen ter ere van St. Jan.

ge geschreven. Omdat van de Amsterdamse
nog maar weinig bekend is, krijgt deze hier wat
meer aandacht. De broederschap was gevestigd
in de Annakerk of ’De Pool’, gelegen aan de
Prins Hendrikkade. Daar vormde de pastoor als
voorzitter samen met vier broedermeesters het
bestuur. Zij waren het die in 1805 het initiatief
namen om tc gaan praten met de hoogste
rooms-katholieke vertegenwoordiger voor de
Noordelijke Nederlanden, vicesuperior
Ciamberlani in Munster en de pastoor van
Laren om te komen tot de oprichting van een
broederschap. Om de groei van de broeder
schap te bespoedigen, kon op drie vaste tijdstip
pen een (vernieuwde) volle aflaat in De Pool
zelf of te Laren worden verkregen.11’ De eerste
inschrijving in 1806 gaf een behoorlijk groot
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aantal leden: 331 (in Laren: 218).3,1 Bij de twee
de contributieronde in 1807 liep dat aantal al
weer tot 255 terug. In de jaren daarna bleef de
omvang van het ledenbestand rond dat aantal
schommelen, met redelijk gelijke verhouding in
mannen en vrouwen verspreid over de gehele
stad.341
De in 1806 gemaakte onkosten voor de aan
schaf van administratieve boeken en beschei
den wijzen er ook op dat de Amsterdamse broe
derschap van voor dat jaar nog geen formeel en
schriftelijk bepaald karakter had. Uit het feit dat
er bij de formele oprichting geen kosten hoeven
te worden gemaakt voor processieattributen als
processiekruis, vaandel en broederschapsstok-
ken, kan misschien wel weer worden afgeleid
dat de bestaande informele bedevaartgroep
reeds over dergelijke attributen beschikte.
Immers, pas veel later worden daarvoor vervan-
gings- of restauratiekosten gemaakt: in 1829
voor een ’vaan’ en een kist om de materialen en
proviand in mee te nemen per schuit of wagen;
in 1844 voor twee nieuwe processiekruisen; 1
in 1847 voor het opnieuw schilderen en lakken
van de St. Jansstokken; in 1848 voor een nieuw
vaandel ’en derselver toebehoren’ geschil
derd.3"

De St. Jansprocessie

Met de vernieuwing van de processie-attributen
zijn we bij de processie zelf terecht gekomen.
De cruciale vraag wanneer de (openlucht-(pro
cessie eigenlijk zijn intrede heeft gedaan, is
immers nog niet beantwoord.
Vanwege het verbod van liturgische processies
op het grondgebied van de Noordelijke
Nederlanden waren dergelijke rituelen in de
17e en 18e eeuw over de openbare weg niet
mogelijk. Met de godsdienstvrijheid van 1795
kwam dat verbod in de lucht te hangen, niette
min leidden in de 19e eeuw nieuwe initiatieven
om processies te houden tot een vernieuwde
onderdrukking door de overheid van dergelijke
godsdienstoefeningen in het openbaar. Ze wer
den in 1848 zelfs in de Grondwet verboden. Dit
’processieverbod’ betekende niet een verbod
van alle bestaande en toegelaten processies in
het toenmalige Nederland, maar wilde de toena
me en uitbreiding ervan tegengaan.
Waarom Laren in 1848 een uitzondering op dit
verbod heeft gekregen, is vooralsnog niet dui
delijk.’71 Laren voldeed immers niet aan de eis
die de overheid stelde tot uitzondering bij de
besluiten van 1822 en 1848: een continuïteit
van het houden van een processie over de open

bare weg sinds de hervor
ming. Waarschijnlijk
heeft de toenmalige ver
warring over het begrip
processie een rol
gespeeld. De overheid
beschikte niet over goede
definities van 'bedevaart',
’omgangen’ o f ’proces
sie’. Met name het woord
processie werd door
elkaar gebruikt in de bete
kenissen van een liturgi
sche processie, een
groepsgewijze bedevaart
en voor een bedevaart-
broederschap. ” Daarnaast
kunnen de lobbyactivitei-
ten van de Laarder burge
meester Van de Brink een
rol hebben gespeeld. ”’
In Laren zijn de individu
ele ommegangen pas in
het eerste kwart van deDe Jansprocessie. De Aartsbisschop van Utrecht draagt de monstrans, 1916.

*  K
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______ _
Het waterstaatskerkje voor de afbraak in 1925. Het grote houten

beeld van St. Jan dat in dat jaar naar het St. Janskerkhof werd over
gebracht stond toen nog in de voorgevel.

19e eeuw in een meer georgani
seerde bidtocht omgezet. De bid-
processie of -tocht was evenwel
geen echte processie, maar een
groepsgewijze omgang van de
parochianen en bedevaartgangers
van de kerk naar het kerkhof onder
leiding van de pastoor, waarbij het
processiekruis en een vaandel wer
den meegenomen en gezamenlijk
werd gebeden. Meer was ook (nog)
niet nodig, omdat een tijdlang op
24 juni ook een liturgische proces
sie in de kerk werd gehouden.
Ongetwijfeld is het houden van een
dergelijke bidtocht gestimuleerd
door de in 1806 geformaliseerde
(Amsterdamse) broederschap, die het
belang van haar leden behartigde door middel
van een zo uitgebreid mogelijk rituele devotie.
Ook de opkomst en initiatieven elders in het
houden van processies zal aan de behoefte van
een processie in de open lucht hebben bijgedra
gen.
De praktische uitvoering van de processie zelf
was aanvankelijk geen aangelegenheid voor de
Laarder pastoor. De Amsterdamse broeder
schap nam immers het processiekruis, een
vaandel en de broedermeesterstokken mee. Pas
in de tweede helft van de 19e eeuw kreeg de
pastoor de beschikking over eigen processieat-
tributen.3’1 In 1858 komen voor het eerst pen
ningen ten behoeve van de Larense broeder-
meester en twee processievanen voor op de
inventarislijst van de Laarder kerk. In 1864
klaagden de broedermeesters nog over de wei
nige attributen en sieraden waarover zij
beschikten voor de processie en besluiten zij
om twee nieuwe vanen en processiestokken te
laten maken.401 Het is ook pas dan dat de bid
tochten voor het eerst in het parochiememoriaal
als ’processie’ worden betiteld. Het is goed
mogelijk dat de aanschaffingen van 1858 en
1864 te maken hadden met de verstoring in de
verhouding tussen de beide takken van de broe
derschap rond het midden van de 19e eeuw. De
viering door de Amsterdammers is namelijk
sindsdien van 23 en 24 juni naar 28 en
29 augustus verschoven,411 waardoor de
Laarders ook geen gebruik meer konden maken
van hun processieattributen. Waarschijnlijk
hebben de verschillen in cultuur en de domi

nantie van de Amsterdamse bedevaart op
24 juni de scheiding veroorzaakt c.q. versneld.
Het was een belangrijk moment in het toeëige-
ningsproces door de Larense gemeenschap van
de St. Jansverering. Het lijkt dan ook geen toe
val dat de laatste leden van de Amsterdamse
broederschap in 1886 - toen Laren de eigen
triomfale sacramentsprocessie gerealiseerd
wist - werden ingeschreven en dat sindsdien de
broederschap de facto was beëindigd. Het
jaar 1886 is tevens het symbolische omslagpunt
in de ontwikkeling van de St. Janscultus: van
regionale St. Jansbedevaart naar
St. Jansprocessie voor en door de Laarder
gemeenschap.

Enige conclusies

De ouderdom van de bedevaart naar St. Jan is
lang niet zo groot als wordt gesteld. Het begin
is het aannemelijkst te plaatsen in de late mid
deleeuwen van de 15e/16e eeuw.
Veronderstelde Germaanse relaties of voorlo
pers of contacten met Willibrord moeten geheel
en al worden vergeten, behalve eventueel als
voorbeeld van romantisch-folkloristisch en ker-
kelijk-strategisch denken uit de 19e eeuw.
Overduidelijk heeft de individuele
St. Jansverering wèl - en een eventuele
St. Jansprocessie niet - vanuit de late middel
eeuwen continuïteit naar het heden gekend.
Er is na circa 1760 - de bouw van de schuur-
kerk - een versterking van de verering opgetre
den. Deze werd vooral gestimuleerd vanuit de
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Amsterdamse kerk De Pool, waar Amsterdamse
katholieken zich onder leiding van pastoor
Schorrenburgh georganiseerd hadden in een
eerste informele St. Jansbroederschap. Deze
broederschap werd later, in 1806, geformali
seerd en omgezet in een gecombineerde broe
derschap met een Amsterdamse en een Larense
"tak’.
Een Jansprocessie is in de schuurkerk in het
laatste kwart van de 18e eeuw ontstaan. Pas in
het eerste kwart van de 19e eeuw zijn in Laren
eenvoudige bidstoeten ("bidprocessies") met
weinig uiterlijk vertoon over de openbare weg
begonnen. Sinds de gescheiden St. Jansviering
door de Amsterdammers en de Laarders (circa
1858?) is Laren de eigen inbreng in de bidtoch
ten verder gaan ontwikkelen en begon de trans
formatie naar een echte processie. De huidige
liturgische straatprocessie (met het Heilig
Sacrament) is zoals bekend uiteindelijk pas in
1886 in het leven geroepen.
Tenslotte kan worden gesteld dat de formele
grond van Larens uitzonderingspositie tot het
houden van (liturgische) processies in 1848 niet
aanwezig was. Dit zij gezegd, ter geruststelling
van de Laarders voor de geschiedschrijving. De
traditie die zij sindsdien hebben weten te vesti
gen, is, zeker gezien de gewijzigde jurispruden
tie omtrent processies, ijzersterk.

NOTEN
1) Deze uitdrukking is niet geheel correct omdat, geheel in

het oosten van het land, een elftal Gelderse gemeenten in
de Liemers ook de formele mogelijkheden tot het hou
den van processies bezit.

2) A.C.J. de Vrankrijker en G. Smit - Sint Jan. De Sint
Jansprocessie van Laren in het Gooi. De ontwikkeling
van Sint Jansfeest tot sacramentsprocessie.
Broederschap van Sintjan. (Laren, 1952)

3) In het archief van het bisdom Haarlem bevindt zich een
lange brief van A.M.A. Velthuijsen aan de bisschop van
14 juli 1953, waarin hij hem een groot aantal kritiekpun
ten opsomt en die ’zeer groot verdriet’ heeft van het feit
dat de oude processietraditie werd ontmaskerd; ander
zijds is er in het parochie-archief van Laren een brief
(5 juni 1954 verzonden) van dr V. de Leeuw (een pries
terzoon uit Laren), die juist vindt dat De Vrankrijker niet
ver genoeg is gegaan, met name ten aanzien van de
Germaanse traditie en ook een groot aantal detail-kri-
tiekpunten aanreikt. Aan de andere kant ziet De Leeuw
juist wel weer continuïteit in de processie, dat zou De
Vrankrijker juist weer verkeerd hebben gezien.

4) Volgens De Vrankrijker, Sint Jan, pp. 17-22. Het verhaal
van een zeer oude traditie werd al in 1848 genoemd door
pastoor W. van Duijnhoven naar aanleiding van een

enquête gehouden door aartspriester Hartman, zie
Rijksarchief Utrecht, archief van de Aartspriesters van
de Hollandse Zending, inv.nr. 1157, antw. dd.
14 juli 1848.

5) Bijvoorbeeld in De Telegraaf van 22 juni 1940 ’Een
eeuwenoude ommegang te Laren’ en in De Tijd van
25 juni 1948 ’De bijna duizend jaar oude processie trekt
door Laren’; en recent door de voorzitter van het
St. Janscomité die in De Gooi- en Eemlander van
23 juni 1988 het Jansfeest tot een in origine heidens feest
verklaarde; het boek van W. Vleer, Leylijnen en leycen-
tra in de Lage Landen. 200 heilige plaatsen in Nederland
en Vlaanderen (Ankh Hermes, Deventer, 1992), waarin
Laren op grond van de vermeende Germaanse oorsprong
wordt opgenomen als een, met behulp van een wichel
roede en paragnost vastgesteld, kruispunt van ’etherische
energie’, waar de genezende kracht van de bedevaart
plaats aan te danken zou zijn. Zie ook het artikel hier
over in De Gooi- en Eemlander van 22 april 1993.

6) Rijksarchief in Noord-Holland, Archief Bisdom
Haarlem, inv.nr. 414, suppliek van aartsbisschop J. de
Jong verzonden op 24 juni 1936.

7) Zie De Vrankrijker, Sint Jan, bijvoorbeeld op p. 32 waar
hij een en ander nog in het midden laat en iets verderop,
op p. 39, waar hij al weer van de Germaanse origines uit
gaat.

8) Zie De Vrankrijker, Sint Jan, p. 32 waar hij een en ander
in het midden laat en p. 39 waar hij ervan uitgaat.

9) De Vrankrijker, Sint Jan, p. 44.
10) De problemen die kleven aan de interpretatie van de

schaarse gegevens over (St. Jans-/zonnewende-)vuren en
het ontbreken van bewijzen van continuïteit tussen hei
dense vuren en 'christelijke’ wordt in het algemeen goed
duidelijk gemaakt door J.J. Voskuil, 'De eerste afleve
ring van de Europese Atlas. En de laatste?’, in:
Volkskundig Bulletin 8 (1982), pp. 186-194. Verder
ook: H. en E. Schwedt, ’Jahresfeuer, Kirchenweih und
Schützenfest’, in: Geschichtlicher Atlas der
Rhein lande XI, 3-4, pp. 7-12 (Keulen, 1989).

11) Zie bijvoorbeeld K. ter Laan, Folkloristisch woorden
boek van Nederland en Vlaams België, p. 356 (Van
Goor, Den Haag/Batavia, 1949), waarin deze Laren als
een typisch voorbeeld noemt van accommodatie van
Germaanse heidense gebruiken naar christelijke vorm en
de processie een gekerstend zomerfeest zou zijn.

12) Zie over het kapittel: E.N. Palmboom, Het kapittel van
St. Jan te Utrecht. Een onderzoek naar verwerving,
beheer en administratie van het oudste goederenbezit
(1 le-14e eeuw) (Amsterdam, 1992) en verder De
Vrankrijker, Sint Jan, pp. 27-30. Aangezien het
Utrechtse kapittel van Sint Jan pas in de 11e eeuw is
opgericht, moet de Larense kerk op zijn minst van na die
tijd zijn.

13) F.A.L. van Rappard en S. Muller, Verslagen van kerkvi-
sitatiën in het bisdom Utrecht uit de 16e eeuw. J. Muller,
p. 407. (Amsterdam, 1911)

14) Ook komt Laren niet voor als bestemming in het scala
aan door de Amsterdamse schepenbank opgelegde bede
vaarten. Tussen 1490 en 1552 werden deze in
Amsterdam zowel in en om de stad als verder weg opge
legd, zie J.E.A. Boomgaard, Misdaad en straf in
Amsterdam. Een onderzoek naar de strafrechtspleging
van de Amsterdamse Schepenbank 1490-1552.
Waanders, pp. 156-160. (Zwolle, 1992).
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15) Hortensius: Turba frequens nimium, formicarum agmi-
nis instar, pars pedes accurrit, pars eques, illa rota’.

16) Hortensius schrijft: 'Baptistae et divo Panica sacra
(= serta, zoals bij Boxhorn) ferunt'. Over het geven van
graangewassen zie bijvoorbeeld H. Hens e.a., Mirakelen
van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603.
ZHC, pp. 70-71. (Tilburg, 1978)

17) Het feit dat de parochiekerk oorspronkelijk buiten het
dorp stond, centraal ten nutte van verschillende dorpsge
meenschappen, was in de middeleeuwen in ontginnings-
gebieden niet ongebruikelijk. Naar gelang de groei van
de dorpen werden er eigen kerken in de dorpen
gebouwd.

18) In 1569 had de kerk in het dorp de pastorale functie van
de parochiekerk overgenomen. Zie: Van Rappard en
Muller, Verslagen van kerkvisitatiën, p. 407.

19) Zie N. Wiltens, Kerkelyk Plakaat-Boek, Behelzende de
Plakaaten, Ordonnantiën en Resolutien over de
Kerkelyke Zaken. P. en I. Scheltus, pp. 29-33. (Den
Haag, 1772).

20) Zie M. Donkersloot-de Vrij, De Vechtstreek. Oude kaar
ten en de geschiedenis van het landschap. (Weesp, 1985)
De kaartnummers 2, 5 en 7: op de eerste (ronde) kaart uit
circa 1525 heeft het dorp geen kerk en het kerkhof wel
en zijn beide als 'Laren” aangeduid; de tweede kaart van
Beeldsnijder uit 1575 toont nog 'Lare pro(c)hy’ als kerk
en kerkhof en 'Lare' het dorp met de nieuwe kerk; een
derde kaart van C.J. Sinck uit 1619 toont het dorp Laren
met de (parochie-)kerk en vanuit het dorp een doodlo
pende (!) weg naar 'St. Jan Laren kerckhof waarvan de
kerk ondertussen is verdwenen/afgebroken.

21) De Vrankrijker - Sint Jan. pp. 69-71.
22) Zie P.J. Margry - Processie versus stille omgang. Het

probleem van de openbare godsdienstoefening buiten
gebouwen en besloten plaatsen in Holland. In:
Historisch tijdschrift Holland, jrg. 25, (1993), pp. 184-
186.

23) Volgens Margry - Processie versus stille omgang,
pp. 180-183.

24) In de kerkeraadsnotulen van de Hervormde gemeente
Blaricum/Laren (1696-1940) komen voor de
18e/19e eeuw geen kwesties over bedevaarten en omme
gangen in Laren aan de orde. Mededeling van mevrouw
C.M. Abrahamse, archivaris van het Streekarchief voor
het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum.

25) Zie W. Frijhoff - De paniek van juni 1734. In: Archief
voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in
Nederland, jrg. 19(1977), pp. 170-233. Door het samen
vallen van St. Jans- en sacramentsdag werd door de pro
testanten een soort katholieke wraak verondersteld. De
bronnen geven geen speciale verbinding met St. Jan te
Laren.

26) Rijksarchief in Utrecht. Archief van de Aartspriesters
van de Hollandse Zending, inv.nr. 1288, brief
d.d. 6 juni 1802.

27) Ibidem, inv.nr. 1288, brief d.d. 1 juni 1798.
28) Er moet op worden gewezen dat in die tijd het woord

processie drie betekenissen kon hebben: een liturgische
processie, een processiegewijze bedevaart (lopend in
groepen, al dan niet zingend en biddend) en als soort
naam voor een bedevaartbroederschap zoals de
'Amsterdamse processie’.

29) Ibid, inv.nr. 1288, brief d.d. 7 juni 1800.
30) Zie over het door het Roerdepartement uitgevaardigde

verbod op processiebedevaarten: P. Dohms - Die
Geschichte der Wallfahrt nach Kevelaer. In: J. Heckens
en R. Schulte Staade - Consolatrix Afflictorum. Das
Marienbild zu Kevelaer. Butzon & Bercker, p. 249.
(Kevelaer, 1992).

31) Zie De Kevelaarsche Devotie tot de H. Maagd Maria
bestaande in godvruchtige lofzangen bijeen vergaderd
tot gebruik van de Achterveldsche, Soestsche en
Larensche Pelgrims, in hunne processie dewelke de eer
ste Reis gedaan hebben naar Kevelaar, in 't jaar 1803 in
het parochie-archief van Laren. G. Banning. (Utrecht,
1819)

32) Op de dag van St. Jan onthoofding (29 augustus), de eer
ste zondag van de veertigdaagse vasten en op St. Jan
geboorte (24 juni en gedurende het oktaaf): zie de
authentieke breve van paus Pius VII, van 1 oktober 1805
in Gemeentearchief Amsterdam, parochie archief
St. Anna, inv.nr. 95. De broederschap moest op de eerste
dag drie missen offeren en op de tweede twee missen.
Het verschil heeft te maken met het feit dat normaal
alleen de sterfdata van heiligen worden geëerd, die hoger
in rang zijn dan de geboortedagen.

33) Gemeentearchief Amsterdam, archief parochie St. Anna
inv.nr. 94 goedkeuring van de statuten door Ciamberlani
op 30 april 1804; in inv.nr. 96, het ledenregister, zijn de
'Orde of wetten van het broederschap' opgenomen.

34) De gebeden en gezangen waren beschikbaar in speciaal
voor de leden gedrukte boekjes in 1835 bijgedrukt:
Godvruchtige oefeningen voor de leden van hel
Broederschap van den Heiligen Joannes den Dooper.
C.C.L. van Staden. (Amsterdam, 1835). Nieuwe gezan
gen bij de godvruchtige oefeningen van het
Broederschap van den Heiligen Joannes den Dooper
voor de leden die de uitgave van 1818 hebben.
C.C.L. van Staden, 16 pp. in 300 ex. (Amsterdam, 1835)

35) Althans zo interpreteer ik de hoge kostenpost van
ƒ 231,64 voor twee zilveren 'Kristusbeelden en kruisen'.
Gemeentearchief Amsterdam, archief parochie St. Anna
inv.nr. 96.

36) Gemeentearchief Amsterdam, archief parochie St. Anna
(De Pool), inv.nr. 97: Kwitanties voor leveranties aan
broedermeester P. Mehler.

37) Laren kreeg pas in 1848 dispensatie en niet reeds in
1822 (bijvoorbeeld De Vrankrijker. Sint Jan. p. 76).
Laren komt in het besluit van 1822 niet voor; een en
ander berust op een verkeerde lezing.

38) Parochiearchief Laren, parochiememoriaal, no. 9, anno
1862.

39) In de nauwkeurige inventarislijst van kerk en pastorie uit
het jaar 1855 is daarvan nog niets opgenomen. Zie
Rijksarchief in Noord-Holland, archief Bisdom
Haarlem, inv.nr. 414.

40) Parochiearchief Laren, parochiememoriaal, no. 2,
anno 1864.

41) Dit blijkt uit een inschrijvingsprentje van de broeder
schap uit circa 1860 (gedrukt bij F.H.J. Bekker te
Amsterdam), waarop de data in augustus als de proces
siedagen staan aangegeven.
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Larense affiches
Martijn F Le Coultre

Van geïllustreerde affiches is in Nederland
eerst sprake vanaf ongeveer 1890. De lithogra
fie of steendruk maakte het toen mogelijk om
met betrekkelijk geringe kosten affiches op
groot formaat te drukken. De oplage beliep dan
meestal zo’n kleine 500 exemplaren, waarvan,
met enig geluk, een handjevol over is.
In een kleine gemeente als Laren was meestal
slechts behoefte aan een oplage van rond de
vijftig stuks. Een affiche te laten uitvoeren als
hout- of linoleumsnede was meestal een goed-
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Affiche Gooische Markt, PoI Dom. 1914.

kopere oplossing dan lithograferen. Als er geen
geld was, dan werd simpelweg gekozen voor
het met de hand vervaardigen van de affiches.
In een oplage van vaak minder dan tien stuks
werden in zo’n geval de voorstellingen op het
papier gepenseeld of soms ook, terwille van de
eenheid tussen de verschillende exemplaren,

gesjabloneerd. Een fraai voorbeeld van een
gesjabloneerd biljet werd door het echtpaar
Dirk Koning en Lou Loeber in 1936 ontworpen
èn vervaardigd voor een tentoonstelling in de
Larense Leeszaal.
Uiteraard zijn deze hout- en linoleumsneden en
gouaches helaas nog veel zeldzamer dan de
gedrukte affiches.
Affiches, of zo u wilt reclamebiljetten, zijn niet
alleen de zichtbare pogingen van allerlei
neringdoenden om hun waren aan te prijzen.
Het zijn evenzo de middelen om politieke
opvattingen en evenementen van kunst, cultuur
en sport onder de aandacht te brengen.
Overgeleverd aan weer en wind en aan de ver
gankelijkheid van het doel waarvoor zij gebe
zigd werden, zijn affiches echte eendagsvlie
gen. De affiches die bewaard zijn gebleven, zijn
inmiddels cultuur-historische documenten van
de eerste orde geworden. Dat sommige bewaard

Affiche tentoonstelling Hotel Hamdorff,
Willy Sluiter, 1917.
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bleven, is meestal te danken aan hun soms
fraaie grafische vormgeving. De overgeleverde
Larense affiches vormen op die regel geen uit
zondering.
De eerste Larense affiches van enige importan
tie werden waarschijnlijk ontworpen voor de
Zomerspelen in 1907. De toneelspelers Eduard
Verkade en Willem Royaards voerden in ver
band met die Zomerspelen de laat-middeleeuw-
se spelen Elckerlyc en Lanseloet van
Denemarken op in Hotel Hamdorff. De schilder
Jan Verkade, broer van Eduard, verzorgde de
decors en waarschijnlijk tevens het affiche.
Helaas is mij daarvan geen exemplaar bekend.
Een honderd procent Larens affiche, dat wel
bewaard is gebleven, is het affiche van de kun
stenaar Pol Dom voor de Gooische Markt in de
zomer van 1914. Tijdens zo’n Gooische Markt
kwamen meerdere aspecten van het leven in het
Gooi aan de orde en dit affiche, waarop een
typisch Larens echtpaar voor de boerderij staat
afgebeeld, vraagt speciaal de aandacht voor de
tentoonstelling van woninginrichting.
Een ander biljet, net als het vorige uit zuinig-
heidsoverwegingen slechts in twee kleuren
gedrukt, werd ontworpen door D.H. Kramer en
roept op om tijdens de Gooische Markt de
voorstellingen van de ’kunstzinnige sociëteit de
Kattebel’ onder leiding van Pisuisse en Blokzijl
te bezoeken.
Hotel Hamdorff, waar zich het artistieke en cul
turele leven concentreerde, zorgde voor een
betrekkelijk continue stroom van affiches.
Gedurende de zomermaanden vond de ver
kooptentoonstelling plaats van werken van de
lokale kunstenaars.
Van 1913 tot in ieder geval 1921 zorgde de
schilder Willy Sluiter jaarlijks voor een affiche
voor deze zomertentoonstellingen. Deze affi
ches werden veelal ook gereproduceerd als
prentbriefkaarten en gebruikt als blikvanger in
advertenties. Deze zeer succesvolle serie affi
ches heeft ongetwijfeld veel aan de landelijke
bekendheid van Hamdorff bijgedragen.
Een kenmerkend voorbeeld van deze serie
Sluiter-affiches is het biljet uit 1917: een schil
der toont zijn waar aan een gesoigneerde heer
met dito dame. De violist Zunki Joska, een
vaste verschijning in Hamdorff, kijkt al spelend
toe met een blik alsof hij wil zeggen: mij hoefje
niets wijs te maken. De schilder en kunstcriticus
Otto van Tussenbroek, jeugdvriend van Sluiter

Carnaval Hamdorjf- op naar Hollywood.
Harmsen van Beek, 1933.
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en destijds te Laren werkzaam, schreef over dit
affiche dat Sluiter vooral het type van de OW-
er raak getroffen had. Geen Larens chauvinis
me kan immers verbloemen dat veel van het
geld dat men in die jaren in Laren liet rollen
afkomstig was uit de zakken van deze zoge
naamde Oorlogs-Winstmakers. Kennelijk
stond men daar in die tijd al kritisch tegenover.
Een affichemaker was overigens meestal niet
vrij in zijn ontwerp. Hij moest niet alleen reke
ning houden met de wensen en financiële
mogelijkheden van zijn opdrachtgever, maar
ook met de noodzaak om op niet mis te versta
ne wijze een boodschap naar een breed publiek
uit te dragen. Een treffend voorbeeld is vastge
legd in het navolgend commentaar van Otto
van Tussenbroek op het door Willy Sluiter ont
worpen affiche voor Hamdorff uit 1916: Het is
niet makkelijk om elk jaar wat nieuws te ver
zinnen en als je dan nog rekening moet houden
met de zedelijkheidsbegrippen van de stam-
gast-schilders bij Hamdorff en den baas van ’t
spul, om niet eens te spreken van den burger
vader, dan kan je er soms ook toe komen om
op vereerend verzoek een dansend jufje wat
langere rokjes te tekenen, zoals bij het affiche
van 1916 geschiedde. Ik hoorde destijds een
schilder, die zich immer te buiten ging aan het
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De Ramblers - Hamdorff,
Harmsen van Beek, 1934

weergeven van moeders-met-kind-aan-de-
borst, diepzinnig getuigen, dat het meer
geschikt was voor een tingel-tangel, dan voor
Hamdorff. Zoo heeft men dan niet alleen met
het publiek, maar zelfs ook met den collegialen
smaak rekening te houden.
Voor Hamdorff tekende na deze serie affiches
van Willy Sluiter ook de kunstenaar Eelco ten
Harmsen van der Beek een aanmerkelijke
reeks. Ten Harmsen van Beek, zoals hij zijn
affiches signeerde, ontwierp in de jaren dertig
jaarlijks de affiches voor het carnaval en voor
de zomeravonden met ’The Ramblers’. Het
affiche voor het carnaval uit 1933 met als
thema ’Op naar Hollywood’, was uit kosten
overwegingen zowel in zwart-wit als lichtdruk
gedrukt en vervolgens met de hand gekleurd.
Het vormt een goed voorbeeld van de luchtige
sfeer die Ten Harmsen van Beek in zijn affi
ches wist te leggen. Het affiche uit 1934 voor
The Ramblers geeft een knipoog naar de toen
tertijd voorgestelde spellingshervorming.
De affiches voor de Larensche Toneelclub 'De
Papegaai' (sedert 1920) werden veelal ontwor
pen door de eigen leden, zoals bijvoorbeeld

Ben Huese, die voor de oorlog de nodige biljet
ten in lino heeft gesneden.
Ellen Komter. destijds leerlinge van het
Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs te
Amsterdam, ontwierp het eveneens in lino
(zwart en blauw) uitgevoerde affiche voor het
stuk 'Om 10.000 Dollar’ onder regie van Ko
Arnoldi. Het werd met de datum 12 maart
(1927?) afgebeeld in deel 1927 van de destijds
toonaangevende jaarboeken van de Vereeniging
voor Ambachts- en Nijverheidskunst.
Zoals in zoveel opzichten zorgde de Tweede
Wereldoorlog ook voor wat de artisticiteit van
de Larense affiches betreft voor een omslag of
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De Papegaai - Hotel Hamdorff,
Ellen Komter, ca. 1926.

wellicht zijn de goede biljetten simpelweg niet
bewaard gebleven.
Eppo Doeve tekende tussen 1938 en 1960 enige
biljetten waarvan die uit 1955 voor het carnaval
in Hamdorff onder het motto 'Wollie Bergère,
in de schaapskooi van Laren’ een der meest
geslaagde is.
Legio zijn overigens de affiches voor de ten-
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toonstellingen in Hamdorff en vanaf 1956 in
Singer, maar die blinken meestal niet uit door
een eigen (Larens) ontwerp. Een affiche uit
1959 voor werk van Anton Mauve in het
Singermuseum is van dit laatste een sprekend
voorbeeld. Wel kwam het voor dat levende
kunstenaars voor een tentoonstelling van eigen
werk zelf het biljet ontwierpen. Een affiche van
Han Hulsbergen uit 1955 voor zijn tentoonstel
ling in Hamdorff is daarvan een voorbeeld.
Het affiche uit 1981 voor de Singer jubileum
tentoonstelling ’De tijd wisselt van spoor', ont
worpen door Richard Design uit Laren brengt
weer iets van de oude artisticiteit in herinne
ring. Een ander fraai biljet van rond 1980 is een
helaas anoniem affiche in zwart en rood op geel
fond voor de tentoonstelling ’Vulkanisme’ in
het toen nog aan het Zevenend gevestigde
Geologisch Museum Hofland.
Series affiches zoals voor de jaarlijks in Singer
weerkerende evenementen Herfstflora,
Festikon en het Jazzfestival (alle eind jaren
zeventig) zijn helaas al weer verleden tijd. Er
zijn een paar aardige exemplaren bij, die nu
alweer nostalgische gevoelens oproepen.

h a m d o r f f * i a r f uH A M D O R F F  * I A R F U
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Wie de oogst aan Larense affiches bekijkt,
komt tot de conclusie dat de Laarders in de
afgelopen eeuw niet te klagen hebben gehad.
Bij de beoordeling dient echter rekening gehou
den te worden met het feit dat wij heden ten
dage sterk worden beïnvloed door het al of niet
toevallig bewaard gebleven zijn van de affi
ches. Zo zijn mij uit de jaren 1921-1930 geen
Hamdorff-affiches van tentoonstellingen of car
naval bekend, terwijl Hamdorff toen toch niet
gesloten was.

Geologisch Museum Hofland
G E O p f ! ^ ^
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Vulkanisme, Geologisch Museum Hofland, z..j.

T e n s l o t t e

In verband met een wellicht uit te geven boekje
over de Hamdorff-affiches wordt een ieder die
nog exemplaren ergens aanwezig weet, ver
zocht zich met schrijver dezes in verbinding te
stellen (tel. 02153-13995).

Carnaval Hamdorff - Wollie Bergère,
Eppo Doeve, 1955.
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Architectuur in Laren
Gé van der Pol

De oorsprong

Het ligt in de bedoeling in dit artikel voorname
lijk de architectuur te belichten die de nieuwe
bewoners van Laren met zich meebrachten. In
vele publikaties is de oorsprong en ontwikke
ling van het oude dorp met zijn bevolking van
zandboeren en wevers reeds beschreven en het
lijkt derhalve niet zinvol daar in dit kader diep
op in te gaan. Zeker is dat het dorp, zoals de
eerste schilders dat in de laatste decennia van
de vorige eeuw aantroffen, ondanks - of
dankzij - de heersende armoede van een bijzon
dere schoonheid geweest moet zijn. Van die
schoonheid resten ons thans nog een aantal
rudimenten, zoals de ruimte van de Brink en

groepsvormig of individueel nog voorkomende
behuizingen en boerderijen, die gelegen zijn
langs de radiaal van de Brink aflopende wegen
en schaapsdriften.
Vrijwel geen van deze panden zijn nog in hun
oorspronkelijke staat. De meesten zijn ver
bouwd tot woningen of zogenaamde woonboer
derijen. voorzien van modern comfort, dakka
pellen, goed bedoelde en vooral romantisch
ogende royale raamkozijnen, regentonnen en
wat dies meer zij en geschilderd in kleuren
(zoals het zogenaamde Amsterdamse grachten
groen) die nimmer in het Laren van weleer
gebruikt werden. Niettemin lijkt het voorshands
de moeite waard degenen die nog het meest
representatief zijn in omgevingen waar nog van
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Groot landhuis "Zevenende", Vredelaan 44-46, Wouter Hamdorff, 1925.
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een duidelijke onderlinge samenhang sprake is
in een zo authentiek mogelijke staat voor het
nageslacht te bewaren. De bij de boerderijen
behorende hooibergen (vaak nog 5-roeders)
zijn op een enkele na reeds verdwenen, evenals
de wagenschuren.
Een verdere beschrijving van het type, bouw
wijze, indeling en gebruikseigenschappen van
de boerderijen en arbeiderswoningen is te vin
den in publikaties van de hand van ir T. van
Tol.

De verandering

In 1835 was de eerste buitenplaats ’Larenberg’
gesticht op een aanzienlijk terrein tussen de
Straatweg naar Naarden en de Leemzoolseweg.
Hierna verschenen geleidelijk nog enkele lust
verblijven, zoals Dennenoord en Groenendael
aan de Naarderstraat.1’
Tussen 1850 en 1880 kwamen de eerste - voor
namelijk beeldend - kunstenaars naar Laren en
in hun kielzog de kunstzinnige en intellectuele
aanhang tezamen met vrijdenkers (de kolonie
van professor Van Rees) en de dikwijls kapi
taalkrachtige forensen, de laatsten aangemoe-
digd door de opening van de spoorweg
Amsterdam-Amersfoort in 1874 en het van start
gaan van de tramverbinding met Hilversum in
1881.
Een deel van de ’immigranten’ woonde aanvan
kelijk alleen des zomers in Laren en huurde een
onderkomen bij de boeren of lieten zelf een
landhuis bouwen.
De landelijke rust, het omringende natuur
schoon en ’de frisse lucht’ nodigden uit tot ves
tiging van pensions en later sanatoria voor
tuberculosepatiënten, herstellingsoorden en
dergelijke.
Met de verspreiding van de automobiel en daar
mee gepaard gaande wegenaanleg nam de
import van forensen tussen ongeveer 1920 en
de tweede wereldoorlog nog enorm toe.
De in belangrijke mate kunstzinnig en intellec
tueel getinte nieuwe bevolking van Laren gaf
opdracht aan diverse bekende architecten om
voor hen landhuizen, atelierwoningen en villa’s
te bouwen op de voormalige enggronden tussen
de dorpskom en de omringende heide.
Zo ontstond tussen de eeuwwisseling en het
begin van de tweede wereldoorlog een bebouw
de omgeving van naar verhouding hoge kwali

teit. Berlage, De Bazel. Hanraht. Kropholler,
De Clerq en Gratama en Pothoven bouwden
een aantal huizen tussen 1900 en 1920, in
welke tijd ook in de regio gevestigde architec
ten als Theo Rueter, Gé van Caspel, De Groot
en anderen vele landhuizen en atelierwoningen
realiseerden.
Na de eerste wereldoorlog vestigden zich meer
specifieke landhuisarchitecten in de regio,
waaronder Wouter Hamdorff, Jan Rebel,
H.F. en K. Sijmons, P.C. van Uchelen.
H.C. Elzinga en Jan van Erven Dorens. De
plaatselijke architecten A.P. van den Brink en
Gerrit Hofstee bouwden in de jaren twintig en
dertig veel woningen, villa’s, winkelhuizen en
scholen in het dorp, terwijl de woningbouw
van de gemeentearchitect Hendrik Smit niet
onbelangrijk was.
De landhuisontwerpen van De Bazel, Hanrath
en Berlage stonden onder invloed van de
Engelse landhuisarchitectuur, terwijl het werk
van de regionaal gevestigde architecten op hun
beurt weer door hen beïnvloed werd en ook
wel door de romantische verschijningsvorm
van de Gooise boerenhoeven. Zo waren een
aantal van de genoemde plaatselijke architec
ten dikwijls weer epigonen van de bekendere
ontwerpers. Van deze laatsten onderscheidt het
werk van met name Wouter Hamdorff zich
door zijn eigenzinnig en vindingrijk karakter,
gekoppeld aan een romantiek die soms aan het
dramatische grenst en leidt tot bijzondere
expressionistische vormen.
Na 1930 ontwikkelde het werk van Hamdorff
zich tot een geheel eigen vorm van romantisch
modernisme, waarvan het watertorencomplex
en villabouw aan het Hoefloo mooie voorbeel
den zijn.
In tegenstelling tot de vele in zogenaamde
’landelijke’ stijl werkende architecten namen
de paar huizen van Rietveld en K. Sijmons
uiteraard een geheel eigen plaats in.

De rol van de overheid en de invloed van
uit de bevolking
Tot de jaren twintig heerste er, naar huidige
maatstaven gemeten, een grote vrijheid inzake
situering, bouwkundige en ook esthetische
eisen.
Het waren mensen als Henri Polak die zich
begonnen te verzetten tegen allerlei zogenaam-
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de aannemersontwerpjes en tezamen met bur
gemeester Van Nispen tot Sevenaer in 1913 de
stoot gaven tot de oprichting van de eerste
zogenaamde schoonheidscommissie in
Nederland. Ondanks het feit dat in deze com
missie aanvankelijk vrij bekende architecten
figureerden, onder andere ir J.B. van Loghem te
Haarlem en J.W. Hanrath uit Hilversum, had
het beleid een vrij heemschutterig karakter,
geheel in de geest van mensen als Henri Polak.
Op zichzelf een merkwaardig feit voor een
voorzitter van de toch vooruitstrevende SDAP.
welke partij anderzijds een man als Jan van
Zutphen herbergde, die de functionalist Duiker
uitnodigde voor het te stichten sanatorium
Zonnestraal op de Loosdrechtse heide, hetgeen
inmiddels een mondiaal monument is. ’1
Zo kon het gebeuren, dat de Larense schoon
heidscommissie zich landelijk blameerde door
te verhinderen dat mensen als Rietveld in de
jaren dertig in Laren een atelierwoning konden
bouwen en genoemde architect zelfs in 1953
slechts toestemming gaven een bungalow aan
het Hoefloo te bouwen mits deze door dichte
groenblijvende beplanting aan het oog onttrok
ken zou worden.
Na de jaren zestig zijn ook vooruitstrevende en
minder regionaal georiënteerde architecten in
de commissie opgenomen, die ook meer eigen
tijdse ontwerpen toelieten, hetgeen weer een
ander probleem opwierp, namelijk dat de thans
overwegend nostalgisch/historisch gezinde
bevolking dat beleid kritiseert. Zo doet het feit
zich voor dat de huidige bevolking kiest voor
een nostalgisch getinte invulling van het
Hamdorff probleem en een gedeelte van de
voorgevel van het voormalig ziekenhuis wil
laten staan, terwijl de spaarzame creaties die
het predikaat bouwkunst waardig zijn, worden
bekritiseerd. De sfeer van het oude Hamdorff
werd in belangrijke mate bepaald door het pres-
tatieloze karakter van de oude bruingerookte
kroeg. Het in grove lijnen nabootsen van een
gedeelte van de voorgevel van het voormalig
hotel - dat van een zeer matige eclectische
architectuur was - zal een zot aandoende fagade
vormen voor naar hedendaagse normen ontwor
pen appartementen en het zal een ieder duide
lijk zijn dat dit weinig of niets van doen kan
hebben met de begrippen bouwkunst of archi
tectuur, die te allen tijde gegrondvest zijn in de
tijden waarin zij ontstaan. De sfeer van het

oude Hamdorff zal immers te herscheppen zijn.
Bovendien lijkt namaak aan de oude Brink een
belediging voor de nog aanwezige historische
overblijfselen in te houden. De Brink van Laren
had een invulling verdiend in de zin van een
herkenbare bijdrage uit deze tijd, vormgegeven
met respect voor de maat, schaal en het karakter
van de omgeving.
Overigens had de projectontwikkelaar die het
complex sloopte, de oorspronkelijke herberg
met kroegje willen laten staan, maar heeft deze
op last van de gemeente moeten slopen.

Hoe nu verder met het waardevolle archi-
tectuurbestand van Laren?

In het jaar 1978 gaf de gemeente opdracht voor
het verrichten van een architectuuronderzoek,
wat in belangrijke mate de zogenaamde jongere
bouwkunst zou omvatten (grof gezegd ontstaan
tussen 1850 en I960). Van het oudere bestand,
bestaande uit voornamelijk boerderijen, landar
beiders- of weverswoningen, de molen en het
laatgothische kerkje stond reeds een belangrijk
deel op de rijksmonumentenlijst.
De achterliggende gedachte was om de monu
mentenlijst aanzienlijk uit te breiden met onder
andere de jongere monumentwaardige objecten,
zoals de atelierwoningen, landhuizen en enkele
openbare gebouwen uit die tijd. De inventarisa
tie werd in 1979 aan de gemeente aangeboden
en verscheen driejaar later op initiatief van de
plaatselijke feestcommissie in het openbaar in
de vorm van het boekje ’Laren rijk aan monu
menten’. Hierna volgde een periode van stilte,
waarin geen politieke bereidheid beschikbaar
was voor een te voeren monumentenbeleid.
In 1978 werd weer een voorzichtig begin
gemaakt door de instelling van de commissie
Behoud Laren, die slechts de taak kreeg een
lijst samen te stellen van panden, waarvoor een
sloopvergunning diende te worden aange
vraagd.
In 1990 werd deze commissie vervangen door
een officiële monumentencommissie, die de
taak kreeg B. & W. te adviseren inzake een te
vormen uitgebreide monumentenlijst, welke
lijst op 5 september 1993 aan B. & W. werd
aangeboden.
Tussen het aanbieden van de inventarisatie in
1979 en het advies van de monumentencom
missie op 5 september vorig jaar ligt dus een
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Watertorencomplex, Rijksweg-west 29, Wouter Hamdorff, 1931.
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periode van veertien jaar waar in feite slechts
marginale vooruitgang is geboekt en tot heden
nog geen besluit genomen is door B. & W. met
betrekking tot het noodzakelijk behoud van een
cultureel erfgoed aan jongere monumenten van
bouwkunst.
Ondertussen dreigen steeds meer fraaie panden
op grotere terreinen te worden opgekocht voor
de sloop, waarna verkaveling volgt in kleine
perceeltjes, waarop aannemersontwerpjes van
witte villaatjes verrijzen van een kwaliteit die in
1913 leidde tot de oprichting van de eerste wel
standscommissie in Nederland.
We moeten constateren dat de culturele elite,
die tussen circa 1880 en 1940 een belangrijk
deel van de Larense bevolking uitmaakte, een
erfgoed naliet dat herkenbaar is in de vorm als
hiervoor beschreven.
Het gaat in feite om de vraag hoe voor een hui
dige bevolking van Laren - die qua samenstel
ling nauwelijks afwijkt van de bevolking van
een gemiddeld forensendorp in Nederland - dit
erfgoed herkenbaar te maken en daaruit vol
gend de bewustwording van een morele plicht
tot behoud ervan te stimuleren. Slechts dan kan
een monumentenbeleid wortelen in brede lagen
van de bevolking en zodoende zijn noodzakelij
ke politieke steun verwerven.
De hierna volgende lijst bevat de namen van
een aantal architecten met enkele van de door
hen gerealiseerde gebouwen in Laren.

K.P.C. de Bazel te Bussum
’Steenbergen’, landhuis, 1912.
St. Janstraat 57, landhuis ’De Leeuwerik’. 1913.
Rozenlaantje 8. woonhuis, 1909.

H.P. Berlage te Amsterdam
Drift 21-21a, voor R.N. en Henriëtte Roland Holst,
± 1900, bijna onherkenbaar verbouwd.
Engweg 21, ’De Heidael’ voor Henri Polak, bouwjaar
1902, uitgebreid 1913. later onherkenbaar verbouwd.

A.J. Boland
Jagersweg 13, acht atelierwoningen onder één dak
gebouwd voor Jkvr. E.M.A. de Jonge, 1920, ten behoeve
van het huisvesten van behoeftige kunstenaars.

A.P. van den Brink te Laren
Kerklaan, R.K. Meisjesschool, jaren dertig.
Schoolpad 6, woonhuis, 1926.
Jagerspad 1, woonhuis, 1927.

G. van Caspel te Laren
Vredelaan 28, landhuis, 1920.
Torenlaan 59, landhuis, 1914.
Veldweg 27, landhuis, 1915.
St. Janstraat 56, landhuis met atelier voor de schilder
Van der Werk, bouwjaar onbekend.
St. Janstraat 54, atelierwoning voor de schilder
W.M. van der Valk, bouwjaar onbekend.

De Clerq en J. Gratama te Amsterdam
Brink 2-4, dubbel woonhuis met rieten kap, 1903.

H. C. F.lzinga te Laren
Van Wulfenlaan 10, landhuis, 1920.
Torenlaan 57, landhuis met atelier, 1913, woning van de
schilder David Schulman.
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Gerritsen en Wegerif
Raboes 21, 'Het anthroposofische huis’, 1929.

C. de Groot te Hilversum
Lingenskamp 34, atelierwoning 'De Lingenskamp’,
gebouwd in 1911 (invloed Hanrath).

Wouter Hamdorff te Laren
Zevenenderdrift 55, eigen woonhuis, 1926.
Vredelaan 44-46. 'Zevenende’, zeer groot landhuis,
1925.
Kerklaan, Gereformeerde kerk, 1917, gesloopt.
Torenlaan 19a, Openbare Leeszaal en Bibliotheek. 1928,
thans kantoorpand.
Hoek Hilversumseweg/Rijksweg. 'Herdershoeve’, land
huis op zeer markant punt, 1919, gesloopt.
Hoefloo 11, 'Klein Hoefloo’. landhuisje, 1921, laatste
jaren intensief verbouwd.
Torenlaan 64, 'Oranjestein', landhuis, 1919, thans in
restauratie.
Herdersweg 22. landhuis voor H.W. Roland Holst, 1929.
Herdersweg 19. landhuis. 1926.
Herdersweg 23, landhuis. 1924.
Hoefloo 5, 6, 8. 10 en Van Wulfenlaan 23, woonhuizen,
1934.
Hoog Hoefloo 46, landhuis, 1934. Hier woonde tijdens
de tweede wereldoorlog de sehilder Han van Meegeren.
Rijksweg-West 29, watertoreneomplex, 1931. De
opdracht werd verworven uit een prijsvraag. Het com
plex ontving in 1938 de architectuurprijs van de
gemeente Laren in de categorie utiliteitswerken. In 1992
benoemd tot provinciaal monument.
Kerklaan 9-9a, winkelweverij en woonhuis. 1928.

J.W. Hanrath te Hilversum
Drift 12, landhuis 'De Bijlakker’, 1904.
Wally Moesweg 3, landhuis, 1903.
Hoek Oude Drift/Naarderstraat, landhuis met atelier ’De
Werken', gesloopt.
Landhuis ’De Wilde Zwanen’ voor William Singer,

thans onderdeel van het Singer Museum.

G. H. Hofstee te Laren
Jordaan 3a, woonhuis, 1929. voorde zondagsschilder
Smit.

A.J. Kropholler
Engweg 2, gebouwd in 1911 voorde beeldhouwer
Mendes da Costa, later uitgebreid met een tweede atelier
ten behoeve van het maken van 'Generaal de Wet'.
Burg. Van Nispenstraat 33. woonhuis, gebouwd ± 1910.

J. van Laren te Hilversum
Engweg 22, 'Corvus' landhuis. 1921. Gaaf voorbeeld
van de stijl der Amsterdamse school.

Hart Nibbrig (kunstschilder) te Laren
Naarderstraat 63, 'De Olmenhove’, eigen atelierwoning.

H. A. Pothoven te Amersfoort
Wally Moesweg 1, 'Pruikenburg’, landhuis met atelier,
gebouwd in 1893 voorde schilder S.C. Bosch-Reitz.

Jan Rebel te Laren
Velthuizerlaan 22, villa met rieten kap, 1927.

G.Th. Rietveld te Utrecht
Hoefloo 18, woonhuis, 1953.

Theo Rueter te Blaricum
Oorspronkelijk architect en timmerman van de kolonie
van professor Van Rees.
Houtweg 23, landhuis met atelier, 1914.
Van Wulfenlaan 8a en 8b, twee woonhuizen, 1927.
Oude Kerk weg 10-12, twee aaneengebouwde atelierwo-
ningen, 1906.
Eemnesserweg 20, woonhuis, 1904.
Noolseweg 14-16, groot dubbel woonhuis. 1904.
Raboes 8, landhuisje, 1927.
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"DeHeidael",
Engweg 21,
H.P. Berlage, 1902.
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Rozenlaantje, Laren (N.-H.)
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Huis Rozenlaantje 8,
K. P.C. de Bazel.
1909 .

H.F. Sijmons te Laren
Noolseweg 21, moderne romantiek, verwant aan Dudok,
1935.
Kerklaan, ’School met den Bijbel’, modernistisch,
bouwjaar onbekend. Door schoonheidscommissie ver
plicht met pannendak gebouwd; ontwerp was met platte
daken.

K. Sijmons te Laren
Noolseweg 17, woonhuis, 1935. Zuiver voorbeeld van
functionalisme. Atelier onlangs gesloopt en vervangen
door kitscherige bungalow, die het geheel afbreuk doet.

H.F. Smit te Laren
Landarbeiderswoningen met rieten en pannen daken op
grote terreinen aan Erfgooiersweg, Erfgooiersdwarsweg,
Kloosterweg, IJsbaanweg, de Mees en de Smeekweg.
Tussen 1915 en 1920.
Burg. Van Nispenstraat 13-15-17-19, winkel/woonhui-
zen, 1922.
Burg. Van Nispenstraat 21-23-25, aaneengebouwde
woningen, 1929.
Torenlaan 21, winkel/woonhuis, 1918.

P.C. van Uchelen te Laren
Hoek Hilversumseweg/Houtweg, vier dubbele plus één
enkele villa met leipannen daken, jaren dertig.
Vredelaan 14, eigen woonhuis, jaren dertig.

Woonhuis Anton Mauve te Laren
Naarderstraat 48 (hoek Oude Drift schuin tegenover
Singer), woonhuis van de schilder, eind 19e eeuw.

Atelierwoning 'Klein Lindenhof'
Van de schilderes en schrijfster Wally Moes, Oude
Naarderweg 8 (hoek Paviljoensweg), begin van deze

NOTEN
1) In de jaren zestig en zeventig van deze eeuw vielen deze

buitenplaatsen ten offer aan villabouw door projectont
wikkelaars. Ook de prachtige atelierwoning van Der
Kinderen, gebouwd door architect Hanrath op de hoek
van de Naarderstraat en de Oude Drift tegenover het huis
van Anton Mauve verdween op deze wijze amper vijfen
twintig jaar geleden.

2) Ter gelegenheid van het 121/2-jarig bestaan van de
schoonheidscommissie heeft de gemeente het boekje
’Laren in het Gooi’ uitgegeven, geschreven door Henri
Polak. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan heeft de
gemeente architectuurprijzen uitgeloofd, onder andere in
de sector arbeiderswoningen en utiliteitswerken.
In 1987-1988 hebben de zittende leden van de wel
standscommissie B. & W. voorgesteld aandacht te
schenken aan het 75-jarig bestaan, bijvoorbeeld door het
uitloven van een architectuurprijs.

GERAADPLEEGDE
LITERATUUR/BRONNEN

Architectenburo G. van der Pol BNA en
W.G.M. Cerutti - Laren rijk aan monumenten. (1982)
G. van der Pol - De oude kernen en omgevingen van de
dorpen Laren, Blaricum en Huizen. Opgenomen in het
boek ’Het Gooi bekeken en besproken’ onder redactie
van dr A.C.J. de Vrankrijker en F. Renou. Uitgave
Unieboek. (1982)
Henri Polak - Laren in het Gooi. De schoonheid van het
oude dorp en hetgeen gedaan werd om deze te behouden
en te hernieuwen. Uitgegeven door het gemeentebestuur
van Laren N.H. ter herdenking van het 12l/2-jarig bestaan
der eerste welstandsbepaling in ons land. (1925)

- Sergio Polano - H.P. Berlage. Uitgave Atrium. (1988)
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De familie Pandelaar in Laren
K. Kool en B. Vos

In de Larense horecawereld neemt de familie
Pandelaar een belangrijke plaats in. ’De
Gouden Leeuw’, ’Pannekoekenhuis de
Coeswaerde’, 'Ijssalon Pandelaar', ’Jazz- en
eetcafé Nick Vollebregt’, ’De Prinsemarij', het
zijn allemaal namen van bekende uitgaansgele
genheden in Laren, die toebehoren aan diverse
leden van deze familie. Niet alleen in de tegen
woordige tijd, maar al eeuwen lang spelen de
Pandelaars een belangrijke rol in het Larense
leven.
In hetkoptiende gaderboek" anno 1567 en 1579
staat de naam Lambert Gijsbert Coppensz.
Pangelaer vermeld, wat inhoudt dat hij
’gemeenlands-erfgooier’ was en belasting
moest betalen. Hij is in 1567 zeker reeds meer
derjarig en zal geboren zijn omstreeks 1540. Uit
deze inschrijving leren wij tevens zijn vader
Gijsbert Coppensz. Pangelaer kennen, geboren
in Laren rond 1510 en diens vader Coppen

Pangelaer, die omstreeks 1480 geboren zal zijn.
De familie Pangelaer - later schrijven ze hun
naam als Pandelaer en Pandelaar - heeft steeds
tot de kring van Larense ’notabelen behoord.
Zo was Hendrik Willemsz. Pandelaer (1732-
1800) van beroep broodbakker en tevens lid
van de Vierraad des dorps Laaren. Dit blijkt
onder andere uit een koopakte van
27 november 1775 betreffende enige percelen
Heijveld’ en blijkens een rekening van 30 sep

tember 1787 voor geleverde haver en rogge aan
het Hooftquartier der Pruisische Armee te
Hilversum. De vierraad zou men tegenwoordig
gemeenteraad noemen. Deze Pandelaer was in
1787 zelfs presidentschepen, dus burgemeester
van Laren.
In de 19e eeuw wordt ook melding gemaakt van
een Claas Hendriksz. Pandelaar (1798-1875),
die tapper-kastelein was en van diens zoon
Hendrik (1823-1898), die logementhouder was.

In het kadaster te
Amsterdam21 komt
een akte voor van
1 februari 1887,
waarin Hendrik
Pandelaar een over
eenkomst sluit met
Jan Hamdorff.
Hamdorff is dan
bezig met de bouw
van zijn later zo
bekend geworden
hotel. In deze akte
staat onder meer:
Dat in de muur die
grenst aan het loge
ment van Pandelaar
vaste lichtramen
moeten worden aan
gebracht en dat
deze van geen ander
glas dan van mat
glas mogen worden
voorzien. Achter het
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Hotel-restaurant "De Gouden Leeuw" op Sl. Jansdag. 24 juni 1948.
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logement bevindt zich op dat moment een paar-
destal, waarin paarden verwisseld worden die
dienst doen voor de postkoets van Amsterdam
via Laren naar Amersfoort.
De zoon van Hendrik, Cornelis (1863-1935), is
met recht een ondernemend man. Het bedrijf
bestaat in zijn tijd uit een logement, een café,
een bakkerij, slijterij en een melkerij. Zijn
dochters gaan met de hondekar langs de klanten
om de melk uit te venten. Als hij in 1935 over
lijdt, volgt zijn zoon Lambertus (1902-1956)
hem op als logementhouder van ’De Gouden
Leeuw’. Het logement omvat op dat moment
drie hotelkamers. De slijterij blijft een wezen
lijk deel van het bedrijf. De melkerij en paarde-
stal behoren dan reeds lang tot het verleden.
'De Gouden Leeuw’ speelde een belangrijke rol
in het Larense gemeenschaps- en uitgaansleven.
In het café bevond zich een kleine verhoging
waar de notabelen hun vaste stek hadden. Maar
daar moest voor de borrel dan ook één cent
meer betaald worden.
Een hoogtijdag was St. Jan; zo genoemd door
de autochtone Laarders. St. Jan, 24 juni, de dag
waarop de St. Janprocessie uittrok en veel men
sen van buiten Laren naar het dorp bracht. Deze
dag betekende voor ’De Gouden Leeuw’, gele
gen tegenover de St. Janskerk, de komst van
een groot aantal gasten. Ook werden hier op de
woensdag van de Larense kermis, die gehouden
werd en wordt in de eerste week van juli, de
presentiegelden uitbetaald aan de Larense erf-
gooiers, die de jaarvergadering van Stad en
Lande in het sportpark van Hilversum hadden
bijgewoond.
Toen Lambertus in 1956 overleed, nam zijn
zoon Cees, de huidige eigenaar, de zaak over.
Hij heeft het logement omgevormd tot een café-
restaurant, dat nog altijd een markante uit
gaansgelegenheid is, gelegen aan de Brink in
het middelpunt van het dorp.
Zoals gemeld omvatte het bedrijf ook een
broodbakkerij. In 1927 had Cornelis deze tak
van het bedrijf verkocht aan zijn zoon
I Jendrikus (1893-1947). Na de dood van
Hendrikus zette diens zoon Cornelis (1929) de
zaak voort. In 1952 opende deze naast de bak
kerij een snackbar. In de jaren zestig werden de
resultaten in de broodbakkerij door de opkomst
van het fabrieksbrood dermate slecht, dat het
besluit moest worden genomen het bakken te
staken. Een gedeelte van het pand werd ver-

Voormalig gemeentehuis annex politiebureau, 1946.
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huurd aan een modezaak.
In 1967 startte Cornelis een ijssalon. Voorde
winterperiode zocht hij nog een andere bron
van inkomsten en het idee werd geboren om
pannekoeken op de kaart te zetten. Dat bleek
een schot in de roos; het pannekoekenhuis ’De
Coeswaerde’ was geboren. Na enige jaren
werd het pand verbouwd tot een petit-restau-
rant met plaats voor 130 personen. In 1979
namen de zoons Cor en Jan Pandelaar de zaak
van hun vader over.
Toen de gemeente Laren het leegstaande poli
tiebureau te koop aanbood, besloten de beide
broers het pand te kopen en als restaurant in te
richten. Op 1 mei 1993 werden hun plannen
werkelijkheid en openden zij het restaurant
'De Prinsemarij'. Daartoe hebben zij het pand
uitwendig geheel teruggebracht in de staat
waarin het in 1888 als gemeentehuis annex
politiebureau was gebouwd. Hun overgrootva
der had indertijd als wethouder van de
gemeente Laren de bouwvergunning nog mede
ondertekend. Met 'De Prinsemarij’ werd dus
een nieuwe loot toegevoegd aan de
Pandelaarstam.

TVE 12‘jrg. 1994
-  116 -



"5E

Jazzcafé Nick Vollebregt
met het optreden van
Louis van Dijk en
Toots Tielemans.

Een vierde gelegenheid waar een Pandelaar de
scepter - en de pollepel - zwaait, is jazz- en eet
café Nick Vollebregt. Nick Vollebregt (1921-
1978) was van beroep jazzmusicus. Vooral in
de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog
maakte hij met het Star-Dust Quartet furore en
trad geregeld op voor de geallieerde militairen
in binnen- en buitenland. Echter in de jaren
vijftig liep de belangstelling voor de jazzmu
ziek sterk terug en Nick schakelde over op een
loopbaan in de horeca.
Toen in Laren in 1964 hotel Blom aan de
Naarderstraat te koop kwam, kocht hij dit en
begon daarin een hotel annex café-restaurant.
Gestimuleerd door zijn oude muziekvrienden
begon hij zijn café om te vormen tot eenjazz-
en eetcafé. Op één bepaalde avond in de week
kon ieder die zich geroepen voelde zijn jazz-
muzikale talenten naar voren brengen.
In 1978 kwam Nick Vollebregt helaas bij een
auto-ongeluk om het leven. De zaak werd door
zijn weduwe op dezelfde voet voortgezet.
Mede uit piëteit voor Nick besloot de TROS,
die in die tijd naar een andere lokatie voor haar
wekelijkse radio-uitzending ’Tros/Sesjun’
zocht, deze voortaan vanuit zijn café te gaan
verzorgen.
In 1980 nam Ben Pandelaar, een broer van Cees
en dus ook een zoon van Lambertus Pandelaar,
de zaak over. Ben is gehuwd met Nancy
Vollebregt, dochter van Nick. Hij had als chef
kok van 'De Gouden Leeuw' een jarenlange
ervaring in het vak. De traditie van jazz-eetcafé

heeft Ben tot op de dag van vandaag voortge
zet. Donderdagavond is de keuken gesloten; het
café staat dan 'bol' van de muziek.
Belangstellenden uit het Gooi en verre omtrek
komen er op af. Vele groten uit de jazzwereld
traden hier op. Enkele namen: Monty
Alexander, Dizzy Gillespie, Lionel Hampton.
Toots Tielemans, Louis van Dijk, Rita Reijs,
Greetje Kauffeld.
Nog steeds is Nick Vollebregt een begrip in het
Gooi met een heel aparte sfeer. Het draagt op
een geheel eigen wijze bij aan de eeuwenoude
traditie van de familie Pandelaar: het verlenen
van gastvrijheid aan de Larense bevolking en
de vele bezoekers van het dorp.
Eén ding moge duidelijk zijn: Laren is geen
Laren zonder de Pandelaren in hun panden in
Laren.

Met dank aan: C'or Pandelaar Sr., Cees
Pandelaar, Ben Pandelaar, Cor Pandelaar Jr.,
Jan Pandelaar.

NOTEN
1) De koptiende is een vroegmiddeleeuwse belasting op de

met veldvruchten bebouwde grond. De abdis van Elten
had de familie van Nijenrode daarmee erfelijk beleend,
die daardoor het recht had deze belasting te innen. De
koptiende ontleent zijn naam aan de oude maat 'kop'.
Acht koppen is een spint en zestien spint is een mudde.

2) Register der hypotheken en kadaster Amsterdam
deel 1323, no. 92.
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De Larense jaren van Piet Mondriaan
Lien Heyting

Inleiding

De schilder Piet Mondriaan (1872-1944) heeft
vijf jaar lang, van 1914 tot 1919 in Laren
gewoond en gewerkt. Over deze periode, waar
in Mondriaan zijn eerste geheel abstracte schil
derijen maakte, is tot nu toe weinig gepubli
ceerd.
Omdat 1994 is uitgeroepen tot Mondriaan-jaar,
besteden we in dit nummer van Tussen Vecht
en Eem aandacht aan Mondriaans Larense tijd:
aan zijn werk, zijn vriendenkring en zijn
ideeën. Het onderstaande artikel bestaat uit
enkele fragmenten uit het door Lien Heyting
geschreven boek De wereld in een dorp.
Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in
Laren en Blaricum, 1880-1920, dat in septem
ber bij uitgeverij Meulenhoff zal verschijnen. In
dit boek komt Piet Mondriaan veel uitvoeriger
ter sprake dan in de hier afgedrukte fragmenten.
Zo wordt bijvoorbeeld ook ingegaan op het
theosofische milieu waarin hij in Laren ver
keerde, de samenwerking met de schilder Bart
van der Leek, zijn omgang met schrijvers als
A. Roland Holst en Jan Greshoff en zijn liefde
voor moderne dansen als de one- en two-step,
die hij in Hamdorff kon uitleven.
In deze voorpublikatie, uit het hoofdstuk De
Nieuwe Beelding, zijn de bij de tekst behorende
noten weggelaten.

Onder de titel Gedachteleven in moderne kunst
hield de Larense filosoof
M.H.J. Schoenmaekers in mei 1914 in
Hilversum een toespraak bij de opening van een
expositie van de schilder Lodewijk Schelfhout.
Hij betoogde hierin dat het tijd werd voor een
nieuwe beeldende kunst, geen kunst van vluch
tige stemmingen, zoals het impressionisme was,
maar een ’gedachtekunst’ die het ’algemeen-
geldende’ zou vertolken, het ’al-menschelijke’,
een kunst die uit ’vaste lijnen en onwrikbare
wetten’ een ’kalm-krachtig’ ritme zou schep
pen. Hij besloot zijn lezing met de profetische
woorden: Ja, de gedachtekunst van onzen tijd

moet vóór alles spreken uit den éénen
Oorsprong der werkelijkheid, zij zal dus zeer
nadrukkelijk moeten zijn: éénheidskunst of:
’stijl'.
Onafhankelijk van elkaar dachten
Schoenmaekers en Piet Mondriaan in het voor
jaar van 1914, toen ze elkaar nog niet kenden,
in dezelfde richting.
In een brief aan H.P. Bremmer uit januari 1914
formuleerde Mondriaan, die toen nog in Parijs
woonde, wat hem bewoog: ...ik construeer op
een plat vlak lijnen en kleurcombinaties met het
doel de algemeene schoonheid zoo bewust
mogelijk uit te beelden. De natuur (of dat wat ik
zie) inspireert mij, zoo goed als elke schilder,
de ontroering waardoor de drang ontstaat iets
te maken, maar ik wil de waarheid zoo dicht
mogelijk benaderen en daarom alles abstrahee-
ren tot ik kom tot het fundament (...) der dingen.
Voor mij is het een waarheid dat men door
niets bepaalds te willen zeggen, juist het meest
bepaalds, de waarheid (die van groote alomvat-
ting is) zegt.
Na deze inleidende opmerkingen stelt
Mondriaan: Ik vermeen dat 't mogelijk is door
horizontale en verticale lijnen, geconstrueerd
bewust, maar niet berekend en door hooge
intuïtie geleid en gebracht tot harmonie en rith-
me, ik vermeen dat met deze grondvormen der
schoonheid - z.oonodig aangevuld door andere
richtingslijnen of gebogen lijnen, desnoods, te
komen tot een kunstwerk even sterk als waar.
In deze zin ligt besloten waar hij in zijn Larense
jaren naar zou streven. Het woord ’desnoods’
geeft aan dat hij in januari 1914 al hevig twij
felde over de ’gebogen lijnen’, hoewel hij die
toen nog niet helemaal uit zijn werk gebannen
had.

Mondriaan zag in horizontale en verticale lijnen
de meest zuivere verbeelding van tegengestelde
elementen als stof en geest, het vrouwelijke en
het mannelijke, het negatieve en positieve. In
rust zouden deze elkaar weerstrevende elemen-
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ten tot een evenwicht konten, tot harmonie, "tot
een Eenheid'. Die harmonie wilde Mondriaan
in zijn composities trachten te benaderen. In
allerlei moderne ‘levensuitingen - van weten
schap en mechanisering tot mode en dans - zag
Mondriaan de voortekenen van een nieuwe
'maatschappij van evenwichtige verhouding’.
Omdat de schilderkunst die evenwichtige ver
houding, die 'universele harmonie’ volgens
hem al zichtbaar kon maken, was ze in zijn
ogen een wegbereider van die toekomstige
nieuwe samenleving.
Schoenmaekers schreef in 1914 in Het Nieuwe
Wereldbeeld zinnen die door Mondriaan gedic
teerd hadden kunnen zijn. Net als Mondriaan
filosofeerde hij over de 'eenheid van tegendee-
len’. over de mannelijke en het vrouwelijke en
over ’uitbeeldingen van verticaliteit en horizon-
taliteit'.

Toen ze elkaar najaar 1914 in Laren leerden
kennen, sloten hun opvattingen wonderwel bij
elkaar aan en ze zouden dan ook vaak van
gedachten wisselen.
De eerste keer dat Theo van Doesburg
Mondriaan in Laren opzocht, in februari 1916.
was Schoenmaekers ook uitgenodigd. Van
Doesburg kreeg bij deze gelegenheid de indruk
dat Mondriaan en ook de componist Jacob van
Domselaer bij wie Mondriaan toen inwoonde,
geheel beheerst werden ’door de begrippen van
Dr. Schoenmaekers": De basis waarop
Schoenmaekers staat, is een mathematische. De
mathematica beschouwt hij als het eenigst zui
vere, de eenigst-zuivere maatstaf voor ons
gevoel. Daarom moet een kunstwerk, volgens
hem, altijd op mathematischen grondslag
slaan. Mondriaan past dit toe door voor de uit
drukking van zijn ontroeringen de twee zuiver
ste vormen te nemen, dat is de horizontale en
verticale lijn.
Van Doesburg geeft in dit verslag van zijn
bezoek een slordig beeld van Mondriaans
beweegredenen: voordat hij Schoenmaekers
kende, was Mondriaan onder invloed van de
theosofie immers al aan het experimenteren met
horizontale en verticale lijnen. Hij wilde daar
mee geen mathematica bedrijven, maar door
dringen tot de grondvormen van het universum.
Mondriaan ontleende aan Schoenmaekers som
mige termen, zoals het begrip ’Nieuwe
Beelding’, maar verder valt moeilijk uit te

maken in hoeverre hij zich door hem liet stu
ren. Hij moet Schoenmaekers’ geschriften heb
ben bewonderd: van Het Nieuwe Wereldbeeld
nam hij in 1919 twee exemplaren mee naar
Parijs, waarvan hij er één aan een vriend gaf
met de aanbeveling om het vooral te lezen.
Van Schoenmaekers’ karakter, zijn persoon,
kreeg Mondriaan in Laren een steeds grotere
afkeer.
Schoenmaekers beschikte overeen ’buitenge
woon meeslepend' redenaarstalent en hij had
in die tijd een ’grote aanhang en bekendheid'.
Zijn sterke behoefte aan discipelen maakte de
omgang met andere onafhankelijke geesten
lastig, zoals Mondriaan ondervonden moet
hebben.

Mondriaan was in zijn Larense jaren druk
doende met het schrijven van ’een boek’ dat in
1917 en 1918 onder de titel De Nieuwe
Beelding in de Schilderkunst als serie in de
eerste jaargangen van De Stijl verscheen. Hij
probeerde in deze ’schrijverij’, zoals hij het
noemde, zijn gedachten over kunst uiteen te
zetten. In november 1916 klaagt Mondriaan in
een brief dat Schoenmaekers niet eens de
moeite nam om zijn manuscript tot het eind toe
uit te lezen. Zijn ’schrijverij’ is weliswaar geen
meeslepende lectuur, maar hij wist zijn over
tuigingen toch heel wat helderder onder woor
den te brengen dan Schoenmaekers.
In 1917 had Mondriaan zo’n hartgrondige
hekel aan hem gekregen, dat hij over hem
sprak als 'een beroerde vent’ en ’die school-
meester-paus’.

Schoenmaekers keerde zich op zijn beurt ook
af van Mondriaan. In 1921 betoogde hij in een
lezing dat dc schilders van De Stijl zich op een
dwaalweg bevonden: Zij vervolstrekken, zij
verstrakken alles en houden tenslotte niets
over dan het recht-horizontale en het recht-
verticale. Het ’betrekkelijke’, dat toch ook een
bestanddeel van het leven is, werd door hen
veronachtzaamd, zo sprak Schoenmakers.
In de artikelen die hij voor De Stijl schreef
filosofeerde Mondriaan wel over de ’nieuwe
tijdgeest’ en de ’nieuwe maatschappij’, maar
zijn denken richtte zich in de eerste plaats op
de schilderkunst. Met een taaie volharding pro
beerde hij uit te leggen wat hem bezielde,
waarom hij in zijn doeken de natuurlijke vor-
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Piel Mondriaan, olieverf, Boerderij bij Duivendrecht, ca. 1916.

men van hun grilligheid wilde ontdoen.
In zijn eerste Parijse jaren, tussen 1912 en
1914, had Mondriaan zich vooral bezig gehou
den met het schilderen van bomen, daken en
gevels die hij steeds verder abstraheerde.
Voordat hij naar Parijs ging, werd hij in
Domburg geïnspireerd door de zee, de duinen
rijen en de Domburgse kerktoren. Toen hij in
augustus 1914 voor een bezoek in Nederland
was en door de oorlog niet meer terug kon naar
Parijs, verbleef hij tot het voorjaar van 1915
afwisselend in Amsterdam, Domburg en Laren.
In deze maanden pakte hij zijn Domburgse
motieven van de zee onder de sterrenlucht en
de kerktoren weer op. Deze motieven waren het
uitgangspunt voor een reeks tekeningen en
enkele schilderijen die hij tussen 1914 en 1916
maakte. Hierin verstrakte hij de vormen tot
composities van horizontale en verticale streep
jes.

Hoewel Mondriaan vier jaarlang (van 1915 tot
1919) in Laren woonde, zijn er in zijn werk
geen typisch Larense onderwerpen aan te wij
zen. Dat is niet zo vreemd: vanaf 1917 viel er

immers geen enkel onderwerp meer te herken
nen in zijn werk. Maar ook in 1915 en 1916
lijkt de Gooise natuur hem niet te hebben geïn
spireerd.
Mondriaan heeft in Laren en Blaricum met heel
andere ogen naar de natuur gekeken, naar de
heidevelden, zandverstuivingen, bossen en
akkers, dan Anton Mauve veertig jaar eerder.
Mauve vond in Laren ’al wat een schilder
vraagt, mooi land, prachtige heide’ en het dorp
was voor hem dan ook een ’luilekkerland’.
Bij Mondriaan riep het natuurschoon ergernis
op. Maaike van Domselaer, die hem in 1915 en
1916 in Laren van nabij meemaakte, beschreef
later hoe hij in die tijd ’overdreven gehinderd’
werd door alles wat met het ’natuurlijke’ te
maken had: We maakten eens op een prachtige
maanavond een wandeling over de hei en
praatten erover dat de dingen in het maanlicht
zo veranderen. ’Ja ’, zei Piet opeens, ’toch is die
natuur eigenlijk verdomd beroerd. Ik kan ’t
haast niet uithouden. ’ Zo was het ook inder
daad voor hem; van aanstellerij was geen spra
ke.
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Hoe Mondriaan naar het landschap keek, valt
goed af te lezen uit zijn Trialoog (gedurende
een wandeling van buiten naar de stad) waar
aan hij eind 1918 begon te schrijven. De
Trialoog was een poging om zijn zienswijze in
gewone spreektaal te verklaren: het is een dis
cussie tussen een leek, een ouderwetse en een
moderne schilder. Tegelijk is het ook een sym
bolische weergave van zijn eigen ontwikkeling
van een naturalistisch naar een - zoals hij het
noemt - abstract-realistisch schilder: de drie
mannen beginnen hun avondwandeling in een
rustig landschap met wijde horizon, ze passeren
grillige boomgroepen, een zandvlakte onder
een sterrenhemel, een molen die zich scherp
aftekent tegen de heldere nachtlucht, een tuin
met in stijl geschoren bomen en heesters, een
kerkgevel die als een plat vlak in het schijnsel
van het stadslicht omhoogrijst en tenslotte
belanden ze in het atelier van de schilder.
Tijdens de wandeling beantwoordt de moderne
schilder (Mondriaan) de vragen die op hem
worden afgevuurd. Hij becommentarieert de
’vormverschijnselen’ waar ze langs lopen en hij
wijst zijn wandelgenoten op het betrekkelijke
daarvan: in het donker, wanneer de details weg
vallen. doet alles zich anders voor dan bij dag
licht. De grillige boomgroepen lijken minder
grillig, hun contouren komen sterker uit, maar
toch geven ze nog niet die groote rust waar
naar we innerlijk verlangen. Die rust spreekt
wel uit een vlak. in duisternis gehuld landschap
waarin alleen de horizon en de maan zich mar
keren. Hier ziet hij de 'oerverhouding' van
horizontaal en verticaal naar voren treden. De
schilder, zo betoogt Mondriaan, moet de natuur
leren doorzien: ...we moeten dieper-, we moeten
abstract en vooral universeel zien. Dan zien we
liet natuurlijke als enkel verhouding.
In de grillige, wisselende en veranderende ver
schijnselen zoekt hij het onveranderlijke: Dat is
van alle tijden. Het openbaart zich als de zuiver
beeldende schoonheid.
In de tuin met de strak geschoren bomen en
heesters manifesteert zich volgens Mondriaan
‘de drang naar vervolstrekking’ van de mens.
Wanneer ze naar de sterrenlucht kijken, zegt
hij: Als artiest zijn we nog voor een groot deel
natuurlijk en hebben we steeds min of meer een
verschijning noodig om het volstrekte in te zien
en hindert ons de onvolstrekte verschijning. In
deze sterrenlucht is het grillige reeds zeer ver

strakt: dit helpt ons als het ware het volstrekte
te zien.
De leek antwoordt: Nu begrijp ik ook de keuze
uwer onderwerpen uit uw vroegere periode: uw
onderwerpen waren nooit grillig. Dan was het
steeds de drang naar het volstrekte, die u tot
beelding dreef?
Mondriaan: Als het volstrekte het allerdiepste
in ons zoowel als in de dingen is, spreekt dit
dan niet voor zichzelf?
Terwijl ze stilstaan bij een kerktoren vertelt
Mondriaan dat ’in dorpen en kleine steden’ hem
het ’individueel gevoel - dat voorbijgaand is’ te
sterk spreekt. Een rustiek hutje staat dichtbij de
natuur, een modern ingenieurswerk niet. Hierin
is de mensch gedwongen reeds eenigermate
evenwichtige verhouding tot uitdrukking te
brengen.

Het is duidelijk: in Laren, waar de boerderijen,
schuren, stallen, hutjes en villa's lukraak langs
de zandwegen en tussen de bosjes waren neer
gezet, waar de natuur uitermate gevarieerd en
grillig was, beantwoordde de omgeving op geen
enkele manier aan Mondriaans ’drang naar het
volstrekte’, naar evenwicht en harmonie. Wat
hier kennelijk nog wel zijn goedkeuring kon
wegdragen, was de statige tuin van de schilder
S.C. Bosch Reitz, die vol stond met ’in stijl
geschoren boomen en heesters'. Deze tuin lag
tussen het huis waar Bart van der Leek woonde
en het pension waar Mondriaan zelf vaak ver
bleef en hij moet er dus wel eens langsgelopen
zijn.
Laren was voor hem geen ’luilekkerland’. Toch
heeft de Larense omgeving wel invloed gehad
op zijn schilderkunst, zoals hij zelf aangeeft in
een brief aan Van Doesburg uit begin 1919.
Van Doesburg moet wel bedenken dat zijn
schilderijen 'in een kleine kamer gemaakt zijn'.
Verder dat ik die stemmige kleuren voorloopig
neem, me aanpassende aan de tegenwoordige
omgeving en werehl: dit sluit niet uit, dat ik een
pure kleurprefereeren zou. In Parijs zou hij al
gauw - vanaf 1920 - in de drie ’pure’, primaire
kleuren gaan schilderen.
De schilderijen die Mondriaan vanaf 1917 in
Laren maakte, lijken geheel abstract: er valt
geen onderwerp in te ontdekken. Maar er zijn
aanwijzingen dat hij in zijn laatste Larense
jaren, tot de zomer van 1919, nog altijd van
zichtbare motieven uitging. Volgens een oogge-
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tuige was hij in 1917 nog bezig met het boom-
motief, dat hij reconstrueerde tot zijn composi
ties in kleur: losse kleurvlakjes en zwarte hori
zontale en verticale balkjes tegen een witte ach
tergrond.
In 1919 zou hij zich opnieuw door de sterrenhe
mel laten inspireren. In het voorjaar, toen hij
zijn Dambordcomposities schilderde, schreef
hij aan Van Doesburg: Ik ben nu bezig met een
ding dat een reconstructie is van een sterren
lucht..., maar hij voegt daaraan toe dat hij het
’zonder natuurgegeven’ maakt.
Mondriaan werkte in Laren in zijn atelier, hij
trok niet met zijn veldezel de hei op. Hij abstra
heerde de sterrenhemel of de boom ’volgens de
geest’ tot lijnen en vlakken en het was niet zijn
bedoeling dat het oorspronkelijke gegeven zich
daarin nog zou manifesteren.
In een brief aan Bremmer verzuchtte
Mondriaan in januari 1917: 7 Is voorloopig dus
voor mij een tijd van driedubbel werken.
Hiermee doelde hij op zijn abstracte schilderij
en, de ’schrijverij’ en op de vele opdrachten
voor portretten, landschappen en kopieën, die
hij door geldgebrek genoopt was uit te voeren.
Toch leidde Mondriaan in Laren geen kluize
naarsbestaan. In 1920 toen hij weer terug was
in Parijs, schreef hij aan de huishoudster van
zijn Blaricumse vriend Sal Slijper: Beste
Mejuffrouw Hamdorjf (...). Ik heb nog steeds
geen fransch meisje kunnen vinden! Ook niet
om mee te dansen. Wel heb ik af en toe gedanst.
Ja, toen in Laren was het wel een gezellige tijd
(...).
Kort daarna kwam hij op een kaartje aan
’Juffrouw Hamdorff’ nog eens op die tijd terug:
Ja, als ik in Blaricum op de boerderij gisteren
geweest was, dan had ik 7 stellig gezelliger
gehad. 7 Was een prettige tijd toen. Nu ben ik
gisteren eens in mijn eentje in de stad gaan
eten (...).
Gedurende zijn Larense periode voerde
Mondriaan verschillende correspondenties,
onder andere met Theo van Doesburg,
H.P. Bremmer en de Goudse predikant en
kunstverzamelaar H. van Assendelft. In de
bewaard gebleven brieven van Mondriaan
komen de ’gewone dingen’ van het leven, zoals
hij het zelf eens noemt, maar zelden ter sprake.
Over zijn omgeving rept hij nauwelijks en met
mededelingen over mensen in zijn nabijheid is
hij ook spaarzaam - alleen Bart van der Leek is

in zijn brieven meer dan een figurant. Dat is een
van de oorzaken waardoor het moeilijk is een
beeld te krijgen van die ’gezellige tijd’. Waar
woonde hij en met wie ging hij om? Hoe was
zijn houding tegenover de Larense theosofen en
de schilders van de ’Larensche School’, de
epigonen van Neuhuys en Mauve?
In Laren en Blaricum zijn de herinneringen aan
Mondriaan vervlogen en doen, zo'n zeventig
jaar later, alleen nog enkele weinig onthullende
anekdotes de ronde. Zo wist een dochter van de
schilder Manus van der Ven nog te vertellen dat
Mondriaan en haar moeder, verkleed als Pierrot
en Pierrette naar een gekostumeerd bal in
Hamdorff gingen. Ook staat haar nog bij hoe
haar vader op een goede dag thuiskwam van
een bezoek aan Mondriaan en uitriep: Piet is
gek geworden. Hij schildert alleen nog maar
schaakborden.
De herinneringen aan Mondriaans zes jaar jon
gere broer Louis zijn minder schaars. Dat is wel
te begrijpen: Louis Mondriaan was van 1915 tot
1918 onderwijzer aan de Larense Humanitaire
School, die in 1903 was voortgekomen uit de
christen-anarchistenkolonie van Jacob van
Rees. Louis Mondriaan doceerde hier aardrijks
kunde, rekenen en tekenen. Uit de verhalen van
zijn vroegere leerlingen komt hij naar voren als
een excentriekeling met lange baard en snor,
gehuld in bruin manchester, die zijn roeping -
boer - was misgelopen. Hij was een ’slechte

onderwijzer' die onder de les in slaap viel en
zich niet stoorde aan het strenge rookverbod op
deze school van drank- en tabakbestrijders,
anti-militaristen, vegetariërs en theosofen. Hij
’speelde voor boer’ en stond elke ochtend om
vier uur op om de groente uit de schooltuin met
paard en wagen naar de veiling te brengen.
Hoeveel contact de twee broers in Laren met
elkaar hadden, is niet duidelijk. In Mondriaans
brieven uit die tijd komt Louis maar een enkele
keer voor. Zo schrijft hij in een kaartje aan
Slijper uit 1915: ik moet eerst nog naar mijn
broer.
Het is ook niet duidelijk of Mondriaan door zijn
broer in aanraking kwam met het milieu van de
vroegere christen-anarchisten of dat hij juist
zijn broer Louis hier introduceerde. Piet
Mondriaan kwam in elk geval eerder naar
Laren dan zijn broer, al liet hij zich pas in 1916
inschrijven. Als adres gaf hij toen de voormali
ge villa van Jacob van Rees op, die gebruikt
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werd als schoolruimte, maar ook als onderko
men voor de leerkrachten. Voor Mondriaan was
dit waarschijnlijk alleen een papieren adres: er
zijn geen aanwijzingen dat hij hier ook echt
gewoond heeft.
Mondriaan was aanvankelijk nogal ambulant in
Laren. Hij beschouwde zijn verblijf hier als tij
delijk. hij verlangde naar Parijs en wilde zich
niet voorgoed in Laren vestigen. Voor zover
bekend heeft hij in Laren nooit moeite gedaan
om zijn atelier tot een 'compositie' te transfor
meren. Zodra hij terug was in Parijs deed hij dit
wel en voerde hij zijn ideeën over de Nieuwe
Beelding ook in zijn werkruimte door.
In een brief aan de Amsterdamse schilder
Simon Maris schepte Mondriaan in de zomer
van 1915 gekscherend op over de vele verblijf
plaatsen die hem ter beschikking stonden: twee
in Amsterdam - waar hij toen nog geregeld
heenging - en drie huizen in Laren: een waar ik
eet, een waar ik werk en een waar ik slaap. Die
'drie huizen’ waren het Larense pension De
Linden, de vroegere hut van Otto van Rees aan
de Noolseweg en als derde de boerderij aan de
Pijlsteeg, waarin Jakob van Domselaer woonde.
In De Linden at hij, in de hut werkte hij en in de
boerderij had hij toen een kamer waar hij sliep.
De Linden was het pension van mevrouw
Catharina Hannaert, een kennis van Jakob van
Domselaer en ook van Mondriaan. Mevrouw
Hannaert was, zoals Maaike van Domselaer
memoreerde, een romantische dame, driejaar
ouder dan Mondriaan die 'omgang met artie
sten zocht’, nadat haar huwelijk met een
Amsterdamse notaris was misgelopen. In 1913
betrok ze in Laren een groot landhuis, De
Linden, waar ze in de zomer ’paying-guests’
nam om zich 's winters in het buitenland ruimer
te kunnen bewegen. Ze had Jakob van
Domselaer in 1912 in Berlijn leren kennen,
toen ze daar zang studeerde en later in dat jaar
bracht ze hem in Parijs met Mondriaan in con
tact. Op haar aanraden huurde Van Domselaer
in 1914 een paar boerenkamers in Laren.
Mondriaan kwam op haar uitnodiging dikwijls
in De Linden logeren, waar hij onder andere de
Amsterdamse makelaar Salomon Slijper leerde
kennen die regelmatig in het pension te gast
was voor hij in 1917 naar Blaricum verhuisde.
In de winter van 1914-’ 15 woonde en werkte
Mondriaan vaak in het lege pension, maar de
daarop volgende zomer, toen de gasten weer
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Piet Mondriaan, houtskool, zelfportret, 1912.

toestroomden, moest hij uitwijken naar een
kamer bij de Van Domselaers en gebruikte hij
alleen nog de maaltijden in De Linden. In de
hut van Van Rees in het Humanitaire Bosje
vond hij een atelier.
Mondriaan bleef tot het najaar van 1916 bij de
Van Domselaers op de boerderij. Intussen was
hij van atelier veranderd: in maart 1916 ging hij
in De Grote Basseld schilderen, rechts van den
weg van Laren naar Blaricum, ergens op de
hei, zoals hij aan Bremmer schreef. Een half
jaar later, in november 1916, toen de Van
Domselaers naar Amsterdam verhuisden, gaf
Mondriaan dit Blaricumse atelier weer op. Hij
huurde nu twee vertrekken in een huisje vlak
naast de boerderij waar hij met de Van
Domselaers had gewoond. Hier zou hij tot zijn
vertrek naar Parijs blijven.
Hij had nu nog maar één verblijfplaats in Laren,
hoewel hij ’s zomers waarschijnlijk ook nog
wel gebruik maakte van het atelier in de hut van
Ven Rees.

In Laren en Blaricum waren Mondriaan en Van
der Leek in de jaren dat ze met elkaar optrok-
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ken en zich nog in eikaars werk konden vinden,
roependen in de woestijn. De enige kunstenaars
die zich op de door hen gebaande paden bega
ven, waren Peter Alma en Chris Beekman, die
goed bevriend raakten met Van der Leek.
Beekman woonde in Eemnes en Alma, die
Mondriaan nog uit Parijs kende, was in 1915 en
1916 vaak in Laren. Ze lieten zich beiden door
Mondriaan en Van der Leek beïnvloeden, voor
al Beekman die omstreeks 1918 geometrisch-
abstracte schilderijen in primaire kleuren maak
te. Zowel Alma als Beekman raakten echter in
die tijd in de ban van het communisme, ze keer
den zich af van de abstracte kunst en werden in
hun sociaal bevlogen schilderijen en prenten
een ’tolk van de arbeidersklasse’.
Mondriaans principiële houding en ook het vele
schrijf- en opdrachtwerk waarmee hij zichzelf
overlaadde, maakte dat hij met de traditioneler
ingestelde Larense schilders niet of alleen maar
afstandelijk kon omgaan.
Toen hij in Laren kwam, kende hij hier ver
schillende kunstenaars. Met sommigen had hij
in de jaren negentig in Amsterdam op de acade
mie gezeten, zoals Douwe Komter,
H.A. Dievenbach, Derk Meeles, Adriaan
Gouwe, de meubelontwerper Willem Penaat en
de schilder-architect J.G. van Caspel. Verder
kende hij onder andere de schilders Co Breman,
Emmanuel van der Ven, August le Gras,
Maurits de Groot, H.J. Wolter en de Belgische
kunstenaar Nico Eekman, die hem in Laren
Franse les gaf. Met geen enkele van deze schil
ders zou hij erg veel contact hebben.
Hij zag de Larense schilders in Hamdorff waar
hij vaak kwam om te dansen en ook wel eens
biljartte. Hun kunst - voor een deel nog altijd de
impressionistisch geschilderde binnenhuisjes en
landschappen - stond wel heel ver af van zijn
eigen streven naar ’het zuivere beelden van de
oerverhoudingen in het bestaande’.
Toen Mondriaan in het eerste nummer van De
Stijl, dat in oktober 1917 verscheen, zijn eerste
aflevering van De Nieuwe Bedding in de
Schilderkunst had gepubliceerd, meldde hij aan
Van Doesburg: Ik bemerk, Van der Leek heeft
het hier ook al bemerkt, aan sommige lui, dat
men zich een beetje van me retireert nu ik rond
uit voor de zaak uitkom. Men ging een beetje
met me mee, maar nu ze lezen waar het op
staat, nu moeten ze toch niets ervan hebben. Ik
ben er wel blij om, want dat halve is toch niets.

Met dat men kan hij niet anders bedoeld hebben
dan de hem omringende schilders in Laren. De
’blokkenisten’, zoals de Stijl-kunstenaars
schimpend werden genoemd, vonden in Laren
weinig enthousiasme voor hun werk.

Enkele dagen voordat Mondriaan in juli 1919
voorgoed uit Laren wegging, kreeg hij bezoek
van de schilder Maurits de Groot met wie hij
vroeger, vóór 1912, in de weekeinden wel eens
van Amsterdam naar het Gooi was gefietst om
daar te schilderen. In zijn atelier aan de
Pijlsteeg stonden de koffers en dozen al opge
tast. Van het werk uit zijn Larense periode nam
hij er slechts een stuk of drie mee die represen
tatief waren voor de evolutie die hij hier had
doorgemaakt. De rest liet hij achter.
Toen hij, net terug in Parijs, gekweld werd door
geldzorgen, probeerden zijn vrienden in Laren
en Blaricum hem te helpen: Slijper ontdekte dat
er een markt was voor kleine schilderijen van
één enkele bloem, vooral chrysanten, waarvan
Mondriaan er vroeger veel had geschilderd. Hij
werd nu overgehaald om daar meer van te
maken en ze naar Slijper te sturen, zodat zijn
vrienden ze konden verkopen. De zoon van
Maurits de Groot werd er door Slijper op uitge
stuurd om de schilderijtjes, per fiets, in Laren
en Blaricum af te leveren. Ze brachten onge
veer twintig gulden per stuk op.

In 1933 kwam Mondriaan nog eenmaal in een
brief terug op de toen al weer lang vervlogen
tijd die hij in Laren had doorgebracht. Aan de
schilder Adriaan Lubbers, die beginjaren dertig
in Laren kwam wonen, schreef hij: Ik was blij
te hooren dat jelui ’t daar kunt uithouden,
enfin, de omstandigheden maken ’t zoo. Tijdens
den oorlog heb ik wel 5 jaar in 't Gooi moeten
zitten. Het is er goed om te werken, maar daar
voor is Parijs toch nog beter hè ?
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Klompenmaker en kuiper,
zeldzame ambachten in Laren b.c.j. Knjwn

Er was eens een vader met twee /onen, die bei
den een voor Laren zeldzaam beroep of
ambacht uitoefenden. Zo zou je het sprookje
kunnen beginnen over de klompenmaker en de
kuiper, zonen van Cornelis Zaal. Zij woonden
in een huisje of kleine boerderij aan de
Pijlsteeg, nu Kerklaan geheten, in Laren. Op
precies dezelfde plaats waar nu nog de grote
paal met klompen staat. Deze Cornelis Zaal,
gehuwd met een Laren’s meisje, Catharina
Wortel, was kuiper bij de chocoladefabriek van
Bensdorp in Bussum. Elke dag ging hij te voet
daar heen, werkte de gehele dag en keerde
’s avonds op dezelfde wijze weer naar Laren
terug, om dan nog even voor /.ijn boerderijtje te
zorgen. Zoals ik u al zei, hij had twee zonen.
Gijs en Kees, klompenmaker en kuiper, maar
we beginnen bij de klompenmaker, dus met
Gijs.

De Klompenmaker

Gijs had zich elders in het vak bekwaamd en
begon in 1918 (nu ruim 75 jaar geleden dus) in
Laren een eigen bedrijf. Er werd een schuurtje
gebouwd naast het boerderijtje waarop met
grote witte letters stond te lezen:
'Klompenmakerij'. In de eerste jaren werd het
ambacht nog geheel met de hand uitgevoerd.
Toen echter Steffen Willard, die behalve een
kruidenierswinkeltje nog een koedek-weverij
en een boerderij had, een nieuw huis liet bou
wen aan de Pijlsteeg, kocht Gijs het oude pand
van Steffen en zette daar zijn bedrijf voort, met
dien verstande dat vanaf die tijd de klompen
machinaal werden gemaakt. Waar eens hel
oude handweefgetouw van Steffen stond, draai
den nu de klompenmachines van Gijs. Als klei
ne jongens keken we toe hoe de bomen werden
aangevoerd met de mallejan, een speciaal ver
voermiddel voor bomen. Wie er een wil zien,
moet maar eens bij Kasteel Groeneveld in
Baarn gaan kijken, daar staat er nog één voor
het hek met een boom er onder. Daar vers hout

niet goed is om er direct klompen van te maken,
werd dit eerst een tijdje met rust gelaten en lag
er dus altijd een aardig voorraadje op de
Kerklaan, waar wij als kinderen graag op speel
den. Gijs zorgde er wel voor dat de bomen goed
vast lagen, want anders gebeurden er ongeluk
ken. Was hun tijd gekomen, dan kwam de grote
trekzaag voor de dag en werden de bomen in
blokken gezaagd, in lengten, die pasten bij de
klompmaat die werd verlangd. Knoesten wer
den zoveel mogelijk vermeden. Het stond op de
eerste plaats niet mooi en ten tweede bleken ze
vaak een zwak punt te vormen. Nadat de blok
ken waren gezaagd, werd er een wig opgezet
om ze te kloven in delen precies groot genoeg
voor een klomp. Met het hakmes werd er door
Gijs de ruwe vorm aan gegeven, waarna de
modelmachine zijn werk deed en de klomp
geleidelijk aan zijn vorm kreeg, naar het model
dat daarbij werd afgetast. Prachtig was het om
te zien hoe de houtsplinters eraf vlogen en een
dikke laag vormden op de grond en op de roet
jes van de ramen, alsof het gesneeuwd had. Nu
naar de uithol- of boormachine. Nog zie ik hoe
razend snel de boor zich in de klomp dreef om
alweer naar het model te worden uitgehold. Pas
daarna kwam het ware vakmanschap om de
hoek kijken. Dan moest de klomp worden bij
gewerkt en werd er met lange messen in de
klomp gesneden en gewroet, net zolang tot de
klompenmaker er zeker van was dat de klomp
goed aan de voet zou passen. Veelal werd de
klomp precies naar de voet van de drager of
draagster gemaakt, als van te voren was bepaald
voor wie de klompen bestemd waren. Gijs
stond bekend om zijn goede leest en kende die
ook van zijn meeste klanten. Mensen met een
hoge wreef raadde hij tripklompen aan (dat zijn
klompen met riemen), de andere zijn kapklom-
pen. Nadat de klompen van binnen netjes glad
waren gemaakt, werd het loopvlak onder han
den genomen. Met een lang snijmes, dat met
een oog aan een haak bevestigd was, werd het
loopvlak afgevlakt, zodat men tijdens het lopen
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niet kon wankelen. Telkens als hij er wat afge
sneden had, zette Gijs de klomp voor zich neer,
bekeek en betastte de stand, net zolang tot de
klomp recht en vast stond en de andere daaraan
gelijk. Nadat ze netjes glad waren geschuurd,
werden ze te drogen gezet; in de zomer in. de
zon en ’s winters in de kamer op de kachelplaat
of op de zolder waar de schoorsteenpijp langs
liep. Nog zie ik midden in de kamer de ouder
wetse vierkante kachel staan met op de hoeken
de koperen knoppen en onderaan de voetplaat
waarop de klompen stonden te drogen, maar
waar je ook zo heerlijk je voeten op kon war
men. In de zomer was het een mooi gezicht al
die klompen aan een rijtje op het dak van het
schuurtje of op het kippenhok, kort gezegd,
overal waar maar zon was. Na het drogen kwa
men ze in de winkel, waar ze over de toonbank,
die nog van Steffen Willard was blijven staan,
aan de klanten werden verkocht. Meestal wer
den er eenvoudige klompen gemaakt, maar
vaak werden ze ook besneden en beschilderd.
Men hoeft maar aan de mooie gele klompen te
denken die nu ook nog veel gedragen worden
en die voor de meeste buitenlandse toeristen
nog steeds als het beste bewijs gelden dat ze in
Holland zijn geweest. Hoe vaak ziet men niet
een boer, die, als hij er even tussenuit moet en

toch netjes voor de dag wil komen, een paar
mooie gele gelakte klompen draagt.
Dit schouwspel van boom tot klomp heeft mij
altijd geboeid. Als kind al kon ik er graag naar
staan kijken. Nog mooier was het als je nieuwe
klompen mocht gaan kopen. Eerst passen
natuurlijk, want als je nog in de groei bent, kan
het best gebeuren dat het een maatje groter
moet zijn. Na veel passen, niet alleen voor de
maat, maar ook of de riemen wel goed zaten,
stapte je dan op je nieuwe klompen groos de
winkel uit. Ik kan me nog goed herinneren dat
ik met vader mijn eerste klompjes kocht en die
kostten toen in die tijd, we schrijven het jaar
Anno Domino 1929, met riem en al, schrik
niet, 65 centen. Kom daar nu maar eens om!
Jammer was het, dat Gijs met het klimmen der
jaren het klompenmaken er aan gaf en verhuis
de naar de plek, waar hij eens was begonnen
en waar hij een nieuw huis had laten bouwen.
Hij verkocht nu alleen maar klompen, maar
nog steeds over de oude toonbank, want die
was meeverhuisd. Nu Gijs er al lang niet meer
is, doet zijn dochter het even goed als hij en
ook nog over die zelfde oude toonbank die, als
hij praten kon, ons heel wat zou kunnen vertel
len.
Dat de klomp evenals de schoen een bijzonde-
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re plaats bij de mensen heeft, bewijzen wel de
volgende spreekwoorden, gezegden en
gewoonten: Nou breekt mijn klomp: als er iets
bijzonders was gebeurd of als men zeer ver
baasd was.
Dat kun je wel aanvoelen met je klompen aan:
dat is vanzelfsprekend; dat begrijpt iedereen.
Er staan kleine klompjes voor de deur: als een
gesprek niet bestemd was voor kleine kinderen.
In het klooster van Sint Arjaan, waar twee paar
klompjes voor de bedstede staan: het huwelijk.
Ruzies werden door jongens vaak met klompen
beslecht: met de klomp in de hand timmerde
men er duchtig op los en kon het gebeuren dat
er één (of soms allebei) met een paar goede
blauwe bulten op het hoofd moest afdruipen.
’s Winters pollen lopen met klompen aan: als
dc sneeuw gaat dooien, dan plakt deze aan je
klompen en het was vroeger een sport wie de
grootste pollen had.
Met klompen aan mocht je op de glijbaan
komen met schoenen niet, want daar werd de
baan stomp (stroef) van.
In de winter ging men vaak op klompen naar de
kerk, ook op zondag en dat duurde van
Allerheiligen (1 november) tot Pasen.
Worden de schoenen nu netjes gepoetst, vroe
ger werden de klompen op zaterdagavond,
nadat het hele gezin in de teil was geweest, in
hetzelfde water geschuierd en dan met bik, een
soort wit poeder, netjes wit gemaakt.
Klompen zorgen voor heerlijk warme voeten in
de winter en "s zomers zijn ze lekker luchtig.
Als het Sinterklaas was, mocht je je klomp zet
ten met hooi en een wortel er in voor het paard
en nog steeds is de klomp in de Sinterklaastijd
een geliefd reclame-object van de winkeliers.
Als de klomp dan eindelijk versleten was, dan
verdween hij in de kachel en kon je je zelf er
nog aan warmen ook.

De Kuiper

Het is op een mooie zomerse dag, als in de
Pijlsteeg in Laren alles in volle bedrijvigheid is.
Door de openstaande ramen klinkt het geklap
der spoel van het koedek-weefgetouw van
Steffen Willard. Fok Calis komt net terug uit
zijn melkwijk en zet de lege bussen voor de
deur af om ze te schuieren en groet tussentijds
even Doortje Duurland de mutsenwasster die
net de drooglijn uitscheert (spannen), waaraan

de gewassen mutsen van de Laarder vrouwen
moeten drogen. Jannus van der Veer de schilder
stapt met opgerold schildershemd op de fiets,
met aan zijn stuur een paar potjes verf en een
busje met kwasten, om weer naar zijn werk te
gaan. Uit de kwekerij van Jan de Leeuw komen
de heerlijkste geuren van bloemen en planten je
tegemoet en zien we Gijs Zaal naar buiten
komen met de grote trekzaag onder zijn arm om
samen met zoon Jan weer een boom in bolletjes
te zagen voor de klompen. Juist ja, daar waren
we de vorige keer gebleven, bij de klompenma
ker en nu gaan we eens een kijkje nemen bij
zijn broer Kees, 'De Kuiper’. Van veraf horen
we al het geklop van de hamer waarmee Kees
een nieuwe band om een ton aanslaat. Hoor us,
zei moeder vroeger. Kees gaet weer te keer of
ze leve cl’r vanof hangt. Kees zijn leven hing er
vanaf, want met het kuipen verdiende hij zijn
brood. Kees had het kuipersvak van zijn vader
geleerd, die destijds kuiper was bij Bensdorp in
Bussum.
Was er dan zoveel te doen in die kuipen en ton
nen? Ja zeker, want vroeger werd alles in kui
pen of tonnen bewaard. Was er een varken
geslacht, dan werd het vlees gepekeld en in de
kuip bewaard. De hammen en zijden spek
natuurlijk niet, die gingen de schoorsteen in om
gerookt te worden. Sperziebonen, snijbonen,
andijvie, alles werd gepekeld en in het vat
bewaard, alhoewel er later ook vaak Keulse
potten werden gebruikt.
Regenwater werd er in opgevangen, omdat het
ijzervrij was en daarom goed voor de was.
Kwam men bij de groenteboer, dan kreeg men
zuurkool uit het vat. Een zeer interessant feit
om te vermelden is, dat men in vroeger jaren
ging melken met een ezel die op zijn rug een
juk droeg met aan weerszijden de melktonne-
tjes. Laten we vooral de Huizer vissers niet ver
geten, die. als ze uitvoeren, een vaatje karne
melk meenamen aan boord. Zo zijn er nog wel
vele zaken op te noemen waar vat, kuip of ton
aan te pas komen. Als er dan gerepareerd moest
worden, stapte Kees op zijn transportfiets, een
originele ouderwetse doortrapper, en ging hij er
op uit om de ton te halen. Terug in de werk
plaats werd de ton aan een grondige inspectie
onderworpen. Meestal waren er verrotte duigen
of een slechte bodem of hadden de banden het
begeven. Vaak gebeurde het als er veel slechte
duigen in zaten, dat Kees de gehele ton uil
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elkaar moest nemen. Dat deed hij altijd heel
zorgvuldig. Met een krijtje nummerde hij de
duigen en legde hij de goede terzijde om, als de
andere nagemaakt waren, ze weer precies op de
goede plaats neer te zetten. Voor de nieuwe
duigen nam Kees een eiken of teakhouten
plank, zaagde ongeveer het model van de duig
eruit, die na veel schaven en branden om de
buikvorm er in te krijgen, gelijk was aan de
oude. Daarna moesten alle duigen weer samen
gevoegd worden, een heel precies karweitje. Op
de grond lag een ring en in die ring vormde
Kees één voor één de duigen. Zijn arm in een
wijde boog er om heen en als dan alle duigen
op hun plaats stonden, ging er een tweede ring
omheen tot aan de buik. Deze werd zo vast aan
geslagen, dat de duigen zich aaneen klemden en
er ook een ring aan de bovenkant opgezet kon
worden. Die ringen waren nog niet de originele
banden, die kwamen pas later, als gebleken
was, dat alles goed op zijn plaats zat.
Simpelweg werd er dan met een touwtje de ron
ding gemeten en werd er met een overslag van
ongeveer zes a zeven centimeter een gegalvani
seerde band afgezaagd. Klaar zult u denken,
maar nee hoor, er moest met deze band nog
heel wat gebeuren. Allereerst moet de band
rond gemaakt worden. Dat is nog vrij simpel,
maar aangezien de ton naar boven en onder
schuin toeloopt, moet ook de band aan één zijde
langer zijn. Door met een hamer aan een zijde
van de band te slaan, werd deze dus aan een
kant iets langer, waardoor het, als het later om
de ton gespannen werd, precies recht zat. Met
vier klinknagels werd de band vervolgens aan
elkaar gezet en strak om de ton geslagen. Nadat
de binnenkant netjes glad was geschaafd, kon
de bodem er in gemaakt worden. Met een spe
ciale rasp werd er aan de onderzijde een groef
in de binnenwand van de ton gemaakt, waar de
bodemplaat met zijn schuine kant precies in
paste. Om de bodem waterdicht te maken werd
er in de groef een dikke vlasdraad gedaan en
ingesmeerd met zacht gemaakte lijnkoek, wat
ook als voer diende voor de koeien. Bij het
vochtig worden zette de ton uit, zodat deze
waterdicht werd.
We hebben de techniek gehad, nu nog de
romantiek. Binnen in de kuiperij was het een
gezellige rommel. Haken aan de muur waar de
proefringen aan hingen. De werkbank met daar
op het bijzondere gereedschap en niet te verge

ten, de heerlijke geur van hout. In de winter
stonden er ook nog drie koeien op stal, die het
werk van de kuiper gadesloegen, want Kees
was buiten kuiper ook nog boer. Naast de werk
bank stond een oude kuip, waarin de krullen
bewaard werden, want die moesten weer dienen
om de kachel en het fornuis aan te maken.
Boven de koeien was het hilt met hooi, waar de
poes heerlijk in lag te slapen en zich niets aan
trok van al dat lawaai. Vaak heb ik daar naar
staan kijken en nog zie ik Kees, gebogen, met
zijn hoofd in een ton om de wand van binnen
glad te schaven, de pijp in zijn mond en op de
werkbank tussen de krullen een blauwe zak met
tabak. Een vakman, wat zeg ik, een meester op
zijn gebied, want of het nu een regenton was,
een waskuip of een houten melkemmer, ja zelfs
een tabakspot met koperen bandjes, het werd
met evenveel vakmanschap en liefde gemaakt.
Zijn enige afleiding tijdens het werk bestond uit
een lekker bakkie koffie en een verse pijp
tabak. Heel eenvoudig, maar o zo mooi. En
voordat Kees de ton weer naar de eigenaar
terugbracht, pakte hij de inktpot uit de kast.
likte eens aan de pen en schreef zijn kwitantie
uit met daaronder: Voldaan, K. Zaal.
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De aerepelbouw
B.C.J. Krijnen

Bij dit speciale nummer over Laren hoort toch
op zijn minst een vers in het Larens dialect.
Voor deze gelegenheid heb ik gekozen voor een
vers dat handelt over de aardappelteelt, zoals ik
die als kind heb beleefd. Al vroeg werden wij er
mee geconfronteerd, want alle hulp van groot
tot klein, van jong en oud. was welkom. Op een
keer, nadat we de akker met aardappelen had
den gepoot, bleven er nog een paar over en een
ervan pootte ik in de tuin, met het volgende
resultaat.De aerepelbouw
Ik et 'n aerepeltje in de grongd epóöt,
't was mar 'n eul klaan krieltje.
Ik ad ‘r zeuyver mee te döön
en doch nog wat bezielt je.

Mar op 'n móóie veurjaorsdag,
begon de grongd te breke.
”Dat komt”, zee vaoder: ’’Omdat ie nou,
z’n kop t’r euyt wul steke."

Ik gelóófde d'r mar waanig van,
mar ’t was waor, hij ging an’t greuie.
En vaoder zee. as 't warremer wurdt,
dan gaet ie ök nog bleuie.

Op ’t lest, ’t wurde breuyn en dur
en in’t naejaor ginge we um rooie.
D’r zatte wel dartien aerepels an.
vaoder zee: ” ’t Binne móóie”.

En affer teuge de höóibarg an,
zat grootje zc te schelle.
En toen de bast mit ’n krul, in’t mangkie vul,
begon ze te vertelle.

”Je emme één aerepeltje in de grongd epöót,
je zagge um komme, greuie en bleuie.
Mar mit wat 'r in de grongd gebeurt,
kan gin mins zc aage mee bemeuie.

D’r is t'r mar eentje dee dat kan,
en nou mó’je grootje echt gelóve.
Datje aerepeltje in’t sonnetje greuie kon,
kwam deur Gods zege van bove.

Gezicht op Laren met op de voorgrond de eng.
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Historische Kring Laren
K. Kool

In mei 1980 organiseerde TVE haar jaardag in
Laren. In vervolg hierop werd nog in diezelfde
maand een Historische Kring in Laren opge
richt.
Begonnen met een groepje van elf personen,
groeide de Kring geleidelijk uit en telt momen
teel ongeveer 135 leden.
Gezien het karakter van Laren in het verleden
werd vooral aandacht besteed aan de landbouw
historie van het dorp. Ook andere activiteiten
werden ontplooid, zoals de restauratie en ver
plaatsing van het monument, dat in 1931 bij het
vijftigjarig bestaan van de Gooische Stoomtram
in Laren werd geplaatst. Hoewel de Kring zich
zoveel mogelijk afzijdig houdt van problemen,
die in de ’politiek’ van het dorp spelen, werd
toch een poging gedaan het oude
St. Jansziekenhuis zoveel mogelijk in haar oor
spronkelijke vorm te bewaren door het indienen
van een eigen plan tot het bouwen van atelier-
woningen in het pand.
’s Winters worden lezingen georganiseerd en
ook staan nu en dan excursies op het program
ma. Daarnaast wordt een tijdschrift uitgegeven,
dat vier maal per jaar verschijnt.
Wanneer u belangstelling hebt voor de historie
van ons mooie dorp, dan bent u van harte wel
kom bij de Historische Kring Laren. Donateurs
betalen ƒ 20,- per jaar.
U kunt zich opgeven bij: B.J. Vos,
Caliskamp 24, 1251 XJ Laren, tel. 02153-
11451.
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Monument Gooische Stoomtram. Op het oorspronkelijke
voetstuk heeft de historische kring in 1985 een bronzen
beeld geplaatst.
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Activiteiten van de Stichting
Tussen Vecht en Eem

Uitnodiging voor de Open Dag op
28 mei 1994 Laren

De Stichting Tussen Vecht en Eem organiseert
haar Open Dag dit jaar in Laren.
Het is een hoogtepunt in de activiteiten van
T.V.E. Contacten met vele organisaties kunnen
worden gelegd of hernieuwd en allen, die in het
Gooi en de Vechtstreek geïnteresseerd zijn,
kunnen elkaar daar ontmoeten.
Deze dag is voor iedereen toegankelijk, dus ook
voor belangstellenden die geen lid zijn.
Het programma treft u hieronder aan. Wij
hopen mede door uw komst op een succesvolle
dag.

Mr F. Le Coultre, voorzitter T.V.E.

Programma

09.30 uur: Ontvangst met koffie in het
Singermuseum. (Registratie deelne
mers en regeling lunch en excur
sies.)

10.00 uur: Welkom door burgemeester Th.
Hendriks, daarna openbare vergade
ring T.V.E. (art. 10 van de statuten).

10.30 uur: Inleidingen over:
- Het goederenbezit van het Sint
Janskapittel door mevrouw
dr E.N. Palmboom, historica. Zij is
gepromoveerd op het proefschrift
'Het Kapittel van Sint Jan'.
- Architectuur in Laren door
mevrouw drs M. Estourgie-Beijer,
kunsthistorica en lid van de monu
mentencommissie van de gemeente
Laren.
- De Sint Jansprocessie door de heer
drs P.J. Margry, historicus. Hij
bereidt een proefschrift voor over
processies en bedevaarten.

Tussen de lezingen volgt een muzikaal inter
mezzo verzorgd door fluitiste Esther 't Hoen,
begeleid door haar broer Peter Bram aan de
vleugel.

12.00 uur: Verdere regeling lunch en excursies.

12.15 uur: Aperitief in de foyer en de tuin van
het Singer Museum. Tijdens het
aperitief optreden van De
Klepperman.

13.00 uur: Lunch in het Singer Museum.
Kosten ƒ 17,50, ter plaatse te vol
doen.

14.00 uur: Annumg excursies.

Uit de volgende excursies kan een keuze wor
den gemaakt:

- Bezoek aan de geologische tuin en museum
Hofland (entree museum ƒ 1,50).

- Wandeltocht door Laren vanuit het Singer
Museum.

- Bezichtiging van het interieur en exterieur
van de Sint Jansbasiliek.

- Rondleiding en bezichtiging van karakteris
tieke particuliere tuinen.

- Bezichtiging en bezoek aan het Rosa
Spierhuis.

- Bezichtiging van de watertoren (architect
Hamdorff).

15.30 uur: Afsluitende bijeenkomst in de
Nederlands Hervormde kerk aan de
Naarderstraat.

Opgave voor ochtendbijeenkomst, lunch en
excursie vóór 21 mei 1994, bij voorkeur door
inzending van bijgevoegde antwoordkaart of
telefonisch bij: de heer G. Padt (tel. 02159-
40701) of bij mevrouw E. Witteveen
(tel. 02159-13630).
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Jaarverslag Tussen Vecht en Eem 1993

Bestuur

Tijdens de eerste AB-bijeenkomst van het ver
slagjaar is een grondige discussie gevoerd over
het functioneren van TVE. Besloten werd een
speciale AB-vergadering te wijden aan een
nieuwe-afstemming van de Stichting TVE op de
Historische Kringen en andere leden van het
AB. Op deze vergadering (10 juni 1993) werd
de wens geuit dat TVE meer als dienstverle
nend instituut moet gaan functioneren voor de
aangesloten kringen, musea en andere aange
sloten organisaties.
Voorts werd besloten een enquête te houden
over de keuze en de urgentie van onderwerpen
die de aangesloten organisaties geagendeerd
willen zien. In totaal zijn 13 reacties ontvangen
van de 26 aangesloten organisaties, dus 50 pro
cent. In de najaarsvergadering van 5 okto
ber 1993 zijn de uitkomsten van de enquête
besproken. Besloten werd dat het wenselijk is
het DB uit te breiden met twee leden die de
taken secretariële ondersteuning en p.r. (voor
lichting) gaan vervullen. Deze nieuwe leden
zouden te zamen met de zittende leden de con
tacten met de aangesloten organisaties moeten
versterken, bij voorbeeld door het bij wonen van
vergaderingen.
Voorts werd besloten dat TVE ten behoeve van
de aangesloten organisaties een gids zou samen
stellen van deskundigen en specialisten. Als
belangrijkste onderwerpen werden in de enquê
te genoemd: educatie/jeugd,
documentatie/archivering en monumentenzorg.
Getracht wordt voor deze thema’s speciale
werkgroepen te formeren.
Van het AB maken de volgende leden deel uit:
- HK Tn de Gloriosa’, mevrouw C. van der

Velden
- HK ’Baerne’, de heer G. van der Kraats
- HK Blaricum, de heer W.J.A. Visser
- HK Bussum, de heer A. Gouka
- HK Eemnes, de heer B. van Raay
- HK 'Albertus Perk'.

de heer drs F.F.M. Repko
- HK Huizen, mevrouw T. Krijmer-Vos
- HK Laren,

mevrouw drs E.J.C. Raassen-Kruimel
- HK Loosdrecht, de heer Jac.J. Mur
- HK Muiden, de heer J. Lahnstein

- Stichting ’Comité Oud Muiderberg’,
de heer drs H.F.J. Duindam

- Vereniging Werkgroep Vestingstad
Naarden, de heer R. Pas

- HK Nederhorst den Berg,
de heer J.E.Jansen

- HK Weesp. de heer C. Draijer
- Archeologische werkgemeenschap

Nederland afdeling Naerdincklant,
mevrouw L. van Duyn-Franken

- Intergemeentelijke Archiefdienst Naarden,
de heer D. Dekema

- Intergemeentelijke Archiefdienst
Hilversum, mevrouw C.M. Abrahamse

- Gemeentelijk Archief Weesp,
mevrouw I. Kemperman-Wilke

- Vereniging Curtevenne,
de heer P.A. Bakker

- Dudok Stichting, de heer P. van Dijk
- Nederlandse Genealogische Vereniging

afdeling Gooi en Eemland,
mevrouw dr E.W.A. Elenbaas

- Nivon Stichting Geologisch Museum
Hofland, de heer N.J.M. Zethof

- Stichting tot bevordering van de belangen
van het Goois Museum, mevrouw
drs M. Addink-Samplonius

- Stichting ’Hilversum Pas Op’, mevrouw
drs L.J. Westermann-van der Steen

- Stichting Huizer Museum,
mevrouw J. Rebel-Gooyer

- Werkgroep Klederdrachten Eem- en
Gooiland, mevrouw L. Lankreijer-van Eijle

- Singer Museum,
mevrouw J. Poelstra-Mijksenaar

- Stichting Vrienden van het Nederlands
Vestingmuseum,
de heer dr A.M.M.T. Pikkemaat
Op persoonlijke titel zijn lid van het AB:
mevrouw E.A.M. Scheltema-Vriesendorp,
de heer dr A.C.J. de Vrankrijker, de heer
drs F.J.L. van Duim, de heer
ir J.W.G. Pfeiffer, de heer E.E. van Mensch,
de heer F. Renou, mevrouw L. Huese-
Rommerts.

Het DB wordt gevormd door:
voorzitter de heer mr F. Le Coultre
secretaris mevrouw E.W.M. Witteveen-
Brenninkmeijer
penningmeester de heer ir G. Padt
leden: de heren K. Kool, dr P. Leupen,
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J. V.M. Out en mevrouw drs M. Boersen
Als lid van het DB is afgetreden de heer
K. Kool.

Open Dag

De Open Dag had plaats op 15 mei 1993 in
Nederhorst den Berg. Het ochtendprogramma
werd gehouden in de Willibrordkerk op de heu
vel, het oudste monument van Nederhorst den
Berg. De ruim 150 belangstellenden werden
welkom geheten door burgemeester
J. Goudberg. Na de openbare vergadering van
TVE volgde een interessante voordracht van
prof.dr D.P. Blok over de geschiedenis van de
naamgeving in de regio. Door de restauratie-
architect ir H. Karsemeijer werd een lezing
gehouden over de bouwgeschiedenis van de
Willibrordkerk, waarbij ter plekke de beziens
waardigheden werden aangeduid.
Na een ontvangst door het gemeentebestuur en
een gezamenlijke door de HK verzorgde lunch
kon men kiezen uit drie excursies. Opvallend
was de grote belangstelling voor het kasteel
Nederhorst. Helaas kon door het grote aantal
aanmeldingen niet iedereen in de gelegenheid
worden gesteld het kasteelbezoek mee te
maken. In het voorjaar van 1994 organiseert de
HK een extra excursie naar het kasteel, waar
voor zich reeds ruim 80 personen hebben opge
geven.

Bibliografie

Het onderzoek is onder leiding van mevrouw
C.M. Abrahamse dit jaar goed op gang geko
men. Regelmatig zijn vrijwilligers werkzaam in
een van de grote landelijke bibliotheken.
Daarna komen de collecties in het Gooi aan de
beurt en worden de HKK benaderd. De gevon
den titels worden inmiddels in de door TVE ter
beschikking gestelde PC ingevoerd. Verder
heeft een stagiaire van de Bibliotheekacademie
het theoretische kader van de Bibliografie
bestudeerd. Hierover is een rapport verschenen.

Reiscommissie

De reiscommissie heeft in het verslagjaar een
bezoek gebracht aan het stift Thorn en de kerk
van Zoutleeuw (B.).
Het TVE-bestuurslid prof.dr P. Leupen heeft

voorafgaande aan de reis een lezing gehouden
bij de HK Blaricum. Ook voor dit jaar (1994)
staat als vervolg op het bezoek aan Elten weer
een 'stiftreis' op het programma, namelijk een
bezoek aan het stift Weerselo, voorafgegaan
door een lezing bij de HK Weesp.

Documentatie/archivering

Op voorstel van mevrouw drs M. Boersen,
bestuurslid TVE, is een tweetal themabijeen
komsten belegd over het onderwerp documen
tatie en archivering. Aan deze bijeenkomst
werd deelgenomen door vertegenwoordigers
van de HKK die zich bezighouden met docu
mentatie en/of archivering. Op de eerste bijeen
komst (bij de HK Blaricum) werd een inleiding
gehouden door mevrouw C.M. Abrahamse
(Archief Hilversum). Verder werd een kleine
enquête gehouden om de gegevens van de
gehanteerde documentatiesystemen met elkaar
te kunnen vergelijken. Op de tweede bijeen
komst bij de HK In de Gloriosa werd door de
streekconservator van de Stichting Gooise
Musea, mevrouw B. Fijen, een inleiding gehou
den over registratie en documentatie van muse-
umvoorwerpen. Ook werden de uitkomsten van
de enquête besproken. Op het gebied van de
automatisering zal worden nagegaan welke
computerprogramma’s bruikbaar zijn voor
HKK en welke programma's eventueel centraal
aangekocht kunnen worden.

Tijdschrift

De nieuwe redactie heeft zich toegelegd op het
verbeteren van de omslag en de lay-out, zodat
TVE blijft beschikken over een aantrekkelijk
tijdschrift. Op de jaarlijkse vergadering met
VVG en de redactie TVE bleek dat het nog
steeds een probleem is de kosten van het tijd
schrift binnen het gestelde budget te houden.
Een positief bericht is dat een TVE wervingsad-
vertentie in de laatste aflevering van 'Ach
Lieve Tijd Het Gooi’ een fors aantal nieuwe
abonnementen/donateurs heeft opgeleverd. Aan
de HKK is voorts een werkschema verzonden,
waarin de data voor het inzenden van kopij en
korte berichten zijn vermeld.

mw. E. Witteveen-Brenninkmeijer, secretaris
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Jaarrekening 1993

EXPLOITATIE REKENING (x ƒ!,-)

Exploitatie Begroting Exploitatie Begroting

Inkomsten 1992 1993 1993 1994

Donateurs 15.903 16.200 16.239 16.400
Subsidie provincie 4.350 4.500 4.350 4.500
Subsidie gemeenten 2.775 2.800 2.865 2.800
Subsidie overigen 150 150 361 300
Verkoop tijdschriften 3.663 1.250 3.811 2.500
Advertenties 900 600 300 400
Interest 1.035 900 890 1.000
Nadelig saldo - - 28 -

Totaal 28.776 26.400 28.844 27.900 =

Uitgaven

Tijdschrift 25.531 23.000 22.270 22.400
Open dag 272 300 - 400
Bibliografie TVE 838 1.400 3.827 2.500
Administratie 1.384 1.600 2.627 2.500
Werving donateurs 282 - - -
Diversen 100 120 100
Voordelig saldo 459 - - -

Totaal 28.766 26.400 28.844 27.900 =

BALANS

Activa 31-12-'92 31-12-'93

Amro Bank 773 252
Postbank 7.058 3.483
Spaarrekeningen 11.875 17.406
Debiteuren 4.397 5.115
Subsidies 850 850

Totaal 24.953 27.106

Passiva

Vermogen 594 566
Publikaties 4.500 4.500
Vooruitontvangen donaties 7.936 115
Crediteuren 11.923 21.925

Totaal 24.953 27.106
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Toelichting op de TVE Jaarrekening 1993

Algemeen. Het jaar 1993 is afgesloten met een
verlies van slechts ƒ 28,-. Hiermee is de begro
ting vrijwel gehaald.

INKOMSTEN
Donateurs. Voor het boekjaar 1993 hebben 675
donateurs een bijdrage gegeven aan TVE, het
geen helaas een daling is van circa 6% .
Gelukkig is het door de donateurs betaalde
bedrag echter toch iets toegenomen, waardoor
de gemiddelde bijdrage per donateur is geste
gen van ƒ 21,93 tot ruim ƒ 24,06 hetgeen weer
hetzelfde bedrag is als in 1991 per donateur
werd betaald.
Subsidie provincie. Voor de jaarrekening wordt
er van uitgegaan dat de subsidie van de provin
cie Noord-Holland voor het jaar 1993 uiteinde
lijk ƒ 4.350,- zal bedragen.
Subsidie gemeenten. Van de meeste in het
werkgebied van TVE liggende gemeenten is
opnieuw subsidie ontvangen, waarbij de
gemeente Eemnes helaas heeft aangekondigd
voor 1994 en volgende jaren geen subsidie
meer te verstrekken.
Subsidie overigen. De Kamer van Koophandel
Hilversum heeft TVE wederom een subsidie
verstrekt van ƒ 150,-, terwijl ook de Historische
Kringen van Laren en Hilversum een subsidie
hebben verstrekt.
Verkoop tijdschrift. De verkoop van het tijd
schrift aan Historische Kringen en particulieren
was dit jaar, evenals in 1992, zeer bevredigend
door de inspanningen van onder andere de heer
Hamers, ons bestuurslid de heer Kool en niet te
vergeten de Historische Kring Nederhorst den
Berg.
Advertenties. Het is in 1993, ondanks vele
inspanningen, niet gelukt een redelijk adverten
tievolume te plaatsen.

UITGAVEN
Tijdschrift. De kosten van het tijdschrift
bedroegen ƒ 22.270,-, hetgeen ruim 12% min
der is dan in 1992. Dit is veroorzaakt door nieu
we afspraken met de drukker en door een nieu
we distributeur in te schakelen voor een groot
deel van de verzending.
Open Dag. De open dag, die dit jaar in
Nederhorst den Berg werd gehouden, was een
dusdanig succes dat lang niet alle aanwezigen

konden deelnemen aan de excursie waar zij
zich voor hadden opgegeven.
Bibliografie TVE. De werkzaamheden verband
houdend met het samenstellen van de bibliogra
fie lijken nu echt van de grond te zijn gekomen,
zodat er ook voor de komende jaren rekening
mee moet worden gehouden dat hiervoor hoge
re bedragen dan in 1992 moeten worden uitge
trokken.

BALANS
Het nadelig saldo van ƒ 28,- werd ten laste van
het vermogen gebracht, waardoor dit op ƒ 566,-
uitkwam.

ALGEMENE INFORMATIE
’Tussen Vecht en Eem’ is een stichting, waar
van de statuten laatstelijk zijn vastgelegd bij
akte d.d. 27.12.1979, verleden voor notaris
mr H.M.J. Frijns te Hilversum. De stichting is
ingeschreven in het Stichtingenregister van de
Kamer van Koophandel voor Gooiland te
Hilversum onder nummer S 192749.
Er is een algemeen bestuur bestaande uit
41 leden; het algemeen bestuur benoemt uit zijn
midden een dagelijks bestuur van circa 6 leden.
De stichting heeft geen lokaliteit in eigendom
of huur.
Er zijn geen personen in loondienst.
De bestuursleden genieten geen vergoeding
voor hun werkzaamheden.
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi

Algemene ledenvergadering

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi is dit
jaar vastgesteld op 12 april 1994 in de Boerderij
in Huizen. Over het verloop van die vergade
ring berichten wij ü in het volgende nummer.
Wel kunnen we u alvast een verkort jaarverslag
geven. Evenals het vorige jaar zijn alle relevan
te gegevens schriftelijk beschikbaar tijdens de
jaarvergadering. Mocht u niet in de gelegenheid
zijn geweest de vergadering te bezoeken, maar
wel alle ter zake doende gegevens willen ont
vangen, dan kunt u deze aanvragen bij de
ledenadministratie (mevrouw J.B. Perry -
Vlasveld, zie voor gegevens de binnenzijde van
de omslag).

Jaarverslag

Op 31 december 1993 bedroeg het aantal leden
3.479, wat een afname betekent van 88 leden in
vergelijking tot 1992.

Samenstelling van het bestuur

Statutair trad het afgelopen jaar af ir E.J. van
Busschbach. Mevrouw drs S.R. Roest en
dr C. Dudok de Wit trokken zich beiden om
persoonlijke redenen terug. De drie door het
bestuur voorgestelde kandidaat-bestuursleden
mevrouw mr A.M. Westermann-de Boer,
mr G.H. Veenhoven en drs J. Kwantes werden
bij acclamatie benoemd.
Voor de volledige samenstelling van het
bestuur verwijzen wij u naar de binnenpagina
van de omslag.

Ledenvergadering

De jaarlijkse algemene ledenvergadering vond
plaats op 22 april in het Goois Museum in
Hilversum. Inclusief het bestuur waren 36 per
sonen aanwezig, waaronder ons erelid en lid
van de Raad van Advies dr W.K. Kraak.

Tot nieuw erelid werd benoemd
mr M.W. Jolles, inmiddels afgetreden als voor
zitter van de redactie TVE. Hij heeft bovendien
jarenlang diverse functies binnen het bestuur
bekleed.
Na het officiële gedeelte volgde een lezing door
prof.dr P. Zonderwijk getiteld ’Nieuwe kansen
voor natuur en landschap in het Gooi'.

Financiën
In de algemene ledenvergadering werden de
jaarstukken over 1992 en de begroting voor
1993 goedgekeurd. De exploitatierekening
sloot met een batig saldo van ƒ 14.710,-.
Besloten werd ƒ 10.000,- van dit bedrag over te
boeken naar de Aktiereserve en de rest
ƒ 4.710.- toe te voegen aan het Kapitaal.
De kascommissie had de financiële administra
tie in goede orde bevonden en adviseerde de
penningmeester te dechargeren.
Statutair trad af ir D. van der Linden. Het
plaatsvervangend lid dr W.K. Kraak was bereid
deel te nemen in de kascommissie. Als plaats
vervangend lid meldde zich het inmiddels afge
treden bestuurslid mevrouw drs S. Roest.

Naardermeertochten

De vereniging organiseerde in het verslagjaar in
overleg met de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten vaartochten op het
Naardermeer voor circa 270 deelnemers.

Natuurwacht
De secretaris van de Natuurwacht, de heer
J. Kamies, meldde een bevredigende opkomst
bij de door de Natuurwacht georganiseerde
wandeltochten. Bovendien constateerde hij dat
door de begrazing van diverse heideterreinen en
ook door het bijbehorende verbod honden los te
laten lopen, de stand van de vogels duidelijk
vooruit is gegaan.
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Tijdschrift Tussen Vecht en Eem

Het gezamenlijk met de Stichting Tussen Vecht
en Eem uitgegeven tijdschrift Tussen Vecht en
Eem verscheen in zijn 1 le jaargang weer in
vier afleveringen met een totaal aantal pagina’s
van 228. Het themanummer was gewijd aan
Nederhorst den Berg ter gelegenheid van de
Open Dag van de Stichting TVE.
De gebruikelijke jaarlijkse vergadering van uit-
gevers/redactie vond plaats eind november,
waar de nieuwe voorzitter van de redactie, de
heer E.E. Mensch en de nieuwe secretaris,
mevrouw L.R. Huese-Rommerts, verslag deden
van de opgetreden problemen bij de drukkerij,
technisch en financieel, en van die bij de
bezorgdienst.
De uitgevers ontvingen inmiddels een verdui
delijkende kostenopgave en zij zullen zich
nader beraden over de toekomst.
Over de samenwerking met redactie/uitgevers
hadden de uitgevers alle lof.

Goois Natuurreservaat

Onze contacten met het GNR waren, zowel in
de algemene vergadering als in rechtstreeks
contact tussen de heer Korten en onze voorzit
ter, verhelderend.

Symposium GEIS

In opdracht van een viertal natuurbescher
mingsorganisaties, waaronder ook onze vereni
ging. heeft de heer P. van der Linden een rap
port samengesteld over de Gooise Ecologische
Infrastructuur. Het rapport omvat een aantal
doelstellingen om te komen tot herstel van de
onderlinge relaties en verbindingszones voor
dieren en planten, herstel van landschappelijke
relaties. Het draagt bovendien uitvoerbare
oplossingen aan.
De presentatie van het rapport werd in decem
ber gehouden in het stadhuis van Naarden. Een
vijftal bestuursleden nam deel.
De heer Pfeiffer, die het rapport officieel aan
bood. deelde mee. dat onze vereniging bereid is
tot hulp bij financiering van een of twee projec
ten, welke ons passen.

Gemeentelijke ontwikkelingen

Enkele aandachtspunten ten aanzien van

gemeentelijke ontwikkelingen waaraan wij
aandacht gaven.

Blaricum. Ondanks ons aandringen is nog
steeds niet overgegaan tot opheffing van de
Verlengde Bergweg, die ingevolge een beslis
sing van de Kroon gesloten moet worden.

Hilversum. Van de gemeente ontvingen wij
het rapport ’Binnenstad Beter' evenals het rap
port ’Hilversum meer dan groen’. Onze twee
Hilversumse bestuursleden waren aanwezig op
de inspraakavonden en gaven schriftelijk
bericht van onze reacties, positief maar ook
negatief. De rapporten zijn nog niet afgerond.
Het project ‘sneltram’ kwam weer tevoor
schijn. Van overheidszijde zijn er echter nog
geen nieuwe voorstellen gedaan.
Veel lijd en aandacht zijn besteed aan de ont
wikkelingen rond de Hilversumse Meent (aan
leg tennispark met een short-golfbaan). Dit
gebied is een van de verbindingszones, die wij
van groot belang achten. Wij hebben, evenals
vele particulieren en groeperingen, zowel op
de inspraakavonden als schriftelijk bij de
gemeente, onze bezwaren naar voren gebracht.
Naar verluid zouden de plannen intussen
teruggenomen zijn.
Wij hebben ook schriftelijk negatief gere
ageerd op de plannen aan de Kolhornseweg
een crematorium op te richten. De plannen zijn
inmiddels verworpen.

Huizen. De houw van een tweetal woningen
aan de Valkeveenselaan in Huizen had onze
aandacht, evenals de ontwikkeling rond de
Limiten.
Op verzoek van een lid uit Huizen hebben wij
ons gericht tot de gemeente en aandacht
gevraagd voor een meer ecologisch verant
woord groenbeheer.

Laren. In Laren is nog steeds geen beslissing
genomen over ’Het gat van Hamdorff’. De
definitieve plannen lijken nog ver weg.
De plannen van McDonald een McDrive te
vestigen tegenover het ziekenhuis Gooi Noord
zijn helaas nog steeds niet van de baan.
Momenteel concretiseren de bezwaren zich op
ontoereikende parkeermogelijkheden naast die
van verkeeraantrekking en dergelijke.
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Naarden. Over de ontwikkeling op het terrein
van de chemische fabriek Quest in Naarden
werden wij benaderd door een omwonende.
Aangezien het hier gaat om een verandering op
eigen terrein, welke een verbetering voor de
omgeving alsook van de luchtverontreiniging
betreft, hebben wij gemeend ons hier niet tegen
te moeten keren.

Lokale contacten

In november organiseerden wij een contact-
avond voor onze leden, wonend in Huizen.
Daar werden de verschillende problemen rond
groen en natuur, speciaal bij Huizen, bespro
ken. Wij mochten 39 personen verwelkomen.
Een aantal vragen en problemen rond het
beheer van het GNR kwamen ter tafel. Intussen
zijn deze met de rentmeester besproken. In de
komende maanden zullen er enkele voorlich

tende artikelen in ons blad verschijnen. Met
betrekking tot een aantal zeer plaatselijke zaken
beloofde de rentmeester deze op te lossen.
Andere opmerkingen die meer de gemeente
betroffen werden daar naar voren gebracht.
Het bestuur nam zich voor dit soort lokale con-
tactavonden ook in andere gemeenten te organi
seren.

Enquête

In het verslagjaar organiseerden wij ook een
enquête onder onze leden. Intussen is in TVE
daarvan verslag gedaan. Verheugend was dat
zovelen ons met waardevolle opmerkingen
ondersteunden.

Redactie Tussen Vecht en Eem

Jaarverslag van de redactie over 1993

Met de komst van een nieuwe voorzitter en een
nieuwe secretaris kreeg het tijdschrift een nieu
we omslag en een gewijzigde opmaak. Onder
leiding van de nieuwe voorzitter heeft de redac
tie getracht het tijdschrift op dezelfde voet
voort te zetten.
In de loop van het jaar namen we afscheid van
de heer B. Kölker, die op eigen verzoek zijn
redactiewerk wilde beëindigen. Als nieuwe
redactieleden mochten we verwelkomen de
heren A. Farjon en J. Kwantes.
Het tijdschrift verscheen ook dit jaar vier maal.
Nummer één van deze jaargang werd geopend
met een verslag van het derde Gooicongres.
Zoals gebruikelijk stond het tweede nummer
geheel in het teken van de Open Dag van de
Stichting Tussen Vecht en Eem, die dit jaar
gehouden werd in Nederhorst den Berg.
In totaal verschenen er 29 artikelen, waarbij

naar een zo groot mogelijke variatie is
gestreefd.
Als vaste rubrieken zijn opgenomen:
Activiteiten van de Stichting Tussen Vecht en
Eem, Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi, Uit de tijdschriften
(verzorgd door de oud-voorzitter van de redac
tie, de heer M.W. Jolles), Literatuur, Goois
Museum en Actualiteiten.
De redactie vergaderde vier maal en ook was er
het jaarlijks terugkerende overleg met de uitge
vers.
Het contract met Drukkerij Spieghelprint werd
verlengd, hetgeen opnieuw leidde tot een pretti
ge samenwerking.
Om kosten te besparen is de verzending van het
tijdschrift voor een deel overgegaan in handen
van de Tomingroep.

L H. R.

TVE 12 jrg. 1994
- 138-



VERENIGING VAN VRIENDEN VAN HET GOOI

NAARDERMEERTOCHTEN 1994

Ook dit jaar hebben wij voor leden met hun gezinsleden de traditionele ‘Naardermeertochten’
georganiseerd en wel 12 tochten voor in het totaal ca. 220 deelnemers. De data zijn:

A. zaterdag 7 mei 1994 9.00 - 12.00 uur 18 personen
B. donderdag 12 mei 1994 6.00 - 9.00 uur 18 personen
C. vrijdag 13 mei 1994 9.00- 12.00 uur 18 personen
D. zaterdag 21 mei 1994 9.00- 12.00 uur 18 personen
E. vrijdag 27 mei 1994 19.00-22.00 uur 18 personen
F. vrijdag 3 juni 1994 19.00- 22.00 uur 18 personen
G. zaterdag 4 juni 1994 13.00- 16.00 uur 18 personen
H. zondag 5 juni 1994 13.00- 16.00 uur 18 personen
1 . zaterdag 11 juni 1994 9.00- 12.00 uur 18 personen
J. vrijdag 17 juni 1994 19.00-22.00 uur 18 personen
K. vrijdag 24 juni 1994 19.00 - 22.00 uur 18 personen
L. zaterdag 25 juni 1994 9.00- 12.00 uur 18 personen

De kosten van de tochten bedragen ƒ 12,50 p.p. met eigen vervoer.
Bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u een routebeschrijving naar het
Naardermeer. De tocht op het Naardermeer duurt ca. 3 uur en wordt gemaakt in open boten.
In verband met de weersgesteldheid zorge men voor passende (warme en/of regen) kleding.
Vergeet ook uw kijker en/of fototoestel niet.

Aanmelden door storting van het verschuldigde bedrag op de SNS bank te Huizen t.g.v.
rek.nr. 94.24.20.985 t.n.v. Naardermeertochten Huizen (giro-nummer van de bank 310031).

S.v.p. duidelijk vermelden:
1. Uw naam en adres.
2. Aantal personen.
3. De LETTER van de tocht van uw voorkeur.
4. De letters van eventueel andere data in volgorde van voorkeur.

Uw aanvragen zullen in volgorde van ontvangst worden behandeld. Wij moeten ons de vrij
heid voorbehouden om, zoveel mogelijk met inachtneming van de wensen der deelnemers,
hen in te delen over het beperkte aantal beschikbare plaatsen per tocht; daarbij moet mis
schien worden gewisseld of zelfs teleurgesteld. Wij vertrouwen hiertoe gaarne op goed
begrip en medewerking. U ontvangt tijdig bericht over definitieve plaatsing.
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Informatie: mevr. J.B. Perry-Vlasveld,
Braam 34, 1273 EA Huizen

Tel. 02152-66848



Varia

Auteurs

C.M. Abrahamse (geb. 1958). Studeerde aan
de Bibliotheek- en Documentatie Academie te
Amsterdam en de Rijks Archiefschool te Den
Haag. Is sinds 1984 archivaris van het gemeen-
te-archief Hilversum dat zich in 1985 uitbreid-
de tot Streekarchief voor het zuidelijk deel van
het Gooi en de Vechtstreek. Maakt deel uit van
de redactie van dit tijdschrift.

A.C. van Alten (geb. 1932). Van 1971 tot 1991
chef afdeling beplantingen gemeente Laren.

Martijn F. Le Coultre (geb. 1959). Kandidaat-
notaris te Hilversum. Verzamelt sedert 1974
affiches.

Lien Heyting (geb. 1948). Was jarenlang chef
kunstredactie van NRC Handelsblad en is nu
als redacteur aan deze krant verbonden.

A. E. Kolff . Landschapsarchitect en stede-
bouwkundige.

H. Korten . Rentmeester Goois Natuur
reservaat.

B. C.J. Krijnen (geb. 1925). Stamt uit een oud
erfgooiersgeslacht. Lid van de Historische
Kring Laren en had onder andere vijfjaar lang
een column in het Larens dialect in het gemeen
teorgaan ’De Laerbode’. Woont in Laren.

J. Kwantes (geb. 1918). Studeerde economie in
Rotterdam, was sinds 1951 particulier planolo
gisch adviseur, deed in 1991 propaedeutisch
examen rechten R.U. Leiden, volgde daarna
doctorale colleges rechten aan de R.U. Utrecht
met specialisatie staats- en (ruimtelijk)
bestuursrecht en bestuursprocesrecht; was van
1985 af negen jaar bestuurslid van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi, is lid
van de redactie van TVE, woont in Bussum.

Karei Loeff (geb. 1969). Studeert kunstge
schiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij
werkte mee aan het Monumenten Inventarisatie
Project in de provincie Utrecht en de
Ontwerplijst Monumenten van de gemeente
Laren, waar hij ook zitting heeft in de monu
mentencommissie. Voorts is hij bestuurslid van
de Stichting Kermis-Cultuur en redacteur van
het Euro Kermis Magazine, een onafhankelijk
tijdschrift over de kermis in al haar facetten.

Peter Jan Margry (geb. 1956). Studeerde in
Amsterdam middeleeuwse geschiedenis en
volgde vervolgens de postdoctorale opleiding
voor hoger archiefambtenaar. Hij werkte ach
tereenvolgens op het Algemeen Rijksarchief en
bij de Algemene Rekenkamer, beide in Den
Haag. In 1987 werd hij provinciaal archiefin-
specteur in de provincie Noord-Brabant. Sinds
1993 werkt hij bij de afdeling Volkskunde van
het P.J. Meertens Instituut van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen te
Amsterdam aan een project over bedevaart
plaatsen in Nederland. Daarnaast bereidt hij een
proefschrift voor over processies en processie-
bedevaarten (en de conflicten daarover) in
19e eeuws Nederland.

E.N. Palmboom (geb. 1948). Studeerde mid
deleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam en is gepromoveerd op het proef
schrift ’Het kapittel van Sint Jan te Utrecht. Een
onderzoek naar verwerving, beheer en adminis
tratie van het oudste goederenbezit (1 le
lde eeuw)’. Woont te Amsterdam.

G. van der Pol (geb. 1928). Architect.
Werkzaam in onder andere Laren en Hilversum
en sinds 1988 gevestigd in Marknesse. Kreeg in
1980 opdracht van de gemeente Laren een
architectuuronderzoek te doen, dat gepresen
teerd werd in 1981 en in 1982 gepubliceerd
werd in de vorm van het boekje 'Laren rijk aan
monumenten’. Vervulde een aantal nevenfunc-
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ties; had bijvoorbeeld zitting in de welstands
commissie van onder andere Laren en was
jarenlang lid en voorzitter van de werkgroep
monumenten en de sectie bouwkunst van de
Culturele Raad van Noord-Holland.

Margriet van Seumeren-Haerkens (geb.
1959). Studeerde kunstgeschiedenis aan de
KUN te Nijmegen. Was museummedewerkster
in het Singer Museum te Laren en heeft veel
onderzoek gedaan naar Laren als kunstenaars
dorp en de rol van de Larense schilders met in
het bijzonder de kunstenaar Albert Neuhuys.
Publiceert regelmatig.

Karin Verboeket (geb. 1959). Is als kunsthis
toricus verbonden aan het Singer Museum in
Laren. Zij houdt zich bezig met het verrichten
van publiciteit, educatief- en vrijwilligerswerk.
Daarnaast werkt zij (mee) aan de organisatie
van tentoonstellingen in het museum en schrijft
ze artikelen in tentoonstellingscatalogi en tijd
schriften over verschillende onderwerpen. Over
Laren als kunstenaarsdorp schreef zij onder
andere artikelen in de tentoonstellingscatalogi:
'Zij waren in Laren; buitenlandse kunstenaars
in Laren en het Gooi'. Singer Museum.
Laren 1990 en 'Reflectie van een collectie;
eigen bezit en toekomstbeeld’. Singer Museum,
Laren 1992.

Inbinden tijdschriften
Leden van de VVG en TVE hebben de moge
lijkheid hun oude jaargangen van het tijdschrift
TVE in te laten binden in fraaie linnen band.
Twee jaargangen per deel kosten ƒ 30,-.
Inlichtingen bij mevrouw E. Witteveen-
Brenninkmeijer, secretaris TVE, tel. 02159-
13630.

Verantwoording illustraties:

Bijdrage geschiedenis Laren:
- foto; Goois Museum Hilversum
- kaart; Streekarchief voor het Gooi en de

Vechtstreek. Hilversum. GA Laren, inv.nr.
L 154(1075)

Jan Hamdorff:
- foto's; Singer en Goois Museum
Om behoud wereld van schoonheid:
- kaart 1; Albertus Perk en de Gooise land

bouw, TVE. 1980. p.206
- kaart 2; Monumenten Inventarisatie Project

Noord-Holland, Gooi en Vechtstreek. 1992
- kaart 6; Monumenten Inventarisatie Project

Noord-Holland, Laren 1991
Larense Kermis:
- foto's auteur
Een aardige kerel:
- foto's Singer Museum. Laren
Laarder Engen:
- foto; Goois Natuurreservaat
Groene route Laren:
- foto tramstation; Goois Museum
- foto Brink; De Stad Amsterdam 16-12-1927
- foto Coeswaerde: van de auteur
St. Jansverering en -processie:
- tekening, prent en foto's; Goois Museum.

Hilversum
Larense Affiches:
- alle affiches collectie auteur
Architectuur in Laren:
- foto's collectie auteur
Familie Pandelaar:
- foto's; familie Pandelaar
Piet Mondriaan:
- schilderij en tekening; Haags Gemeente

museum
Klompenmaker en kuiper:
- foto; Goois Museum. Hilversum
De aerepelbouw:
- foto; Goois Museum. Hilversum
Hist. Kring Laren:
- foto; Hist. Kring Laren
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D eze exclusieve
NKV-aanbieding is doo r
specialisten gese lectee rd
uit h e t in terna tionale
to p re p e rto ire  . . .
. . . ged u ren d e  tw ee
m aanden  exclusief
verkrijgbaar bij:

CD-SPECIAALZAAK

Zevenend 17, LAREN
Tel. 02153 - 15692

Voor
slechts

> 1 1  * f  k  i

MENDELSSOHN

M AXIM  J E f G E R O V
G E W A N D H A U Ü C H E S T E R  LEIPZIG

MASUR

GOOISCHE APOTHEEK
APOTHEKERS: Drs. G. ARMBRUST, Drs. M.M. DE REE

PAST. HENDRIKSPARK 32 1251 MD LAREN N.H.
TELEFOON 02153-82124 TELEFAX 02153-83229

Homeopatische geneesmiddelen
Sportbandages

Hypo-allergene Cosmetica
Louis Widmer, Vichy, Biodermal. Galenic, Shoynear, Roe

GEOPEND:
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 18.00 uur.

Zaterdag 10.00- 15.00 uur.



Er is een
bank

waar u echt
meetelt.

Uw eigen Rabobank is een zelfstandige

bank, die zelfstandig kan beslissen. O ver ren-

te , over leningen, over

aan te nem en personeel, ja

over praktisc h alles.

H et belang van on

ze leden (onze bank is

een coöperatie) en cliënten

staat hierbij voorop.

1 )e Rabobank is dan ook betrokken bij

haar om geving. Betrokken bij activiteiten

Rabobank.
Aangenaam.

van he t bedrijfsleven vanzelfsprekend, m aar

ook van veren ig ingen  en  scholen .

We w eten  wat er

leeft en helpen dan ook

graag m et adviezen, b em id

deling o f faciliteiten.

( )ok als het niet om

bankzaken gaat. M aar kom

eens langs, dan o n td ek t u

vanzelf da t de R abobank een bank is w aar

u ech t m e e te l t.  R ü ll0 b 3 llk  G J

Rabobank. Aangenaam.



mensen wonen
mensen winkelen
mensen werken

Christiaan Smit
Makelaars

helpt ze onder dak

Hilversum
Stationstraat 6a
tel. 035-240851

Huizen
-Kerkstraat 42

tel. 02152-52534

Laren
-Brink 34

tel. 02153-83700



D R U K K E R  IJ P erfec te
k w a lite it

K orte
levertijd en

*
wmmËmËmÈ. | |

f en I
V riende lijke
prijzen

Jaarverslagen Periodieken Advies
Clubbladen Folders Vorm geving
Briefpapier Boeken Desktop-Publishing
Enveloppen Affiches
Visitekaartjes Mailings
Fakturen
Formulieren En nog vee l m eer

De N ie u w e  V a a rt 5 0  Bussum
Tel.: 0 2 1 5 9 -5 0 2 0 0  Fax: 0 2 1 5 9 -5 0 2 1 1

Aankleding in eigen stijl

Torenlaan 10-12 1251 HJ Laren
Telefoon 02153-87723
Maandagochtend gesloten
Donderdagavond koopavond

Een nieuw huis vraagt om een persoonlijke

stijl. Uit onze collectie wandbekleding,

gordijnstoffen en vloerbedekking creëren

w ij samen met u een eigen sfeer,

afgestemd op individuele smaak.

WOONDECORATIEjosr
SCHILDERWERK & INTERIEURVERZORGING

Een persoonlijke benadering in wonen



LARLN n.h.
JULI-AUGUSTUS 19»

TE N TO O N S T& LU N a v «  WONINGINRICHTING
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