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GOOIS MUSEUM
Stichting tot bevordering van de belangen van
“Het Goois Museum” te Hilversum

H et Goois Museum aan de Kerkbrink is gesloten. Wij beseffen dat u het museum even zult
m oeten missen, m aar het wordt er alleen maar beter op! Aan de achterzijde van h e t Oude
Raadhuis wordt een vleugel bijgebouwd naar ontwerp van architect Hans Ruijssenaars van
de Architectengroep BV. H et oude raadhuis, waarin h e t Goois Museum nu  is gevestigd,
wordt ook verbouwd, zodat oud- en nieuwbouw een geheel zullen vormen. In dit vernieuw
de gebouw gaat het Goois Museum samen m et he t Dudok Centrum , het Hilversumse ar-
chitectuurcentrum . De werktitel van dit nieuwe m useum is ‘Museum Hilversum’. De bouw
zal spoedig beginnen. Naar verwachting zal het nieuwe instituut medio 2004 de deuren
openen. Maar voor die tijd m oet er nog veel gedaan worden!

H et bestuur van de Stichting tot bevordering van de belangen van het Goois Museum on
dersteunt deze nieuwbouw, om zo te komen tot een omvangrijker organisatie met een bre
dere uitstraling en m eer bezoekers. Om de nieuwe instelling optim aal te kunnen starten, is
nog veel extra geld nodig, onder andere voor de inrichting. H et bestuur van de Stichting
heeft initiatief genom en om gelden bijeen te brengen om hierm ee een aantrekkelijke pre
sentatie over historie, cultuur en architectuur te kunnen realiseren in het nieuwe museum.

Steunt u ook het nieuwe museum?
Uw speciale gift kunt u overmaken op het bankrekeningnum m er 5501162547 ter nam e van
de penningm eester van de St. bev.bel.Goois Museum te Hilversum.
Deze schenking is onbelast.

U kunt het museum ook gedenken in uw testam ent door het legateren van een bepaald be
drag. De Stichting is erkend als instelling van algemeen nut en betaalt daardoor m inder of
zelfs in het geheel geen successierecht.
Voor nadere informatie over het regelen van legaten, erfenissen en (lijfrente) schenkingen
kunt u terecht bij het Goois Museum. Contactpersoon hiervoor is dhr. Ed van Mensch.

Iedereen die op een of andere wijze bijdraagt aan het realiseren van het nieuwe museum
zal regelmatig informatie ontvangen over de voortgang van de uitbreiding en over de za
ken die m et uw bijdrage zijn gerealiseerd.

Correspondentieadres van de Stichting: Kerkbrink 6, 1211 B X  Hilversum
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R edactioneel In h o u d

2003 Is het Jaar van de boerderij. Het is dus niet
toevallig dat dit jaar de Open Dag van Tussen
Vecht en Eem en het them anum m er van het
tijdschrift in het teken staan van dit onder
werp.

Door het eerste en het tweede num m er van
TVE samen te voegen is het mogelijk gemaakt
voor u een m eer dan dubbeldik num m er over
vele facetten van de boerderij samen te stel
len. Zo leest u onder m eer over het boerderij-
gebouw en over het behoud hiervan; over au
thentieke voorbeelden van het boerenbedrijf
en het boerenleven in het gebied tussen Vecht
en Eem en over de resultaten van het boerde
rijenproject, dat TVE in dit ‘gebied’ heeft ge
coördineerd.

Tot ziens op 17 mei, tijdens de O pen Dag in
Weesp!

Ingeborg Laarakkers

Chris Hofkamp, burgemeester van Weesp
Voorwoord 3

Programma Open Dag TVE
Zaterdag 17 mei 2003 te Weesp 4

Ingeborg Laarakkers
Fries, hallehuis o f eenbeukig?
Over de typologie van een boerderij 5
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De boerderij behouden? Het bouwkundig
erfgoed van de Larense agrariër en de
veranderde maatschappij 79

Anetta van der Hulst
‘Op het slechtste stukkie op Gods aardbodem
zitten wij te boeren.’ Boeren in Huizen 87

Ida Kemperman
Archiefnieuws: Melkprijzen, quota, groengebied.
De archieven van land- en tuinbouworganisaties
in de Vechtstreek 99
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Voorwoord

Tussen Vecht en Eem besteedt in dit num m er ex
tra aandacht aan het jaar van de boerderij. De
cultuurhistorische waarde van boerderijen
staat hoog aangeschreven. Toch besluit bijna
elke dag een boei zijn bedrijf te sluiten, om
dat een toekomst ontbreekt, om dat er geen
opvolger is, o f om dat hij in het buitenland
m eer perspectief heeft. Op het ogenblik dat ik
dit stukje schrijf zitten we m idden in de vogel-
pestcrisis. Na alle voorgaande ram pen op het
boerenland weer een dram a voor de boeren
en hun families.

Boerderijen: als we ze willen behouden voor
ons landschap, maar vooral als producenten
van ons dagelijkse voedsel, dan zal er heel wat
m oeten gebeuren. Boerenactiviteit is niet los
te zien van het cultuurlandschap. Dat is iets
anders dan de boeren een soort parkwachter
te laten worden.

Als consum ent kunnen we daar best invloed
op uitoefenen. Indien iedereen wat kritischer
is op wat en wanneer hij eet, valt er al een
hoop te winnen. M inder vlees eten, m aar wel
“eko-producten”. Hetzelfde geldt voor melk,
eieren, kaas, fruit, groente. Er zijn al boerde
rijen die hun eigen producten verkopen.
Nieuwe coöperaties dienen zich aan, om de
winst daar te houden waar ze ook geprodu
ceerd wordt. De tussenhandel m et hun groot
winkelbedrijven en hun prijsbepaling er tus
senuit.

Er zijn organisaties, bestaande uit burgers en
boeren, die gezamenlijk hulp bieden aan
landbouwbedrijven die zoeken naar een soci-
aal-economische structuur m et toekomst. Er
zijn open boerderijdagen. O p veel plaatsen
(ook in deze regio) is het mogelijk een koe te
adopteren als symbool van het meeleven met
het boerenbedrijf.

Boerderijen in het landschap. Wie herinnert
zich niet de zomer dat er geen vee buiten
stond?
Laten we er zuinig op zijn: ‘Wat onvervang
baar is, kun je  maar één keer verknoeien’
(Koos van Zomeren).

Ik hoop dat uw dag in het teken staat van
boerderijen in het landschap; vroeger maar
ook in de toekomst.

Chris Hofkamp
Burgem eester van Weesp
9 m aart 2003
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Tussen Vecht en Eem in samenwerking met
de Historische Kring Weesp

OPEN DAG TVE
Zaterdag 17 mei 2003 te Weesp

Locatie:
Stadhuis van Weesp

Thema:
Geschiedenis van boerderij en boerenbedrijf in Weesp en tussen Vecht en Eem

Programma:
V.a. 9.30 uur: Ontvangst m et koffie/thee
10.00 uur: Opening door d r H.C.M. Michielse, voorzitter van TVE
10.05 uur: Welkomstwoord door de burgem eester van Weesp, mw. ir. Chr. Hofkamp
10.15 uur: Geschiedenis van boerderij en boerenbedrijf tussen Vecht &  Eem

Inleiding door d rs j. van Zuijlen, directeur van de Stichting Historisch Boerderijen-
onderzoek te Arnhem

11.00 uur: Pauze

11.20 uur: Weesp langs de Vecht vroeger en nu, met speciale aandacht voor boerderijen
Beeldpresentatie door de Historische Kring Weesp

12.00 uur: Geschiedenis van boerderij en boerenbedrijf in Weesp
Inleiding door Ida Kemperman, stadsarchivaris Weesp

12.45 uur: Afsluiting ochtendgedeelte

13.30 uur: Boottocht op de Vecht, inch lunch
Tijdens de boottocht geeft de heer C. Drayer een toelichting op de boerderijen
die we passeren. In een gidsje wordt beschreven waar we zoal langs komen

16.30 uur: Ter afsluiting: bezoek aan de Grote Kerk & O rgelconcert

Deelnemersbijdrage:
De deelnem ers kunnen kiezen uit twee mogelijkheden:
• deelnam e aan het ochtendgedeelte; kosten € 5,00
• deelnam e aan de hele dag; kosten € 25,00 (inch lunch)
Bijdrage vooraf te storten op girorekening 3892084 t.n.v. Tussen Vecht en Eem, Bussum.
Vanwege het aantal plaatsen op de boot geldt hiervoor de volgorde van inschrijving.

Aanmelden, schriftelijk: TVE, Antwoordnummer 549, 1400 VB Bussum;
telefonisch: F.H. Bos, 035-6941382

4 TVE 21e jrg. 2003



Fries, h a lleh u is  o f  eenbeuk ig?
Over de typologie van een boerderij

Ingeborg Laarakkers

Wie aan een boerderij denkt, denkt aan een
gebouw met een rietgedekt dak, lage zijgevels
met kleine raampjes, koeien in de stal, op het
e rf  een hooiberg, loslopende kippen en een
hond. De boer haalt met paard en wagen de
oogst van het land en de boerin karnt boter
op de deel, De realiteit is natuurlijk genuan
ceerder.

Als gevolg van natuurlijke en economische
om standigheden, m aar ook door factoren als
(bouw) tradities en beschikbare bouwmateria
len, is er in loop van tijd een veelheid aan
agrarische bedrijfsvormen ontstaan, die weer
geleid heeft to t een grote variatie in histori
sche boerderijtypen in ons land. In dit artikel
wordt een kort overzicht gegeven van de ver
schillende basistypen, waarin alle boerderijen
die in N ederland voorkomen, zijn onder te
verdelen.

Boerderijenonderzoek

De grote variatie aan boerderijen was al vroeg
reden voor onderzoek. In de achttiende eeuw
werd door Johannes le Franc van Berkheij
(1729-1812) de ligging en de inrichting van
de boerderij in Holland beschreven in zijn
boek Natuurlijke Historie van Holland, al was
het een summ ier stukje in een hoofdstuk over
rundvee, dat de schrijver als Hollands belang
rijkste bron van inkomsten beschouwde. In
1800 begon Jan  Kops in opdracht van de over
heid met het inventariseren van de Neder
landse landbouw, waarbij hij een groot aantal
boerderijen opmat. Hij hoopte op basis van
deze gegevens te achterhalen welk type het
meest geschikt was voor het landbouwbedrijf
ten einde de landbouw naar een hoger niveau
te tillen. Met volkskundige prof. dr.J.H . Galeé
(1847-1908) begon het echte historische boer
derijenonderzoek. Met zijn gegevens bewees
hij de verspreiding over ons land van volks
stammen, aan de hand van hun eigen m anier

van bouwen. In zijn publicatie Het Friese boeren
huis in 1916 beschreef de onderzoeker Klaas
Uilkema het boerderijgebouw voor het eerst
consequent als bedrijfsgebouw. Hij toonde
aan dat bedrijfstechnische en bedrijfsecono
mische factoren de ontwikkeling van het Frie
se boerderijgebouw hadden bepaald.

Nadat in de Tweede W ereldoorlog ongeveer
tienduizend boerderijen geheel o f gedeelte
lijk bleken te zijn verwoest, initieerde het al in
1940 opgerichte Bureau W ederopbouw Boer
derijen (BWB) vlak na de oorlog in 1946 op-
m etingen en docum entatie van karakteristie
ke boerderijen in Nederland. Reden hiervoor
was dat men een overzicht wilde hebben van
de diverse hoofdvormen die er in Nederland
voorkwamen. Bovendien kon docum entatie
helpen streekeigen elem enten bij de weder
opbouw van boerderijen te behouden. R.C.
Hekker, leider van het inventarisatieproject,
onderscheidde in zijn publicatie van 1957 De
ontwikkeling van boerderijvormen in Nederland vijf
huisgroepen, te weten de Friese huisgroep, de
hallehuisgroep, de dwarshuisgroep en de
Zeeuwse en Vlaamse schuurgroepen. Lang is
deze indeling als standaard gebruikt. Maar als
gevolg van nader onderzoek, onder m eer
door de in 1960 opgerichte Stichting Histo
risch Boerderij-Onderzoek, staat deze inde
ling ter discussie.

M ultifunctionaliteit en  houtskeletbouw

Boerderijen in N ederland vertonen een grote
rijkdom aan vormen. Ons land kent m eer dan
dertig verschillende boerderijvormen, die elk
weer individuele en regionale varianten ken
nen. Op een aantal punten onderscheiden
boerderijen in N ederland zich duidelijk van
die in andere Europese landen. Karakteristiek
is in de eerste plaats dat de Nederlandse boer
derij een multifunctioneel gebouw is. Binnen
hetzelfde gebouw wordt gewoond, gewerkt en
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Doorsneden van een sporenkap (boven)
en een kap met dekbalkjukconstructie
(onder). Uit: Pubben, 11.
Legenda: 1. spoor (vormt, samen met ha
nenbalk het spant); 2.hanenbalk; 3.ge-
bintplaat; 4. gebintsbalkschoor; 5. anker-
balk; 6. juk; 7.dekbalkjuk; 8. nokstijl-
schoor (vormt samen met nokstijl het
nokspant); 9. nokstijl; 10. nokgording;
11. gording (over de schoren verspreid,

slechts een aangegeven).

bevindt zich de stalruimte voor het vee en de
werkdieren en is er een bergruim te voor de
oogst, de zogenoem de tasruimte. Er is een di
recte verbinding tussen he t woon- en het be-
drijfsgedeelte.De Zeeuwse boerderij vormt
een uitzondering op de regel van alle functies
onder een dak. Sinds de achttiende eeuw ken
nen Zeeuwse boerderijen een woonhuis en
een bedrijfsgebouw, met stallen, werk- en tas
ruimte, losstaand van elkaar.

In de tweede plaats is he t kenm erkend dat
he t houtskelet de basis vormt van bijna alle
historische boerderijtypen, in ieder geval van
de bedrijfsgedeelten. De m uren hebben om
die reden geen dragende, m aar een afsluiten
de functie. H et dak wordt vrijwel geheel ge
dragen door een samenstel van gebinten. H et
gebintwerk verschaft de boerderij een heldere
indeling in de lengte (de langsrichting) en in
de breedte (de dwarsrichting). Bij de meeste
boerderijen heeft de toepassing van een hout
skelet in de langsrichting geleid tot een drie-

beukige indeling: een brede m iddenbeuk tus
sen de stijlen van de achtereenvolgende ge
binten en de twee smallere zijbeuken buiten
de gebinten, tussen de stijlen en de zijwan
den. In de dwarsrichting kaderen zich de
ruimtes tussen de gebinten af, de gebintsvak-
ken of traveeën. Meestal is bij de functionele
indeling van een boerderij uitgegaan van de
ruimtelijke structuur die uit de constructie
voortkomt.

Een aantal gebinten achter elkaar noem t men
het gebintwerk van een boerderij. De opeen
volgende gebinten zijn aan elkaar verbonden
door middel van gebintplaten over de koppen
van de stijlen en schoren tussen de stijlen en
verbindingsbalken. De ‘stijfheid’ in de lengte
richting is hierm ee gewaarborgd.

De toepassing van het houtskelet stamt uit
de tijd dat het nog niet mogelijk was om dra
gende m uren te construeren. Natuursteen
was veelal niet voor handen en baksteen werd
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Houtskeletbouw

H et belangrijkste constructieve
elem ent van een houtskelet is het
gebint. Een gebint bestaat uit twee
verticale stijlen, geplaatst op ge
metselde of natuurstenen poeren,
en m et elkaar verbonden door een
horizontale balk, de gebintbalk.
Stijlen en gebintbalk zijn onder
ling geschoord door gebintbalk-
schoren om ervoor te zorgen dat
het gebint een bepaalde stijfheid
heeft in de breedte: ichting. De
verbinding van de gebintbalk m et
de stijlen bepaalt het type van het
gebint. In principe zijn er de vol
gende varianten: de gebintbalk is
op de stijlen gelegd (dekbalkge-
bin t o f kopbalkgebint) of tussen
de stijlen ingehangen (trekbalkge-
bint, weer onder te verdelen in het
ankerbalk- o f tussenbalkgebint).

De gebintsbalk is t ussen de stijlen inge
hangen bij het tussenbalkgebint (links
boven) en het ankerbalkgebint (rechts
boven); de gebintsbalk is op de stijlen
gelegd bij het kopbalkgebint (linkson
der) en het dekbalkgebint (rechtsonder).
I Hl: Pubben, p. 12.

pas in de tweede helft van de vijftiende eeuw
op grote schaal in de boerderijbouw toege
past. W anden bestonden oorspronkelijk uit
vakwerk m et een bekleding van hout en ver
volgens dichtgesmeerd m et leem, vermengd
m et stro. H et vormde een goede afsluiting,
m aar had nauwelijks draagkracht. Vrijwel het
hele gewicht van de kapconstructie van een
boerderij rustte op het gebintwerk. De vroeg
ste kappen waren 'sporenkappen ', bestaande
uit een aantal identieke A-vormige spanten. In
het noorden en oosten van Nederland zijn
nog veel van deze kappen terug te vinden. Ie
der spant bestaat uit twee balken, sporen ge
naamd, die elkaar treffen in de nok en die op
tweederde van de hoogte zijn verbonden met
een horizontale verbindingsbalk, de zoge
naam de hanenbalk. Tezamen vormen de twee
sporen en hanenbalk de letter A, wat de naam

van dit spant verklaart. De sporen rusten op
gebintplaten, onderling verbonden door lat
ten, waarop riet, stro of dakpannen waren be
vestigd. In het m idden en westen van ons land
overheerst een andere kapconstructie in de
traditionele boerderijbouw. Daar wordt ge
bruik gem aakt van dragende kapspanten.
Meest voorkom end is de dekbalk-jukconstruc-
tie, waarbij over twee schuine stijlen, de juk
ken, een horizontale dekbalkjuk is gelegd. Op
de dekbalk rust een nokspant. De kapspanten
ondersteunen de gordingen of spantplaten,
waarover de sporen liggen.

Drie huisgroepen

De meest recente typologie naar huisgroepen
gaat uit van drie, van oorsprong laatmiddel-
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eeuwse huisgroepen. De huisgroepen maken
deel uit van grotere, Europese groepen. De ty
pologie is gebaseerd op de wijze van samen
voegen van de vier verschillende boerderij-
functies. Welk gedeelte is ingericht voor de
bewoners? Waar bevinden zich de stallen? Is
de opslag voor de oogst op de grond of op zol
der, in een vrijgelegen schuur of op het erf?
Waar zijn de werkruimtes gelegen? Boerderij
en binnen een zelfde groep kennen hetzelfde
uitgangstype, maar hebben zich in loop van
tijd verschillend ontwikkeld. De gezamenlijke
herkom st blijft zichtbaar in de constructie, de
hoofdindeling en het ruimtegebruik. In grote
lijnen zijn er tegenwoordig drie groepen te
onderscheiden, namelijk:
-  de Friese huisgroep in he t noorden van het

land
-  de hallehuisgroep in het hele oosten en

m idden van het land
-  de zuidelijke eenbeukige huisgroep, in het

uiterste zuiden van Limburg.
In overgangsgebieden behoren combinaties
van bovenstaande typen ook nog tot de moge
lijkheden.

De Friese huisgroep

De bekendste historische boerderijen die tot
dit type behoren zijn de Noord-Hollandse
stolp en de Fries-Groningse kop-(hals)-romp-
boerderij. De huisgroep dankt zijn naam aan
de oorspronkelijke bewoners van het gebied
waar de boerderijen voorkwamen: de Friezen.

Boerderijen uit deze huisgroep kenm erken
zich door de toepassing van dekbalkgebinten,
waarbij de horizontale verbindingsbalk van
het gebint op de stijlen is gelegd. H et dak
loopt aan weerszijden laag af, wat resulteert in
de driebeukige opzet van de boerderij. In de
ene zijbeuk bevindt zich de deel of de dors
vloer m et brede inrij deuren in de achtergevel,
en in de andere zijbeuk is de stallingruimte
voor vee. In de brede m iddenschuur is de tas-
ruim te voor de oogst. De hooggeplaatste dek-
balken van de gebinten zorgen voor een hoge
zoldering en voor veel ruim te op de grond om
de oogstvoorraad op te slaan. De grondtas be
vindt zich dus in de m iddenbeuk en dat is
kenm erkend voor de Friese huisgroep.

De hallehuisgroep

Deze komt voor in het grootste gedeelte van
N ederland, namelijk in D renthe, Overijssel.
Gelderland, U trecht, Zuid-Holland, Noord-
Holland ten zuiden van het IJ, Noord-Brabant
en het noorden van Limburg.

In zijn meest elem entaire vorm wordt het
hallehuistype gekenm erkt door een eenvoudi
ge rechthoekige plattegrond, lage zijgevels en
een steil zadeldak of schilddak, een driebeuki
ge opzet m et lage zijbeuken en een construc
tie m et ankerbalkgebinten m et een tussen de
stijlen geplaatste horizontale gebintbalk. De
laaggeplaatste gebintbalk zorgt ervoor dat er
m eer zolderruim te is dan bij de dekbalkcon-
structie van het Friese type. Deze constructie-
wijze hield verband met een andere wijze van
oogstopslag, namelijk de zoldertas, waarbij de
oogst op de zogenaamde slietenzolder boven
de m iddenbeuk kon worden opgeslagen.

Van de driebeukige opzet werd voor de in
deling van de boerderij ten volle gebruik ge
maakt. Dit is goed zichtbaar bij de eenvoudig
ste vorm van het hallehuistype, de zogenaam
de loshoes, waarin een scheidingsm uur tussen
woon- en werkgedeelte ontbreekt. In het voor
ste gedeelte van de boerderij bevond zich in
de brede m iddenbeuk een grote woonkeu
ken, terwijl slaapkamertjes en spoelkeuken in
de smalle zijbeuken gelegen waren. In het
achterste gedeelte, het bedrijfsgedeelte, werd
de brede m iddenbeuk ingenom en door de
dorsvloer, terwijl het vee plaats kreeg tussen
de stijlen en de buitenm uren van de zijbeu
ken.

Echter, sinds lange tijd zijn wonen en wer
ken van elkaar gescheiden. Beide functies
hebben in loop der tijd onder invloed van al
lerlei om standigheden een geheel eigen ont
wikkeling doorgemaakt. Tegenwoordig verto
nen boerderijen binnen deze groep dan ook
zeer veel uiterlijke verschillen.

De eenbeukige huisgroep

Boerderijen in het zuiden van Limburg beho
ren tot de groep van het zuidelijke eenbeuki
ge huis. Deze groep behoort tot de Midden-
Europese huisgroep, die reikt tot in België,
Duitsland, Luxem burg en Frankrijk.
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Voorbeelden van de drie huisgroepen: 1 a. de Friese huisgroep: de
Noordhollandse stolp; lb. de Friese huisgroep: de kop-hals-romp-
boerderij; 2a. de hallehuisgroep: los hoes o f middenlangsdeel; 2b.
de hallehuisgroep: dwarsdeel; 2c. de hallehuisgroep: voorgang;
3. de eenbeukige huisgroep: gesloten hoeve. Uit: Haslinghuis, p.
61.62.
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Karakteristiek voor boerderijen van deze
groep is dat ze eenbeukig zijn. In de construc
tie zijn geen vrijstaande gebinten gebruikt. De
draagconstructie zit in de zijgevels als he t gaat
om vakwerk of worden gevormd door de zijge
vels in he t geval van bakstenen of natuurste
nen m uren. O m dat zijbeuken ontbreken zijn
de zijgevels veel hoger dan die van de drie-
beukige boerderijtypen. Nadeel van de hoge
zijmuren was de gevoeligheid voor wind. Als
oplossing werd de constructie verstevigd m et
schuine balken, de schoren. Ook zorgden
dwarswanden voor m eer stabiliteit. Daardoor
werd vanzelf een functionele indeling van het
bedrijfsgebouw gerealiseerd.

Aanvankelijk bestonden  de eenbeukige
boerderijen uit een aantal vrijstaande gebou
wen die elk slechts één functie vervulden, bij
voorbeeld wonen, oogstopslag of stalling voor
vee. Later ging men delen aan elkaar verbin
den, wat in sommige gevallen leidde to t lang
gerekte gebouwen m et alle belangrijke toe
gangen in een van de zijgevels. Vaker leidde
het tot L- of U-vormige boerderijen, o f zijn ze
zelfs geheel gesloten: de carré-vormige hoeve
rondom  een open binnenplaats, zo karakteris
tiek voor het Zuid-Limburgse landschap.
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Stadsboerderijen in de Vesting Naarden
Frans de Gooijer

Inleiding

In veel Nederlandse steden en stadjes stonden
ooit in de bebouwde kom boerenbedrijven.
Dergelijke stadsboerderijen lagen meestal ver
spreid tussen burgerwoningen. De boerderij-
gevel maakte deel uit van dezelfde rooi- en ge
vellijn als de overige huizen. H et boerenerf
bevond zich b innen het huizenblok en was
toegankelijk via een steeg of wagenpad. Het
vestingstadje Naarden telde ongeveer twintig
stadsboerderijen. Een aantal hiervan was ont
worpen en gebouwd als boerderij. Verschillen
de andere stallen en gebouwen in de vesting
hadden oorspronkelijk geen agrarische be
stemming.

In dit artikel voer ik u niet alleen langs de
belangrijkste stadsboerderijen in de vesting
Naarden, ook komen herinneringen voorbij.
Allereerst beschrijf ik hoe een ‘vestingboer’
zijn bedrijf voerde; hoe de meeste van hen
overschakelden op het vee- en zuivelbedrijf en
hoe de boeren en burgers met elkaar omgin
gen. Vervolgens licht ik een specifieke functie
die de stadsboerderijen vervulden in militair
opzicht kort toe, evenals de Duitse bezetting:
daarna beschrijf ik de bedrijfsvoering van de
boerderijen aan de Pijlstraat/Gansoordstraat
.‘51 en Zwanenburg (Bussumerstraat 27, 29 en
31) en het leven van hun inwoners. Tot slot
volgen in een bijlage de gedetailleerde be
schrijvingen m et plattegronden.

Boerenbedrijf in de vesting

Een vestingboerderij1 had zowel voordelen als
nadelen en kende problem en die een ‘gewo
ne' boerderij niet had. Zo was de wintertijd
geen rustige periode voor vestingboeren.
Vooral het op orde houden van de mest was
een probleem. Bij ijzel en strenge vorst moest
de mest en gier naar ‘bu iten ’ gereden worden
over de gladde kasseien. De wagens hadden

gladde ijzeren banden en gleden soms weg.
Ook kon het paard uitglijden. H et werd daar
om ‘op scherp gezet’; ter vergroting van de
grip werden in de tapgaten van de hoefijzers
stalen pennen gedraaid.2

H et hooiland lag op grote afstand van de
boerderij waardoor tijdens de drukke hooi
bouw zeer veel tijd verloren ging. H et paard
draafde er met twee lege wagens naartoe en
liep stapvoets terug met twee volle hooiwa
gens. Er waren vijftig voer hooi nodig om
twintig stuks vee de winter door te laten ko
men. De voerm annen, vermoeid geraakt door
de drukke werkzaamheden, zaten meestal
niet op de bok, maar liepen naast de wagen.
Hun grootste angst was om op de bok in slaap
te vallen m et alle gevolgen van dien.

Binnen Naarden werd het hooi opgeslagen
in een hooischuur. De hooiklamp die uitein
delijk ontstond reikte vanaf de grond tot de
vaak negen m eter hoge nok. Bij de gevaarlijke
hooibroei was het praktisch onmogelijk het
hooi naar buiten te krijgen en uit te spreiden
op de openbare weg. Verlichting kon de oor
zaak zijn van een grote uitslaande brand. Tot
het m idden van de twintigste eeuw was het ge
bruik van een storm lantaarn  (petro leum 
lamp) in de hooischuur heel normaal.

H et laden en ontladen van een ouderwetse
boerenwagen was een vak apart. De maximum
hoeveelheid hooi was afhankelijk van de ope
ning van de hooischuurdeuren. Deze maat
werd bij het beladen aangehouden. H et hooi-
pakket werd stevig op de wagen verankerd.
Dat gebeurde door een paal m idden boven
op het voer te leggen. Aan de voor en achter
zijde van de paal werden zware touwen gesla
gen en verbonden met de onderzijde van de
voor- en achterzijde van de wagen. Vervolgens
werd aan de achterzijde het voer vast gesjord.
Bij het zogenaamde gorten maakte m en ge
bruik van een gorhaak (een soort hijsblok).
De enorm e hoog geladen vracht m ocht im
mers niet omvallen. Bovendien konden de
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houten wielen het onderweg op de slechte
karrensporen begeven. Bij de hooischuur aan
gekom en moest er vaak nog iets van de zijkan
ten van het voer worden afgekamd om de
vracht naar b innen te kunnen duwen.

Een ander probleem  was het snelverkeer.
Vooral ‘De Gooise M oordenaar’ o f Stoom
tram, die zich door de nauwe vestingstraten
wurmde, zorgde voor ellende. Op woensdag
22 ju li 1896 kwam ’s m orgens omstreeks zeven
uur de tram in botsing m et een hooiwagen.
Dat gebeurde op de brug voor de toen nog
bestaande Amsterdamsche Poort. H et hooi
hing over de leuning van de brug en de hooi
wagen was zwaar beschadigd. De eigenaar eis
te eerst toezegging van schadevergoeding,
want hij had geen schuld aan het ongeval. Pas
daarna zou hij de tram baan weer vrij maken.
Bemiddeling van een Naardense w ethouder
bracht een oplossing voor het conflict. Pas ’s
avonds om 9 uu r kwam het tram verkeer weer
op gang.3

Van gemengd bedrijf naar veehouderij

Tot het einde van de negentiende eeuw had
den de vestingboeren, net als de Gooise dor
pelingen, een gem engd bedrijf. De koeien
stonden in potstallen en werden vooral ge
houden voor de mest.' Dit was noodzakelijk
om de zanderige akkers vruchtbaar te maken.
Voordat de aardappel zijn intrede deed, ver
bouwde m en koren en boekweit. De rogge-
oogst werd opgeslagen op slieten (losse bal
ken) boven de deel o f dors. De schoven kon
den daar verder drogen. Iedere winterm or
gen werden enkele schoven op de dorsvloer
uitgespreid en de aren m et de dorsvlegel be
werkt. Tijdens de hongerw inter (1944-1945)
werd deze m anier van dorsen weer toegepast,
om dat dorsmachines ontbraken. H et gem eng
de bedrijf zou verdwijnen.

Begin twintigste eeuw braken er in het Gooi
rellen uit tussen de erfgooiers en het oude be
stuur van De Vergadering van Stad en Lande van
Gooiland (verder Stad en Lande), dat geheel
in handen was van de burgemeesters. H et
overheidsbeleid richtte zich tegen de belan
gen van de erfgooiers en ten voordele van de
gegoede forensen. H et felste verzet ging uit
van de Gooise dorpelingen. Ook de N aarden

se erfgooiers kozen de kant van de ‘nieuwe
partij', die was opgericht door de bekende
Floris Vos.3 In deze periode (1905-1912) werd
in Naarden de potstal vervangen door de
schone groepstal, waardoor goede schone
consumptiemelk geproduceerd kon worden.
Bovendien waren engen (akkers) in de omge
ving ten offer gevallen aan kwekerijen en wo
ningbouw. Zonder eigen akkers zou er een
mestoverschot zijn ontstaan, m aar voortaan
ging de mest naar de omliggende volkstuin
tjes en vooral naar de groente- en boomkwe
kerijen. Men moest wel overschakelen op de
veehouderij. Vanaf die tijd woonden binnen
de wallen hoofdzakelijk veehouders, die (tot
1943) tevens m elkboeren waren. Zij bezorg
den de melk in de nieuw ontstane woonwijken
en bij het garnizoen.

Boeren en burgers binnen de vesting

De samenstelling van de boerenbevolking bin
nen de vestingwallen verschilde sterk van die
in de Gooise dorpen. Ongeveer een derde van
de boeren stamde niet af van oorspronkelijk
Gooise families. Twee derde bestond uit scha
rende erfgooiers, die lid waren van Stad en
Lande. Ze hadden het schaarrecht om hun
‘schaar’ vee te laten grazen op de Naarder
Meent en Ondersloot. In de negentiende
eeuw was de schaardag altijd op de eerste mei
volgens de zestiende-eeuwse Juliaanse tijdre
kening, de twaalfde mei van de huidige Gre
goriaanse kalender. In de twintigste eeuw
werd de schaardag afhankelijk gemaakt van
de toestand van het grasgewas, wat neerkwam
op omstreeks mei. De schaardag had niet al
leen invloed op de m eenten en de koeien.
Eeuwenlang bepaalde het de trouwdatum van
de jonggehuwden. Praktisch alle jonge katho
lieke erfgooiers (alleen de Huizers waren
overwegend hervorm d) trouw den na he t
Paasfeest en voor de twaalfde mei (tijdens de
vastenperiode werd vrijwel nooit katholiek ge
trouwd). De reden was dat de jonggehuwden
direct gebruik konden maken van hun recht
om koeien op de m eent te brengen. Van de
opbrengst konden ze dan de winter doorko
men.

N aarden had oorspronkelijk een verzor-
gingsfunctie voor de omgeving. De vesting-
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Buurtkinderen 1940. Van links naar rechts: Ab Dekker, Gerrit M ulder (werknemer), Adrie Dekker met zijn zusje Finy, Her
man Kruswijk, Frans de Gooijer, Nico de Gooijer en een onbekend meisje.
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boerderijen behoorden tot de voedselleveran-
ciers. Ze waren zichtbaar en ruikbaar aanwe
zig, m aar daar werd zelden over geklaagd.

H et leven en werken op die boerderijen
maakte ook deel uit van de tradities van gene
raties Naardense jeugd. Naardense meisjes en
jongens hebben jaarlijks tijdens de hooibouw
deelgenom en aan het hooitrappen. Tiental
len voeren hooi werden in een m aand tijd bij
de boerderijen  ondergebracht. De buurt-
jeugd, ieder had wel een ‘eigen’ boerderij om
de hoek, kwam tijdens het lossen van het hooi
opdagen. De kleinsten dansten en sprongen
rond op de hooiklamp, de groteren stouwden
het hooi in alle hoeken en gaten. H ierm ee
werd voorkomen dat de hooiklamp te snel
steeg en de hooischuur te vol raakte. Thuis
kreeg de jeugd op de kop, om dat ze onder de
hooikrok (graszaad) zaten. De grotere jon
gens gingen ook mee naar het hooiland en
hielpen bij het handm atig harken, keren en
schudden van het hooi. Na het ontladen van
de hooiwagen vochten de jongens om het
paard naar de wei te brengen. Vaak werd het

een dolle rit op ‘het losse paard ' in wat ze
noem den de viervoet, de galop dus. Vroeg in
de m orgen, voor schooltijd, haalden de jon
gens de paarden weer van de wei. Soms een
moeilijk karweitje, want de paarden lieten
zich niet altijd vrijwillig vangen. H et laten be
slaan van een paard bij hoefsmid Nap was een
ander gewild verzetje, m aar de schaardag
sloeg alles. Hoeveel jongens zijn er niet iedere
meim aand bij geweest tijdens het naar de wei
brengen van de koeien? Eerst keken ze bij de
erfgooiers toe, hoe de bulleboer (meentbe-
ambte) een houtvuurtje maakte op het boe
renerf. De brandijzers werden gloeiend ge
maakt en het vee werd gemerkt. H et num m er
van de erfgooier werd ingebrand, bij de koei
en in de horens, bij de paarden in de hoeven.

Bij gebrek aan hooiland pachtten de ves-
tingboeren soms het gras van dijken, vesting
wallen en bastions. Dergelijke hooibouw was
zeer arbeidsintensief. De steile hellingen van
de wallen konden alleen handm atig m et een
zeis worden gemaaid. Het hooi zat vol krui
den, was gortdroog en had mogelijk weinig
voedingswaarde. Gelukkig was de afstand naar
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de boerderij zeer kort, want van dit soort was
een degelijk voer hooi moeilijk te maken.

Voordat de koeien uit de stal gehaald werden
volgde bij katholieke boeren eerst nog een ri
tueel. Met een palmtakje (buxus) besprenkel
de de boerin het vee m et wijwater. Daarna
werden de koeien één voor één van stal ge
haald en op het e rf  verzameld. Vervolgens
werden ze en masse door de vestingstraten
naar de weide gedreven. De jongens stonden
dan, gewapend m et een dikke stok, bij iedere
straathoek of steeg. Vooral de jonge pinken
konden nogal wild zijn. Buiten de Amster-
damsche Poort hoefde niem and m eer in te
grijpen. De koeien roken de wei en renden als
dollen in de richting van de m eent. Zelfs
hoogbejaarde Naarders halen dikwijls jeugd 
herinneringen op aan hun aanwezigheid bij
de vestingboeren.

Buurtjongens hielpen eveneens een handje
tijdens de stalperiode. Koeien voeren, bieten
malen en vooral bij het drenken van he t vee.
Langdurig moest de pompzwengel op en neer
om de voergoot vol te pom pen. Ook draaiden
ze wel aan het mechanische scheerapparaat.
Om de omgeving van de uiers schoon te hou
den werden van tijd tot tijd de dijen en de
achterzijde van de koeien geschoren. Een an
dere sport bedreven ze bij de pinken. De pin
ken, puberkoeien, kregen net als menselijke
pubers mee-eters. De bulten op de rug van dit
jongvee werden veroorzaakt door de larve van
de runderhorzel, die in de zachte pinkenhuid
zijn eitjes legt. Deze volgroeide larven werden
door de jongens uitgeknepen en doodge
trapt.6

Tijdens h e t weideseizoen gingen veel jon
gens mee m et ‘h u n ’ boer naar de Naarder
Meent. Daar hielpen zij door de koeien op te
halen en naar de melkplek te brengen. Op
zich een hele kunst en toer, want de M eent
was een grote grasvlakte m et sloten, waarover
hier en daar een gladde balk lag. Bovendien
liepen de honderden koeien van alle erfgooi-
ers, ook van buiten de vesting, door elkaar. Al
leen aan de tekening op de huid waren de
koeien uit de verte te herkennen. De meeste
koeien kwamen m et melktijd wel opdagen,
maar als een koe tochtig was ging ze zwerven.
Zo’n koe kon afgedwaald zijn tot het uiterste
westen (buurt IJsselmeerweg) of het uiterste

oosten (Speeltuin Valkeveen). De beide uiter
sten lagen ongeveer 2,5 kilom eter uit elkaar.

Tot de voltooiing van de Afsluitdijk (1932)
bestond de N aarder M eent uit een b innen
dijks- en een buitendijks gebied. Het buiten
dijks gebied werd in twee delen gesplitst door
Fort Ronduit, ten westen lag het Voorste Ha
verland en ten oosten het Achterste Haver
land. H et vee kon via de kade van het fort en
de ondiepe ‘Koeienzee’ van het ene deel naar
het andere lopen. Andere koek was het als het
stormde. Bij een najaarsstorm gebeurde het
dat ‘de zee overkwam'. Via de overlaat in de
zomerdijk overstroomde het zeewater het wei
land tot aan de winterdijk. In dat geval werd
het vee in veiligheid gebracht op de m eent
achter de Westdijk. Vooijaar 1916 stroomde
het zeewater zelfs de vesting binnen. De mili
taire com m andant had vergeten zijn m annen
opdracht de geven de schotbalken in de Zee-
brug te plaatsen waardoor b innen de vesting
een deel van de oostzijde onder water kwam
te staan. H et was vooral aan de ‘porders’ te
danken dat de bewoners direct werden ge
waarschuwd. Bij gebrek aan wekkers waren er
m annen die van het wekken van inwoners
hun  beroep hadden gemaakt. Zij voorkwa
m en dat bakkers, binnenschippers en boeren
zich versliepen.7

Brandgevaar

Een vestingboerderij was een slapende vul
kaan. Iedere donkere winterm orgen ging de
boer met een storm lantaarn de koeien hooi
voeren. Ook kon een boerderij in brand vlie
gen door hooibroei en een hele wijk in de as
leggen. Door de lucht dwarrelende branden
de hooislierten konden op grote afstand
brand veroorzaken. Gelukkig kwam het maar
een enkele keer voor, maar dan was het wel
goed raak. In 1904 brandde de boerderij -
Gansoordstraat 15 -  van de weduwe Aaltje
Krijnen-de Gooijer af. Berucht is ook de boer-
derijbrand van 1929 bij Jacob Krijnen in de
Beiert.8 De laatste flinke brand vond plaats in
1940 in de boerderij van Aart Keijer. Deze
stond op de hoek Vitusstraat/Westwalstraat.
Gelukkig was de brandweer ook preventief be
zig. Met een lang steekijzer aan het einde
voorzien van een therm om eter, kwamen ze re-
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gelmatig bij de boeren langs. Het was een
ram p als zo’n hooischuur leeggehaald moest
worden en het hooi op straat uitgespreid. Ge
lukkig wisselden de boeren bij het opslaan het
gortdroge hooi van de wallen af met het voch
tige zware (voedzame) hooi van de Buitendij
ken bij Muiderberg. H et hooiland daar was
voor een groot deel bezit van het weeshuis.
Jaarlijks vond de verpachting plaats door een
notaris in het stadhuis van Naarden. Pas wan
neer het stadhuisklokje was geluid m ocht men
naar binnen. Dat was maar goed ook, want de
hal was in een mum van tijd gehuld in dichte
wolken sigarenrook.

Militair belang bij stadsboerderijen

De boerenbedrijven vervulden in de grensves
ting Naarden een functie die elders na de ze
ventiende eeuw niet m eer noodzakelijk was.
Tijdens een militaire belegering konden de in-
geslotenen langdurig leven van de aanwezige
voedselvoorraad. Van dit voedsel hebben voor
al vijandelijke troepen geprofiteerd. Twee
maal hebben Franse bezetters en de Naarden-
se bevolking een langdurige belegering over
leefd. De eerste keer van juni 1672-september
1673, de tweede keer van november 1813-mei
1814.'' Ook nadien hebben militairen gebruik
gemaakt van de Naardense boeren. Gebrek
aan militaire vervoermiddelen leidde in 1914-
1918 tot inschakeling van boeren met hun
paard en wagens. In en om de vesting werden
4000 militairen gelegerd. Niet alleen vormde
dat een enorm  afzetgebied voor sterke drank,
maar ook voor melk. In vredestijd hadden de
veehouders ook het voordeel van een garni
zoen naast de deur. Vooral de levering van zui
velproducten en vlees aan de kazernekeukens
was een belangrijke inkom stenbron.10

Tijdens de mobilisatie van 1939 werden
door het Nederlandse leger ook paarden ge
vorderd. De veldartillerie maakte nog steeds
gebruik van paardentractie. 10 Mei 1940 volg
de de inval van de Duitse troepen en enkele
dagen daarna viel de Grebbelinie. Op 14 mei
bracht de Nederlandse com m andant de Nes
ting N aarden in staat van verdediging. De bur
gers en boeren kregen opdracht de vesting te
verlaten. Voorlopig werden de evacués gecon
centreerd in de Naardense buitenwijken rond

het station Naarden-Bussum, in afwachting
van transport per trein naar het noorden.

Deze evacuatie gaf ook veel problem en voor
de bedrijfsvoering van de Gooise en Naarder
boeren. Gelukkig was het vee begin mei naar
de wei gebracht. Het vee van de Huizer en
Blaricummer O osterm eent werd naar de I lui-
zer Haven gedreven, ingescheept, en in veilig
heid gebracht ten noorden van Amsterdam.
Hel vee van de Naarder Meent kon niet ver
plaatst worden; ten westen van de m eent was
de Hollandse Waterlinie al onder water gezet.
Na de val van de Grebbelinie en de capitulatie
konden de vestingbewoners weer naar huis te
rugkeren.1

De bezetting

De eerste jaren van de bezetting hadden de
vestingboeren te m aken met gedwongen leve-
ringen van vee en voedsel. O m dat er geen
krachtvoer m eer uit het buitenland werd inge
voerd, m oesten de veehouders overschakelen
op een gem engd bedrijf. Van alleen veehou
derij m et weidegrond, werd in de vesting weer
het gem engde landbouwbedrijf ingevoerd. Al
het veevoer moest voortaan door de boeren
zelf verbouwd worden. Een gedeelte van het
weiland werd gescheurd, dat wil zeggen omge
ploegd.1-

In 1943 bepaalde een verordening dat een
veehouder/landbouw er geen twee verschil
lende beroepen m eer m ocht uitoefenen. Er
m oest gekozen worden tussen het beroep van
vee- o f melkboer. Vanaf de boerderij mocht
geen melk m eer worden verkocht o f uitge
vent. Hoewel het om een oorlogsmaatregel
ging, bleef de verordening na de bevrijding
van kracht en werd zelfs als wet vastgelegd.

H et laatste kwart van 1944 streek een con
tingent van het Duitse paardenvolk in de ves
ting neer. Het ging om een paardenlazaret.
Alle legerloodsen puilden uit van de gewonde
paarden. Wat niet geplaatst kon worden, werd
op stal gezet bij de plaatselijke boeren. Dat gaf
de bezetter bovendien het voordeel ook de
voeding ten laste van de boeren te laten ko
men. Bovendien vorderden zij de gezonde
paarden en wagens. Eerst gebeurde dat ‘offi
cieel’, later stalen individuele soldaten links
en rechts paarden."
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24 O ktober 1944 was een zwarte dag voor
de vestingbewoners. Duitse soldaten sloten de
drie toegangswegen naar de vesting af. Via de
Beatrixbrug en de zogenoem de Doorbraak
m archeerde een afdeling van de beruchte
H erm ann Goering-troepen de vesting binnen.
Er vond een razzia plaats op m annen van 16
tot 50 jaar. Alle woningen werden doorzocht
op verborgen m annen. Bij verschillende boer
derijen probeerden m annen zich te verstop
pen. Nadat enkele soldaten een handgranaat
in een schuur hadden gegooid, kwamen m oe
ders en vrouwen hun  zonen en m annen hui
lend smeken zich maar te m elden.14

Na de Tweede W ereldoorlog werd ook bij
de agrarische bedrijven de balans opgemaakt.
De veestapel was aanmerkelijk ingekrom pen.
In 1945 waren er nog zeventien boerderijen
binnen de vestingwallen. Van deze veehou
ders waren er tien (scharende) erfgooiers.

Hallehuisboerderijen15

O p de arm e zandgronden van het Gooi had
den de boeren vanouds een hallehuisboerde-
rij. De Gooise hallehuisboerderij werd ge
bruikt voor het gem engde bedrijf, van zowel
veeteelt als akkerbouw. Naast het e rf  lag vaak
een kalver- o f paardenweide De om standighe
den waren h ier te vergelijken m et die in Dren
the en op de Veluwe. Voormalige heidevelden
werden er m et veel moeite omgezet in akker
tjes waar rogge en gerst werd verbouwd. De
bescheiden m elkopbrengsten speelden nau
welijks een rol van betekenis.

Overeenkomst Goois en Vesting hallehuis

De indeling van de Gooise boerderij vertoont
veel gelijkenis m et de hallehuisboerderijen
uit andere provincies. De ingang van het voor
huis bevindt zich aan de voorkant in de korte
gevel; hij geeft bij oudere boerderijen toe
gang to t de woonkeuken. Naast de centrale
keuken liggen slaapkamers, een opkam ertje
en een karnhuis -  hoewel melk voor de boe
ren in het Gooi geen hoofdzaak was werd na
tuurlijk wel gebruik gem aakt van de op
brengst. W oonhuis en schuur waren door een
brandm uur gescheiden. Langs de m uur loopt

de deel dwars door de boerderij. De dwars-
deel was bereikbaar via hoge en brede deu
ren, de zijbaander. Ter plaatse werd het rieten
dak ‘opgelicht’, om dat de zijmuren hooguit
1,75 m eter hoogw aren. De schuur heeft, zoals
iedere hallehuisschuur, drie ‘beuken’, van el
kaar gescheiden door de gebintsteunders. De
zijbeuken waren in gebruik als koestal -  vroe
ger uitgevoerd als potstal. Ten opzichte van de
voedergoot stonden de koeien in een ver
laagd gedeelte. Door dagelijks heideplaggen
en stro onder de koeien te strooien, ontstond
in de stalperiode een dikke laag mest. Boven
de koeien was een lage zolder, hilde genaamd.
Vanaf deze ruim te werd hooi naar beneden in
de voergoot gegooid. Boven de deel of dors
vloer bevond zich de slietenzolder, waarop het
ongedorste rogge werd opgeslagen.

In de vesting stonden boerderijen en woon
huizen pal naast elkaar. De stadsboerderijen wa
ren daardoor aangepast aan de rechte straten
en de beschikbare ruimte. Toch waren daaron
der enkele zeventiende-eeuwse hallehuistypen,
die veel overeenkomst vertoonden met de
Gooise dorpsboerderijen. H et verschil zat in
het aantal beuken. Terwijl het oorspronkelijke
hallehuis twee zijbeuken bezat, was er hier maar
één. De elders toegepaste middenbeuk stond
direct aan de straatzijde. In de ontstane hoge
gevel konden de forse baander- of hooischuur-
deuren worden aangebracht. Verder verschil
den de stadsboerderijen op een aantal punten
van de boerderijen in de omliggende dorpen.
In plaats van het brandbare riet op de ‘Saksi
sche’ boerderijen werden in Naarden de daken
bedekt met dakpannen. H et boerderijdak was
niet aan de binnenzijde beschoten, maar was
gedekt met open pannen. Bijkomend voordeel
was dat de wind door de pannen blies en zo het
hooi koelde. Een nadeel was dat ook stuif
sneeuw naar binnen waaide.

Pijlstraat/Gansoordstraat 31

Vroegste bewoners

In 1719 werd de boerderij op de hoek van de
Pijlstraat en Gansoordstraat bewoond door de
weduwe van Anthony Groen. Daarna is deze
boerderij in bezit gekom en van een aantal
Naardense regenten. Tot 1761 was Casparis
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Guykingh eigenaar en vanaf 1762 zijn zoon
Paulus. Paulus Guykingh was een tijdlang pre-
sident-Burgemeester en omstreeks 1780 de ei
genaar van de brouwerij De Drie Akers. Tot
1956 bevond zich in de boerderij een antieke
gietijzeren haardplaat. De afbeelding bestond
uit een groep dansende m ensen rond een
paal met een vrijheidshoed, met de tekst pro

p a t r ia e . Paulus Guykingh zal deze plaat niet
hebben aangeschaft. Tijdens de Patriottentijd
werd hij uit zijn ambt gezet, om dat hij een vu
rige oranjeklant was.

De notabelen verhuurden de boerderij aan
landbouwers. Wie dat waren is onbekend.
Guykingh verkocht in 1781 de boerderij aan
de landbouwer Willem Koeman. Van de eer
ste volkstelling uit 1795 zijn geen gegevens be
kend, wel kreeg het pand in 1806 het huis
num m er 344.

Het echtpaar Willem Koeman en Geertruy
Groen had twee zonen, Hannis en Klaas. Om
streeks 1813 bezat de weduwe Koeman-Groen
3 paarden.11' De weduwe vermaakte bij testa
m ent aan haar zoon Hannis: ‘Het Huys,
schuur en Erven.’ Vanaf circa 1819 blijkt zoon
Klaas de eigenaar te zijn. Tussen 1819 en 1840
hield hij gem iddeld 13 koeien, 1 vaars en 3
paarden. Bij de invoering van het kadaster
werd de gehele vesting sectie G. H et perceel
van de boerderij werd G 470 en het erf met
losstaande schuur en wagenloods G 471. De
oppervlakte was 680 centiare. In 1847 erfde
Gerrit Koeman dit geheel. Op 11 novem ber
1874 verkocht Gerrit Koeman zijn erfgoed
aan de veehouder Gerrit Brouwer uit Huizen.
De boerderij was bijna 100 jaa r in het bezit ge
weest van de familie Koeman. H et koopcon
tract werd opgem aakt door notaris J.P. de
Roeper. De koopsom b ed roeg ./3000.

Jan de Gooijer en Klaasje Krijnen

Ten tijde van de geboorte van Jan  Willemsz de
Gooijer waren zijn ouders, Willem de Gooijer
en Mietje Vos, pachters op het landgoed Zuid-
Crailo. Op dit landgoed rustte schaarrecht.
Bovendien was de pachtboer erfgooier. Een
buitenkansje voor de landheer; zo kon hij
m eer gebruiksrechten op de gem ene gronden
claimen, jan Willemsz werd op 7 septem ber
1852 geboren op de hofstede aldaar. Vader
Willem toog de volgende dag naar het dorp

Huizen, want het landgoed behoorde tot deze
gem eente. Baby Jan  werd gedoopt in Blari-
cum, het geboortedorp van zijn ouders. In
1857 verhuisde kleine Jan met zijn ouders
naar Naarden.

Klaasje Krijnen was de jongste dochter van
H arm en Lambertsz Krijnen en F.mmetje Dek
ker. Vader Harmen was erfgooier, stamde uit
Bussum en had zich na zijn huwelijk in 1849
in Naarden gevestigd. Klaasje werd geboren in
1865 in de boerderij Gansoordstraat/Raad-
huisstraat. H arm en liet zijn dochter bij de ge
m eente inschrijven onder de naam Klaasje en
in de Vituskerk dopen onder de naam Clazi-
na. Zelfwas ze niet ingenom en m et haar roep
naam. Op haar grafsteen liet de familie dan
ook Clazina zetten.

Jan de Gooijer trouwde 17 mei 1887 met
Klaasje Krijnen. Bruidegom Jan  was 34 en zijn
bruid 22 jaar. De ouders van de bruid waren
niet al te blij m et het huwelijk. Waarschijnlijk
had vader H arm en een betere partij op het
oog. H et nieuwe echtpaar vestigde zich in een

agpifg

■f

.

m  i

Klaasje de Gooijer-Krijnen leest de krant. Op de achter
grond de stal van haar boerderij -  1950.
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boerderijtje op de hoek Regenboogstraat/
Wuijvert. Op dit adres, num m er 460, werden
de vier oudste kinderen geboren. Marie op 21
ju n i 1888, Emma Maria op 11 ju li 1890, Her
m an op 20 januari 1892 en de tweede Emma
Maria op 27 ju n i 1894. De eerste Emma Maria
had slechts een m aand geleefd. Per 1 mei
1896 verhuisde Jan  m et zijn gezin naar de
boerderij hoek Pijlsteeg/Gansoordstraat. Jan
huurde de eerste twee jaa r een deel van het
pand van Gerrit Brouwer. Hij overleed in 1898
en zijn erfgenam en verkochten de hele boer
derij aan Jan  voor ƒ3500. H et betrof de kadas-
ternum m ers G 470 en G 471. Op het gerucht
dat Brouwer op zijn doodsbed 'zoeken, zoe
ken’ had gestameld, doorzoch tjan  het huis in
de hoop een schat te vinden. Tevergeefs klop
te hij op alle wanden.

Het boerenleven

H et leven van Jan was zoals van de andere
m eentboeren. ’s Zomers vroeg om half vijf op
pad m et de hondenkar om te gaan melken.
Daartoe stonden twee grote trekhonden ter
beschikking. Bij het Naardense bevrijdings
feest ter gelegenheid van de herdenking van
de Franse bezetting in mei 1914 deed de veer
tienjarige zoon Wim mee in de optocht m et
de hondenkar. Vaak gingen vader Jan  en zijn
zoons wel m et paard-en-wagen naar de Naar
der Meent. De jongste kinderen gingen ook
mee om de koeien op te halen en naar de
melkplek te brengen.

Omstreeks zes uur, terug van het land, wer
den de koperen melkvaten (in de twintiger ja-
ren vervangen door de melkbus) afgeladen
en in een koelbak gezet. H et paard of de hon
den w erden u itgespannen en gevoederd.
Toen Jan  wat ouder was en hulp had van zijn
grote zoons, ging hij een tukje doen. Dat ge
beurde zittend in een stoel, waarbij zijn hoofd
op zijn arm en op de tafel rustte. Daarna wer
den de melkbussen, kannen en em mers ge
boend. De melk werd direct rondgebracht
naar de klanten in de hele vesting.

Een van de afnemers was het Militair Hospi
taal en ook de kazernes werden voorzien. Om
daar melk te mogen leveren moest een con
tract worden afgesloten. De m enagem eester
kwam persoonlijk op de boerderij afrekenen.
In de hoop dat het contract verlengd werd

kreeg hij na betaling een fooi. De steekpen
ning was ongeveer een rijksdaalder. Klaasje
ging in de beginjaren heel vroeg naar de ka
zerne om melk naar de keuken te brengen.
Voordat ze daar was kwamen de soldaten al
naar haar toe om hun veldflessen te laten vul
len. Zodoende had Klaasje dan, om zes uur in
de morgen, haar eerste handgeld binnen.

Er waren regelmatig controlerende ambte
naren op pad, die monsters nam en van de
rondgebrachte melk. De bevindingen van de
keuringsdienst te Naarden werden in de krant
geplaatst. Zo stond in De Nieuwe Gooilander van
januari 1922 een opsomming van de nam en en
adressen van de melkverkopers m et de uitslag
van het melkonderzoek, onder het kopje: ’Ver
slag van het onderzoek van monsters rauwe
melk, gedurende de maanden September en
October 1921.' Jan de Gooijer uit de Pijlstraat 6
had melk met een soortelijk gewicht van 1.0307
en een vetgehalte van 3.15%. H et resultaat be
hoorde tot het gemiddelde. Jan had in ieder
geval geen water bij de melk gedaan.

Een liefhebberij van Jan  was het fokken van
paarden. In 1903 schaarde hij naast 16 koeien
en een vaars ook een fokmerrie en een ander
paard. Als de m errie voor de kar liep, huppel
de het veulen los naast zijn m oeder mee. H et
veulen moest leren parm antig zijn hoofd om
hoog te houden. H iertoe werd een eeuwen
oud gebruik toegepast. Als het veulen het erf
via het wagenpad verliet, liep het onder een
tak van een boom  door. Aan die tak hing zijn
gedroogde haam (nageboorte). Volgens de
volkswijsheid keek het veulen dan fier om
hoog.17 Jan hield er ook van om, op bruiloften
en partijen van familie, voordrachten te hou
den. Die rijmelarijen bevielen zijn trotse vrouw
niet. Een serieuze boer hoorde zich alleen m et
nuttige zaken bezig te houden, zoals met de
erfgooiers. Bij de uitbraak van het erfgooiers-
conflict rond 1900 koos Jan  de kant van de
nieuwe partij tegen het oude bestuur van Stad
en Lande. Zijn oudste broer Cornelis was zo
wel gem eenteraadslid als bestuurslid van de
partij van Floris Vos. Tijdens de raadszittingen
kwam hij op voor de nieuwe erfgooierspartij.

Jan  kende dus wel degelijk een serieuze
kant. Overigens waren er b innen Jans genera
tie De Gooijer wel m eer rijmelaars en zelfs
dagboekschrijvers. De familie Krijnen was
m eer zakelijk ingesteld.
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Dochters en zonen

Met drie kinderen was het echtpaar De Gooij-
er in de boerderij getrokken. Er werden al
daar de zes jongste geboren en wel: Alie op 3
oktober 1896, Cor op 16 septem ber 1898,
Wim op 18 augustus 1900, Bep op 26 januari
1903, Annie op 18 augustus 1905 en JanJaco-
bus op 14 augustus 1909.

Jan  en Klaasje hadden op de oude stads
school in de Schoolstraat (Pastoorstraat) geze
ten. Dit slechte pand werd in 1877 vervangen
door een school op de hoek G ansoordstraat/
P ijlstraat.18 De zijgevel van de O penbare
School lag aan de Pijlstraat recht tegenover de
boerderij. De post bracht vaak brieven, die al
leen geadresseerd waren m et ‘Familie de
Gooijer, tegenover de O penbare School.’ De
oudste De Gooijer kinderen behoefden alleen
m aar de straat over te steken om naar school
te gaan. Na de komst in 1904 van de katholie
ke Maria-meisjesschool, in de Turfpoortstraat,
gingen daar de jongste dochters heen. De
jongste zonen gingen naar de St.-Jozefschool,

die in 1906 aan de Gasthuisstraat geopend
was.'"

Zoals eerder vermeld overstroomde soms
het zeewater ook een deel van de vesting. In
een nacht van 1916 bonkte de porder hard op
de luiken, terwijl hij schreeuwde: ‘De zee
komt over!’ Jan en zijn zonen staken graszo
den uit het bleekveld en gooiden die voor de
hooischuurdeuren. Gelukkig net op tijd, want
even later stroomde het water door de Pijl
straat naar de lager gelegen Gansoordstraat.20

D e je u g d  vliegt u i t

De eerste die het huis verliet was dochter Ma
lie. Zij trouwde in 1914 met de boekhouder
Henri Marquenie. Bij die gelegenheid werd
een groepsfoto op het bleekveld genom en.
De wederzijdse families en de bruiloftsgasten
werden voor het nageslacht vastgelegd. Zoon
H erm an werd in 1915 opgeroepen om zijn
militaire dienstplicht te vervullen, volgens
hem  de mooiste tijd van zijn leven. Hij bracht
het tot sergeant en had graag beroeps willen

O h.

tJ,
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Familiefoto 1923. Van links naar rechts zittend: Marie de Gooijer-Post mei haar baby Annie.; Klaasje de Gooijer-Krijnen met
haar kleinzoon ja n  Hermansz de Gooijer; Jan Willemz de Gooijer met kleinzoon Jan  Marquenie. Van links naar rechts
slaand: zonen en dochters van Klaasje: Herman, Annie, Alie, Bep, de jongste zoon jan. Boven Jan: de oudste kleinzoon
Fred Marquenie en Marie Marquenie-de Gooijer
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worden, m aar h e t leger werd na 1918 inge
krom pen.21

H erm an trouwde in 1920 m et de Bussumse
Marie Post. Hij bleef voorlopig in he t bedrijf
van zijn vader werken. H et echtpaar Herm an
en Marie ging wonen in het voorhuis van de
boerderij. H ier werden hun oudste zoon en
hun drie dochters geboren. H et huis werd al
spoedig te klein en Herm an begon in 1927
voor zich zelf in een boerderij in de Bussum-
merstraat. Zoon Wim trouwde m et Martha
Ruiter en trok nu in het voorhuis. De oudste
kinderen van dit echtpaar werden ook hier
geboren. Na hem  zoon Bep m et zijn vrouw
Ida van Eijden en ook hun  oudste kinderen
werden hier geboren. De jongste zoon Jan
werd m et zijn vrouw Annie Ikking de hekken
sluiter. Nadat zijn oudste kinderen in het
voorhuis waren geboren verhuisde hij eind
1941. Alle zonen hadden tijdens hun  eerste
huwelijksjaren in het bedrijf van hun  ouders
gewerkt.

Dochter Cor trouwde m et de Bussumse po
litieagent Tijs Gommers. Alie trouwde de
landbouwer Kees van der Zwaan. Emma trad
in een kloosterorde en werd missiezuster. Van
af begin dertiger jaren , to t opsluiting in een
Jappenkam p, werkte zij op Java. De jongste
dochter Annie volgde m et succes de kweek
school en was een tijdlang onderwijzeres in
Naarden. Zij trouwde de rubberplanter Char
les Hogeboom  ‘met de handschoen’. Annie
nam de boot naar Indië en woonde tot de Ja
panse bezetting op een rubberplantage in de
omgeving van Medan op Sumatra. Vader Jan
was inmiddels in 1924 overleden. Hij heeft al
leen zijn vier oudste kleinkinderen gekend.

De weduwe De Gooijer-Krijnen

Na het overlijden van haar m an bleef Klaasje
achter m et een gezin m et drie volwassenen en
twee nog n iet volwassen kinderen. De weduwe
De Gooijer-Krijnen was een sterke persoon
lijkheid. Energiek zette zij het bedrijf voort,
eerst m et één van haar zonen. O m dat zij als
weduwe op haar mans boerderij woonde, be
hield zij he t schaarrecht. Bij een weduwe
noem de m en dat ‘Scharen bij de gunst’. Later
kwam er een knecht, m aar haar zonen bleven
ook hand- en spandiensten verrichten. In de
huishouding werd Klaasje eerst bijgestaan

Klaasje de Gooijer-Krijnen.

door dochter Alie. In 1938 kwam haar oudste
kleindochter, de vijftienjarige Annie, ‘voor
dag en nacht’ bij haar. Vanaf dat jaar deed An
nie de huishouding en verzorgde zij haar
grootm oeder tot die in 1956 overleed.

Klaasje was een boerin in hart en nieren. Ze
hield de stand van de veestapel zelf in het oog
en bepaalde welke koeien vervangen moesten
worden. Ze was ook erg gehecht aan het
paard Moppie. Toen het dier te oud werd,
moest het vervangen worden. Dierenliefde bij
boeren had zijn grenzen. Een bedrijf kon het
zich niet veroorloven een oud paard in leven
te laten en te voeden. Dus ging het naar de
slachter. Klaasje was bang dat het dier na de
verkoop in handen zou komen van een sja
cheraar die het zou afbeulen. Ze eiste daarom
van de slachter dat deze haar de paardenhoef
(met het brandm erk) teruggaf, als bewijs dat
Moppie daadwerkelijk geslacht was.

De weduwe bleef zelfs tijdens de Tweede
W ereldoorlog, van haar vijfenzeventigste tot
haar tachtigste jaar, de bazin van haar bedrijf.
Ze m oest aanzien hoe verschillende van haar
koeien werden gevorderd voor de voedsel-
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voorziening. Haar paard werd einde 1944
door de Duitse W ehrmacht gevorderd.

Als m oeder en grootm oeder was ze zeer be
zorgd om de veiligheid van haar zonen en
oudste kleinzoon, vooral toen de razzia’s be
gonnen. Tijdens de eerder genoem de grote
razzia op 24 oktober 1944 probeerden twee
zoons van Klaasje tevergeefs de schuilplaatsen
in de boerderij te bereiken. Onderweg van
hun huis naar de boerderij, een afstand van
nog geen honderd  meter, werden ze door de
Duitse soldaten opgepakt. De Duitse soldaten
drongen ook de boerderij binnen. De hoogbe
jaarde Klaasje werd door hen gedwongen mee
te gaan naar de hooischuur. Daar vroegen ze
aan de oude vrouw of' er iemand in het hooi
verborgen was. Ze dreigden daarbij in het
hooi te zullen schieten. Hoewel Klaasje niet
wist of er iem and in het hol was, beduidde ze
de ‘helden’ dat ze hun  gang konden gaan.22

Na de Tweede W ereldoorlog bleef Klaasje
vee houden en hield het bedrijf gaande met
een knecht. Haar zonen hadden allen een
eigen bedrijf, maar sprongen regelmatig bij.
Stad en Lande was zeer streng op het p un t van
het schaarrecht. Het bestuur stuurde begin
1947 een brief naar de weduwe De Gooijer-
Krijnen, m et het verwijt dat niet haar knecht
maar haar zoon haar koeien op de m eent had
gemolken.

Klaasje was zeer geliefd bij haar nageslacht.
Iedere zondag, na de kerkdienst, kwam de
hele familie De Gooijer op bezoek. De klein

kinderen speelden dan op het e rf  o f in de
schuur. De kleine achterkam er was dan prop
vol. Als haar jeugdige kleindochters zich in
iets nieuws hadden gestoken kwamen ze de
aankoop laten keuren door hun grootm oe
der. De bejaarde vrouw zat dan in een hoekje
van de kamer naast de kolenkachel. Als enige
overlevende van haar generatie bezochten
ook verre familieleden haar. Dochters, zonen
van haai overleden broers, zusters en schoon
familie kwamen regelmatig langs bij hun tante
Klaasje, ’s Nachts sliep ze in de bedstee van
het kamertje.

Met Sinterklaas m ochten de kleinkinderen
hun schoentje zetten langs de wanden van de
pronkkamer. Ze kregen dan een grote specu
laaspop, een schriftje, potloodje en een gum
metje. H un grootm oeder hing iedere jaar een
pluk watten in de schoorsteen, want Sinter
klaas was m et zijn baard daarin verstrikt ge
raakt.

Zwanenburg (Bussumerstraat 27, 29, 31)

Van Ruysdael tot 7'wanenburg

Aan de Gooiersgracht te Blaricum lag ooit het
Slot Ruysdael met een pachtboerderij. In de
zeventiende eeuw noem den afstammelingen
van een pachter zich (Van) Ruysdael. Min
stens één lid van deze familie woonde nog in
de achttiende eeuw in Naarden. Deze Aart

Van links naar rechts: Op
de hok de jongste zoon van
Klaasje, Ja n  de Gooijer.
Herman Jansz de Gooijer en
Wem jansz de Gooijer -  ca
1930-1935.
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Koeienstal Zwanenburg -  ca 1960.

■

'lÈÈm 1

Ruysdael was eigenaar/bew oner van een boer
derij in de Bussummerstraat. Na hem  bewoon
den vele andere families deze boerderij. In de
negentiende eeuw werd veehouder Gerrit
Zwaan eigenaar. Hij liet op het toegangshek
naar zijn e rf  de naam ‘Zwanenburg’ aanbren
gen. Dit hek was gelegen aan de Bergstraat,
ter plaatse van de huidige woning St. Anna-
straat 44. H et hek verdween omstreeks 1900
na de bouw ter plekke van zes rijtjeswoningen.
De inrit werd verplaatst naar een nog bestaan
de steeg.23 H et boerenbedrijf werd het laatst
(van 1927-1967) uitgeoefend en bewoond
door de familie H.W. de Gooijer-Post, daarna
volgde de sloop. Te beginnen m et de vroegst
gevonden eigenaar volgt een relaas van bewo
ners en het gebruik van deze boerderij. H et is
onbekend of de ‘huismanswoning’ van ouds
her een naam droeg. Mogelijk duikt in de toe
komst een oudere boerderijnaam  op. Tot die
tijd blijft de naam Zwanenburg in gebruik.

Naardense Ruysdaels

De zeventiende-eeuwse schepen Jacob Jacobsz
van Ruysdael uit Naarden trouwde driemaal.

Twee zoons Jacob en Job  werden in Naarden
gedoopt, m aar alleen zoon Jacob werd in het
testam ent van zijn vader genoem d. Eind ze
ventiende, begin achttiende eeuw woonden er
nog Ruysdael-nazaten in Naarden, w aaronder
een zekere Gerrit. Mogelijk verliep de afstam
ming als volgt: genoem de Gerrit had een
zoon Jan  Gerritsz Ruysdael. Een jaa r na het
overlijden van vader Jan  trouwde diens zoon
A ertJansz in 1688 rooms-katholiek m et Aafje
Jans. In 1717 bewoonde het echtpaar Aert en
Aafje de (later genoem de) boerderij Zwanen
burg. Uit hun huwelijk zijn twee zoons be
kend, Quilielmus en Jan. Zij erfden na het
overlijden van hun ouders een aantal huizen
in -Naarden. Quilielmus ofwel Willem werd
pastoor te Muiden. Jan  Aertse Ruisendaal
overleed in 1726 en liet zijn kinderen Aert en
Em erentia enkele huizen in N aarden na.
H ieronder was een huis in de Peperstraat en
de boerderij Zwanenburg.24 Aert Janse Ruij-
sendaal kocht van zijn ‘heeroom ’ Willem een
huis en grutterij in de Gasthuysstraat (gedeel
te van de huidige Turfpoortstraat) m et een
achterom  naar de St. Annastraat. Als erfgooi-
er liet Aart soms één of twee paarden op de
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m eent grazen. Mogelijk gebruikte hij ze voor
een rosmolen in de grutterij. Aart was in 1732
te Muiden getrouwd met Gertrudis Rijcken de
Beer en overleed in 1781. Van dit echtpaar
zijn, volgens lokale genealogen, geen afstam
melingen bekend.

Zw anenburg en de fam ilie  Bossenbroek

Casparis Guykingh stamde uit een familie van
Naardense notabelen en kwam in het bezit
van Zwanenburg. Niet duidelijk is wie daar het
boerenbedrijf uitoefende. Een zoon van hem,
Nicolaas Guykingh, erfde de boerderij. Deze
Nicolaas was dom inee in Amersfoort. Na zijn
overlijden verkocht zijn weduwe G eertruida
T heodora Logen op 30 novem ber 1784 Zwa
nenburg aan Bartel Jansz Bossenbroek. Waar
schijnlijk woonde Bartel eerst in Vaasen (Gel
derland), want daar werd in 1752 zijn zoon
Jan  geboren. Bartel kwam als weduwnaar naar
Naarden, waar hij 3 januari 1783 trouwde met
Gerritje Spaan. Zoon Jan, uit het eerste huwe
lijk, trouwde met Johanna Ram. Op 29 sep
tem ber 1794 kregen zij een zoon. Bartel. Het
echtpaar Jan  en Johanna werd in 1805 eige
naar van Zwanenburg. Jan  staat in de volkstel
ling van 1811 vermeld als ‘boer’. Hij overleed
op 16juni 1826. Zijn zoon Bartel Jansz was op
29 april 1821 gehuwd met de vijfentwintigjari
ge Jat oba Verhoef uit Amersfoort. Inmiddels
was Bartel Jansz eigenaar geworden van een
gedeelte van Zwanenburg. Volgens het kadas
ter uit 1832 was dat perceel G 370. Later erfde
hij ook de percelen G 371 en G 372 van zijn
moeder. Uit het huwelijk van Jan en Jacoba
werd geen mannelijke erfgenaam  geboren,
wel twee dochters. Dochter Johanna werd ge
boren op 12 januari 1829 en dochter Jannetje
op 15 ju li 1833. Na het overlijden van hun
ouders erfden de twee dochters de boerderij.
Johanna huwde Gerrit Zwaan (geb. 28.11.1825
te ’s-Graveland). Beiden gingen wonen op de
boerderij. Jannetje huwde 27 septem ber 1854
met de stalhouder Dirk de Beus. Na het over
lijden van haar man op 30 novem ber 1865 zet
te de weduwe de stalhouderij voort. Haar zus

Johanna overleed 11 novem ber 1866 en Ger
rit Zwaan werd weduwnaar. Weduwe Jannetje
de Beus-Bossenbroek verkocht in 1867 de stal
houderij en trouwde m et haar zwager Gerrit
Zwaan. H et echtpaar bezat nu de percelen G

370, 371 en 372. In 1872 werden deze perce
len verenigd tot perceel G 809. In 1880 waren
de functies van hun  huisnummers: 172 stal;
172a schuur en 173 woonhuis. April 1898 ver
kocht Gerrit Zwaan, uit naam van zijn vrouw,
de boerderij, e rf  en tuin aan de aannem er (en
latere burgemeester) Martinus Pieter van Wet-
tum. Deze aannem er bouwde op de tuin,
grenzend aan de Bergstraat, een rijtje van zes
‘onderofïicierswoningen’. Waar eens het toe
gangshek stond, staat nu de woning nr. 44. Tij
dens graafwerk op het plaatsje aldaar, kwamen
de veldkeitjes van het wagenpad boven. Een
reeds bestaande steeg (perceel G 385) werd
de nieuwe toegang tot de boerderij.

Gerrit Zwaan overleed in 1910 en in hetzelf
de jaar overleed ook Jannetje te Bussum. Ger
rit had geen eigen kinderen. Nu werd Zwa
nenburg verhuurd aan Bartel de Beus. een
zoon uit het eerste huwelijk van Jannetje. In
1890 was hij getrouwd met Jannetje van Le
den. De adreslijst van 1915 vermeldde als huis
num m er van Zwanenburg 255 en het beroep
van Bartel ‘vrachtrijder’. Buiten zijn paarden
hield hij ook koeien. Op donderdag 24 augus
tus 1922 hield deurw aarder Harshagen uit
Bussum een openbare verkoop van de roeren
de boerderijgoederen van Bartel de Beus. Aan
vee werd verkocht: melk- en 2 vette koeien; 3
pinken; een fokkalf en 1 zwart m erriepaard
van 9 jaar. Verder vervoermiddelen: 2 Amster-
damsche sleeperswagens voor een last van 4
ton; 4 landwagens; 2 gierbakken; 2 kruiwa
gens; 1 hondenkar. Landbouwgereedschap: 2
ploegen; 2 eggen; melk-, kaas- en bouwge
reedschap. Een partij hooi en een wagen-
loods.

Bartel de Beus was zo dik, dat er in de ves
ting grapjes over gemaakt werden. Men zei:
'De Kippenbrug is versperd, want de Beus zit
klem tussen de leuningen’. Hij b leef tot 1927
in de boerderij wonen. Bijna 150 jaar hadden
afstammelingen van Bartel Bossenbroek (geb.
ca. 1730) op deze plek gewoond.

Herman de Gooijer

In 1927 kwam Zwanenburg in gebruik bij Her
manns Wilhelmus de Gooijer en diens echtge
note Maria W endelina Post. Marie Post kwam
uit een burger-milieu. Voor haar huwelijk was
ze jaren lang  kindermeisje geweest bij een rij-
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ke familie en had daar een prettig leven ge
leid. Ze werd nooit een echte boerin en heeft
noch gemolken, noch op he t land gewerkt.
H et werk op de boerderij was al zwaar genoeg.
Van jongs af aan prentte ze haar kinderen in
nooit boer te worden. Vaak wees ze op de val
se romantische voorstelling die soms bij niet
agrariërs leefde.

Herm an stamde uit een geslacht dat eeu
wenlang van vader op zoon ‘scharend erfgooi-
e r’ was geweest. H un woning werd te klein en
het gezin verhuisde naar Zwanenburg. De
boerderij was inmiddels opgesplitst en een
deel van het oorspronkelijke woongedeelte
werd verhuurd. De eerste ja ren  daar waren
zeer zwaar, vooral voor Marie. Haar verdriet
over de in 1931 overleden negenjarige stam
houder Jan  is ze nooit helemaal te boven ge
komen. Rond die tijd werden nog twee zoons
geboren, Nico in 1930 en Frans in 1933.

H erm an was zowel veehouder als melkboer.
Zijn melkwijk bevond zich vooral in Bussum.
H et was een druk leven. Iedere morgen, voor
al in het weideseizoen, stond hij vroeg op om
de koeien te melken. Bij thuiskomst ging hij
direct m et zijn motorbakfiets naar Bussum om
zuivelproducten uit te venten. Na de middag
moest H erm an weer aan de gang in de boer
derij en in de nam iddag weer koeien melken.
Tijdens de hooibouw vermagerde hij zicht
baar.

Op zaterdag kwamen de kostwinners van
zijn melkklanten m et hun  wekelijkse loonzak
je  thuis. De tekst van een liedje uit de crisistijd
luidt dan ook als volgt: ‘Zaterdagavond dan is
het weer feest. Dan zijn er weer centjes, is
m oeder weer blij. Dan kan ze weer halen en
alles betalen. Dan is het voorbij m et de uitkie-
nerij’. H et gevolg was dat H erm an zaterdags
to t zeer laat in de avond op stap was om m et
zijn klanten af te rekenen. Tijdens het opm a
ken van rekeningen en bijhouden van zijn ad
ministratie dreigde hij steeds in slaap te val
len. Hij probeerde zijn ogen open te houden
met behulp van kleine stukjes lucifers tussen
zijn oogleden. Slaap inhalen deed hij zondag
m orgens tijdens de preek.

Op het e rf  stond een grote houten schuur
met paardenstallen, pinkenstal en een grote
ruim te voor varkens. Hooi moest vanuit de
hooischuur via het e rf  naar de houten schuur.
Tijdens het verslepen van hooi belandde veel

graszaad tussen de veldkeitjes van het erf. Zo
lang er loslopende kippen waren pikten die
ieder sprietje op. De kippen legden eieren op
de meest onmogelijke plaatsen. H et rapen
van verstopte eieren beperkte zich niet alleen
tot Pasen, het was een dagelijks gebeuren.
Soms dook uit het niets een broedse kip m et
kuikentjes te voorschijn. Nadat de kippen wa
ren weggedaan, veranderde het e rf  in de zo
m er in een grasvlakte.

Ook vanaf de boerderij werd zuivel ver
kocht. In 1934 kwam de overheid m et het zo
genaam de Melkbesluit. Dat hield in dat ver
koop vanaf de boerderij alleen was toegestaan
als men aan bepaalde voorwaarden voldeed.
Een van die voorwaarden was verkoop via een
zuivelwinkel. Gelukkig was net de heide ver
kocht aan het Goois Natuurreservaat en had
Herman zijn erfgooiersaandeel ontvangen. Met
onder andere dat geld liet hij een winkel in
bouwen op de plek van de grote baanderdeu-
ren  en de dorsvloer. Jam m er was dat een flink
aantal vestingboeren hetzelfde deed. De win
kelnering ondervond dus veel concurrentie.

Hermans vrouw Marie deed de winkel. Als
de winkelbel ging moest ze op z’n m inst vijf
tien m eter lopen om de winkel te bereiken.
De klant moest dus even wachten en een en
keling maakte daar misbruik van. Aangezien
er geen echte kassa was, deden sommige
‘klanten’ een graai in de winkella.

De evacuatie van de vesting in 1940 leverde
veel problem en voor Herm an op. Hij zette
zijn zuivelvoorraad buiten op het e rf  neer, zo
dat de N ederlandse soldaten er gebruik van
konden maken. H et vee graasde vanaf begin
mei op de N aarder Meent. Thuis was er nog
wat kleinvee, w aaronder een geit. In de hooi
schuur werd een grote teil vol water neergezet
en werd de geit, samen met die van enkele bu
ren, los gelaten. H et gezin verliet m et de vol
geladen motorbakfiets de t esting via de Door
braak. Terwijl het gezin, in afwachting van
treintransport, tijdelijk in de Naardense ‘bui
tenwijken’ werd ondergebracht ging Herm an
op pad. Zowel in de nam iddag als de volgende
ochtend ging hij in het schootsveld gewoon
zijn koeien melken. Tevens moest H erm an re
gelmatig koeien leveren voor de voedselvoor
ziening. De dieren moesten soms zelfs afgele
verd worden bij het abattoir in Hilversum. De
jongste zoon ging dan mee, lopende m et de
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koe aan een touw. Herm an fietste er langzaam
achteraan.

Een van de vele m aatregelen van de bezet
ter was de opheffing van alle jeugdverenigin
gen (uitgezonderd de Jeugdstorm  van de
n sb ) m et hun clubgebouwen. H et vooroorlog
se jeugdwerk ging stiekem door. Vanaf begin
jaren  veertig kwamen jeugdgroepen vakantie
houden in Naarden, de kinderen sliepen in
de hooischuur. Herm an en vooral Marie wa
ren zeer gastvrij. De eerste groep Amsterdam
se meisjes was van de socialistische a jc . Ook
na de oorlog bleven jeugdgroepen een weekje
overnachten. Zelfs de matroosjes van een Am
sterdamse school voor de binnenvaart kwa
men enkele jaren ieder zomerweekend.

Tijdens de eerder genoem de razzia in 1944
probeerden  buurm annen  en jongens een
schuilplaats te maken in en rond de boerderij.
Zij poogden zelfs een schuilhut onder de mest
vaalt te bouwen. Een ander verstopte zich op
de wrakke zolder van de grote houten schuur
op het erf. Alles was nog niet gereed of huilen
de buurvrouwen vroegen hun m annen om
zich toch maar te melden, om dat de Duitse
soldaten geweld gebruikten. Herman was 52
jaar, dus net te oud voor arbeidsslaaf. Hij ging
zelfs met zijn elfjarige zoon naar de Lange Be
dekte Weg, waar de opgepakte m annen wer
den verzameld. Daar probeerde hij zijn broers
vrij te pleiten. Hij sprak daar met een Neder
lands sprekende officier, een zogenaamde
Rijksduitser ofwel een Duitser die al voor 1940
in Nederland woonde. Die militair zei tegen
hem: ‘Ga er maar bijstaan’ en wees op de ge
vangen Naarders. Herman trok zich er niets
van aan en wandelde rustig naar huis. Ook een
schoonzus van Herman smeekte om vrijlating
van haar man en beriep zich op diens nu t voor
de voedselvoorziening. Ze kreeg als antwoord
dat in Duitsland de boerinnen ook alleen hun
bedrijf gaande hielden. Die vrouwen werden
echter bijgestaan door buitenlandse arbeids
slaven, maar daar zweeg hij over.

De dag na de razzia kwamen evacués uit het
frontgebied van Limburg naar Naarden. Ook
Herm an en zijn vrouw nam en een tweetal jo n 
gens op. Bovendien waren er twee onderdui
kers. Vooral de laatsten liepen gevaar. De
paardenstal was namelijk door de bezetters in
beslag genom en om er twee gewonde paar
den in onder te brengen. Er kwamen regel

matig Oostenrijkse militairen naar de dieren
kijken. Ook kwam er een legerveearts. Met
deze felle nazi-officier kreeg H erm an ruzie,
na een opm erking over het verloop van de
oorlog. De hit van de groentem an stond ook
in de paardenstal en dreigde ingepikt te wor
den. De plaatselijke veearts Ter Beek wist het
gevaar af te wenden door het dier tijdelijk aan
een van de benen kreupel te maken.

De overgang naar een gemengd bedrijf

H erm an had z’n handen vol gehad aan zowel
de veehouderij als de zuivelhandel. In 1943
moest hij kiezen tussen de boerderij of de zui
velhandel. Hij m eende dat het laatste bedrijf
m eer toekomst had dan de kleine boerderij.
Bijna had hij zijn vee verkocht. Nachtenlang
lag hij te piekeren, m aar uiteindelijk won zijn
boerenhart het van zijn verstand. Wel moest
hij nu een gem engd landbouwbedrijf gaan
uitoefenen. Zelf bezat hij geen akkers, dus die
mor st hij gaan pachten. Daarop verbouwde
hij voortaan ook voerbieten, aardappelen,
knollen en ook wel rogge. Stad en Lande had
weiland laten scheuren (omploegen) en wees
deze akkers toe aan erfgooiers. Herm an kreeg
een akker tussen de Betonweg en de Bussum-
mergrintweg. Daar zaagde hij in 1944 een
paar bom en om en bracht het hout, per wa
gen, onder een voer bieten en bietenblad
naar huis. Na de bevrijding pachtte hij van De
fensie bouwland achter Fort Ronduit. Een
zeer vruchtbare akker, want hij de aanleg van
de Tankgracht in 1939 had m en daar de klei
uit de gracht opgespoten. Dit stond bekend
als de Graszee, m aar H erm an noem de de ak
ker ‘Het Paradijs'. Nadat hij het de eerste keer
met zijn paard met veel moeite had omge
ploegd ontstond er een probleem . Er ver
scheen een jonge officier met een groot aan
tal m anschappen. Direct zette die jongem an
zijn jongens in om een stormbaan aan te leg
gen. H erm an protesteerde heftig en hield het
broekie voor dat het terrein daarvoor te spek
glad was. Er werd driftig gewerkt aan enorm e
kuilen en palen met prikkeldraad. Na het ge
reedkom en kwam er geen militair meer, de
wanorde bleef gewoon liggen. In zijn spaarza
me tijd heeft H erm an jarenlang in zijn eentje
de kuilen dicht gegooid en de rotzooi opge
ruimd.
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Bij gebrek aan voldoende hooiland nam
ook H erm an zijn toevlucht tot het gras van de
dijken, vestingwallen en bastions. Daarbij was
ook het aan de Zoute Gracht gelegen Moord-
paadje en de Vuurlijn van Fort Ronduit. De
huidige bruggetjes bestonden nog niet. H et
hooi werd op een dekschuit geladen en onder
de Zeebrug door naar de O ude Haven geva
ren. De Zeebrug was norm aal afgesloten m et
een paal, dus eerst moest bij de garnizoens
com m andant de sleutel worden opgehaald.
N et als bij gondeliers werd de schuit voort ge
boomd. Aan de kade werd het hooi weer over
geladen op een wagen.

In de vijftiger en zestiger ja ren  bezat H er
man, samen m et de oude boeren Kos en
Maas, een maaim achine m et paardentractie.
Deze was norm aal bestem d voor vlak land.
Toch haalde hij er halsbrekende toeren mee
uit op de berm hellingen van de weg naar Fort
Ronduit. Tevens kwam h e t graskuilen in
zwang. H et kuilgras lag in een kuil op de zo
merdijk naast Fort Ronduit. H et sterk geuren
de goedje werd in de winter beetje bij beetje
naar de stal gebracht.

M arie de Gooijer-Post

In februari 1963 overleed Marie de Gooijer-Post.
Ze was heel haar leven een zorgzame vrouw
en een lieve, overbezorgde m oeder en groot
m oeder geweest. Ze had 40 ja a r  een zwaar le
ven op de boerderij achter de rug. Buiten
haar huishouden hield ze zich eerst bezig m et
de melkwinkel en vooral met het boenen van

melkgerei. Dat gebeurde in het melkhok of
buiten bij de pomp. Er was weliswaar één wa
terkraan, m aar die zat ver weg in de winkel.
De was kookte ze in een open washok, waarin
een wasfornuis stond. Het primitieve geval be
stond uit een half bolvormige kookketel, die
in gemetseld was. Ook de krielaardappelen
voor de varkens werden daarin gekookt. O n
der de ketel, met een diam eter van een meter,
werd gestookt met takkenbossen of afvalhout.
Het zachte waswater werd m et een akertje
(emmertje) aan een lang touw uit de regen-
waterkelder geput. In het washok bevond zich
ook de plee, bestaande uit een poepdoos (een
soort zitkist m et een rond gat). Het was vooral
in de winteravonden een barre tocht van vijf
tien m eter over de ijsvlakte rond de pomp.
Voor verlichting werd een kaars in een blaker
m eegenom en. Er was geen waterspoeling, de
inhoud verdween in een van losse stenen ge
stapelde beerput. De vloeibare delen werden
via de openingen tussen de stenen afgegeven
aan zandgrond.

De waterpomp stond op tien m eter afstand
van de beerput. H et pompwater was heerlijk
koel en iedereen dronk ervan. H et werd ook
gebruikt bij het wassen en inmaken van groen
ten, ook door de achterburen. Bij het overlij
den van zijn vrouw was I Ierm an 71 jaar, maar
toch dacht hij er niet aan m et het boerenwerk
te stoppen. Zijn thuiswonende dochter deed
de huishouding, naast haar betaalde baan.

In de zestiger ja ren  verkochten de nazaten
en erfgenam en van burgerm eester Martinus
van Wettum de boerderij aan de gem eente

W Ï2
Van links naar rechts: Her
man de Gooijer, op de hark-
machine zijn jongste broer

Jan de Gooijer. Het paard
werd Moppie genoemd -  ca
1930-1935.
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Naarden. Als een donderslag bij heldere he
mel kreeg Herm an in 1967 te horen dat de
boerderij zou worden gesloopt. Hij had in
middels zijn eerste hooioogst al opgeslagen.
Direct toog hij naar burgem eester Cram er om
zijn beklag te doen. De burgemeester, die
hem  afpoeierde, werd kort daarop voorzitter
van Stad en Lande. H erm an had gehoopt zijn
schaarrecht te kunnen behouden tot de de
finitieve laatste erfgooierslijst. Hij raakte zijn
recht één jaa r voor 1971 kwijt en kwam niet
m eer in aanm erking voor het uitkoopbedrag
van de zogenaamde wijkende scharende vee
houders. Dit gebeuren rook naar voorbedach
te rade. Terwijl hij van kinds af aan tot zijn vijf
enzeventigste met het scharen te maken had
gehad, kreeg hij nu net als alle burger-erf-
gooiers het schamele bedrag van ƒ  5500.

De afbraak

Herm an verhuisde kort voor de sloop naar
een woning die aan het e rf  grensde. Met lede
ogen moest hij dagelijks toezien hoe alles
werd afgebroken. De bekende N aarder Pool
man m ocht van de gem eente opgravingen
doen in het pand. Hij ging op een amateuris
tische m anier te werk. H et ging hem  m eer om
schatgraverij dan om het vastleggen van bij
zonderheden. Zijn oppervlakkige verslagen
stelden niets voor. Hem was ter ore gekomen
dat er oud-Hollandse tegels in de voormalige
schouw te vinden zouden zijn. Deze tegels wa
ren  in de vijftiger ja ren  bij de bouw van een
kastenwand verwijderd. Na het verwijderen
van behang en hout ontdekte Poolman de
plek waar ooit wandtegels hadden gezeten.
Onmiddelijk sleepte hij burgem eester Cra
m er naar deze plek en die gaf opdracht de
zaak te onderzoeken. Zo kwam dan ook de re
ferendaris Piet van Rooyen verhaal halen bij
Herm an. Van Roosen was één van de erven
Van Wettum, dus ooit mede-eigenaar. H er
m an had m eer dan veertig jaa r in het pand ge
woond en er hard gewerkt, m aar was niet be
paald geïnteresseerd in antiek. Van wat er ooit
had plaatsgevonden was hij niet op de hoogte.
H et gem eentebestuur had verder weinig be
langstelling voor het zeventiende-eeuwse ge
bouw. Als het aan de gem eente gelegen had,
was er niets vastgelegd. Herm ans jongste zoon
had echter voor de sloop de hele boerderij

Gezinsfoto 1932. Van links n a a r  rechts: M arie de Gooijer-
Post met baby Nico, H erm an Jansz  de Gooijer, dochters A n 
nie, Corrie en luie.

nauwkeurig opgem eten en op tekening gezet.
De andere zoon maakte dia’s van zowel het ex-
als het interieur.-3

Besluit

Ik heb getracht de periode waarin b innen de
vesting Naarden boerderijen nog volop func
tioneerden te beschrijven. Niet alleen het
boerenbedrijf kwam aan de orde, ook het boe
renleven. Wie nu een vestingboerderij in be
drijf wil vinden, zal tevergeefs zoeken. Het
laatste overgebleven bedrijf moest in 1967
stoppen op last van burgem eester Cramer.
Deze zeventiende-eeuwse boerderij is afgebro
ken. Een dicht bebouwde kom verdraagt nu
geen veehouderij meer. Wat nog rest zijn tot
woningen omgebouwde boerderijen. Enkele
ervan zijn van buiten nog herkenbaar. De boe
ren, waaronder erfgooiers, zijn verdwenen.
Van slechts twee zeventiende-eeuwse vesting-
hallehuisboerderijen bestaan uitgebreide be
schrijvingen en tekeningen, die h ieronder
volgen.
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Bijlagen: gedetailleerde beschrijving van
de boerderijen en plattegronden

P ijs l tr a a t/G a n s o o rd s tr a a t  31
De zijgevel van de boerderij lag aan de Pijl-
straat. Vanaf de Gansoordstraat genieten was
de lengte 36 meter. Eerst kwam het voorhuis
met een raam. Daarnaast begon het woonge
deelte van het achterhuis m et een raam en de
voordeur. Beide ram en hadden groene lui
ken. H et overige gedeelte bestond uit een
hoog raam van het spoellokaal, grote baander
deuren naar de deel (dorsvloer). Verder aan
de straatzijde de houten  hooischuur met
hooischuurdeuren. De brede geteerde en ge-
potdekselde planken waren afkomstig van een
zeilschip, getuige een verm elding op een
plank aan de binnenzijde. N iem and nam de
moeite de tekst over te nem en.26

De gevel van het voorhuis was 10 m eter
breed en lag aan de Gansoordstraat 31, naast
de voordeur zaten ram en, eveneens m et lui
ken. Alleen de kleine benedenverdieping van
dat huis werd bewoond. Direct naast het voor
huis was een kleine deur in de lange houten
schutting. Voor de inrit naar het e rf  zaten
twee grote poortdeuren. H et e rf  bestond uit

een bleekveld m et vruchtbom en, met daarop
een schuurtje. Dit schuurtje was door een
houten wand in tweeën gesplitst. Aan de ene
zijde was de zom erkeuken, aan de andere zij
de een ouderwetse plee. H et wagenpad liep
zowel naar stallen in de achtergevel, als naar
een vrijstaande schuur m et open wagenloods.

De boerderij was in een ver verleden ge
splitst in voor- en achterhuis door eenvoudig
enige binnendeuren dicht te tim m eren. Zo
wel de zolder boven als de kelder onder het
voorhuis waren alleen bereikbaar via het ach
terhuis. H et woongedeelte bestond slechts uit
twee kamers.

Aan de Pijlstraatzijde was de ruim e voor- of
pronkkam er en aan de achterzijde bevond
zich de kleine achterkamer. De voorkamer
was voorzien van twee bedsteden voor volwas
senen en een voor kleine kinderen. Overdag
werden, na het luchten, de bedsteedeuren ge
sloten. De kam er stond vol m et mooie spulle
tjes, zoals een mooie Biederm eier canapé met
bijbehorende stoelen. Verder een antieke
ronde tafel, een kast. Naast de haard een gro
te koperen doofpot. Boven de schoorsteen
mantel een grote oude spiegel m et vergulde
lijst en in de schouw de eerder genoem de gro-

Boerderij Bussumerstraat 27, 29, 31. Zwanenburg, straatgevel in kleur- 1967.
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te antieke gietijzeren haardplaat. De voorka
m er werd alleen bij speciale gelegenheden ge
bruikt, zoals bij de verjaardag van Klaasje, bui
tengewoon bezoek en voor de sinterklaasge
schenken.

Klaasje woonde in de kleine achterkam er
en zat zomer en winter in hetzelfde hoekje.
Daarboven stond op he t dak nog een oude
schoorsteen m et aan de erfzijde een luik.
Vroeger hing men in de ruim te achter het
luik worsten en ham m en. Door in de kamer
met hout te stoken werd h e t vlees gerookt.

Beide genoem de woonkamers lagen aan
een brede gang, die van de voordeur in de
Pijlstraat naar de achterdeur van he t e rf  liep.
De gang was de scheiding tussen het woon- en
het bedrijfsgedeelte. Naast deze gang lag het
spoellokaal m et een oude houten  pomp. H ier
werden de melkemmers en bussen geboend.
Ook de drinkgoot van de koeien werd van
hieruit gevuld. Via een gang naast het spoello
kaal waren ook de andere bedrijfsruim ten van
binnen uit te bereiken. Allereerst de lemen
dorsvloer, waar hoge hooiwagens naar binnen
werden gereden en gelost in het daarnaast ge
legen hooivak. Vanaf de deel was de paarden-
ruif te vullen. Vervolgens kwam m en in de
koeienstal waarin tijdens de stalperiode zeven
tien koeien tussen staken vastgebonden wa
ren. De koeien stonden op een soort ligplaats,
die bestond uit een dikke laag wit zand bedekt
met een laag stro. H ierachter liep de groep
voor de opvang van de mest. Om vervuiling
van de koeienstaarten te voorkomen, waren
die m et een dun touw verbonden aan een
soort waslijn. Tussen de m uur en de groep was
een looppad, dat nodig was voor de melkers
en het schoonm aken van de groep. H et ge
raam te van de hooischuur en de beide inrij-
ruim ten bestond uit zes gebintsvakken. Ieder
vak was gem iddeld 4 meter. De gebints-stijlen
van de ‘m iddenbeuk’ stonden 6 m eter van el
kaar en waren verbonden m et een zware
hoofdbalk. De kapconstructie van daksparren
werd gesteund door hanebalken en kinder
balken.

Zwanenburg ofwel Bussumerstraat 27, 29, 31
De topgevels van boerderij lagen ingeklemd
tussen woonhuizen, de breedte was ongeveer
12 meter. De gevelwand aan de zijde van de
Bussummerstraat was 26 meter. H et woonge
deelte van het pand was in het verleden opge
splitst door eenvoudig enkele verbindingsdeu-
ren dicht te tim meren. Eén woning, num m er
27, werd apart verhuurd, het woonhuis m et
het boerenbedrijf had de num m ers 29 en 31.
Aan de straatzijde waren dus twee voordeu
ren. De drie ram en waren voorzien van groe
ne luiken. H et bedrijfsgedeelte bestond oor
spronkelijk uit twee grote baanders/hooi-
schuurdeuren waarachter een deel lag. Na
1934 werd naast de voordeur een kleine zui-
velwinkel in de ruim te van een dorsruim te ge
bouwd. In he t achterste gedeelte van de
schuur waren door de aannem er Martinus van
W ettum een paar kleine deuren gemaakt. Dit
gedeelte was een tijdlang in gebruik geweest
als opslagplaats voor bouwmaterialen.

De gevelwand was op een vreemde wijze ge
splitst. De huurders van num m er 27 hadden
alleen een smalle gang om op hun plaatsje
met plee te komen. Een raampje van de opka
m er van num m er 29 keek uit op dit plaatsje.
De scheiding tussen het plaatsje en het boer-
derij-erf bestond uit het melkhok en washok
van num m er 29. Naast het melkhok was het
raam van de achterkam er m et daarnaast de
opbouw van de regenwaterput. H iernaast was
de achterdeur van de bijkeuken met een klein
keukenraam pje. Vervolgens was er de stal
deur, stalraampjes en mestluik. De achterge
vel werd jaarlijks gewit m et kalk.

Het interieur van het woongedeelte be
stond uit een lange hoge gang, die van de
voordeur uitkwam in de bijkeuken. Aan de
straatzijde lag de hoge voorkamer, die prak
tisch nooit gebruikt werd. Er stond een ovale
tafel m et wat stoelen. H et behang was geplakt
op betengel. Langs de wanden zat een lat, die
moest voorkomen dat er een stoel door het
betengel werd gedrukt. Daarna kwam de al
koof m et een bedstee. In de bijkeuken was
een deur naar de achterkam er en een deur
naar het keukentje. Ook was er een grote
deur naar de deel, die weer in verbinding
stond met de koeienstal in de zijbeuk. Even
eens in de zijbeuk lag de achterkam er met
een laag plafond, deze was verder klein en
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Achtergevel Zwanenburg.
Van links naar rechts: ramen
en deur van de koeienstal,
raampje van het keukentje,
achterdeur, regenwaterput,
achterraam en het melkhok -
ca 1960.

m

St1.S.J

■ a i
langwerpig. In de hoek naast de bijkeuken
was m aar één raam, zodat de achterzijde van
de kamer nogal donker was. Tegenover het
raam was een kastenwand met drie deuren.
Oorspronkelijk was daar een grote betegelde
schouw geweest. In de achterwand van de ka
m er was een deur naar het keldergewelf en
een deur naar een draaitrap. Via deze trap
kon men naar de opkam er of doorlopen naar
de zolder en vliering. Naast deze trap was een
grote bedstee, die niet in gebruik was. Op de
zolder was boven de verdwenen schouw nog
de rookkast aanwezig. W anneer in de winter
in de schouw met hout werd gestookt, hing
men in de kast worsten en ham men.

In de stal was plaats voor 13 koeien. Boven
het vee was de hilde en er was een pom p om
de voedergoot m et water te vullen. Het hou
ten geraamte van de deel, inrijruimte en hooi
schuur bestond uit vier gebintsvakken. De ge-
bintsstijlen van de ‘m iddenbeuk’ stonden 7
m eter uit elkaar en waren verbonden door
een zware hoofdbalk. De kapconstructie van
daksparren werd gesteund door hanen- en
kinderbalken.

H et e rf  was bereikbaar via het deel van de
St. Annastraat dat tot 1918 de Bergstraat heet
te.27 O p he t e rf  stond een grote houten
schuur, m et een grote en een kleine paarden
stal. Verder was er ruim te voor de stalling van

Achterzijde 'Zwanenburg. Van
links naar rechts: achterdeur,
regenwaterput, achterraam,
melkhok, washok en de pomp
-  19<,7.
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een  aan ta l p inken  en  een  g ro o t varkenshok.
Tegen de  achtergevel van de boerderij was h e t
sten en  m elkhok  gebouw d. D aar teg en aan
stond  h e t h o u ten  washok m et daarb u iten  een
gro te  h o u ten  pom p. H et hok  was aan de voor
zijde open , b in n en  in het hok  stond  h e t was-
fo rnu is en  de  plee. H e t e rf was gedeeltelijk  be
straat m et kleine gele steentjes, verder m et
straa ts tenen . Tussen de h o u ten  sch u u r en de
h o u ten  g ierpu t, aan  de  stalzijde, was een  be
strating  m et veldkeitjes.

Noten

1 Stadsboerderijen is eigenlijk de juiste benaming. Nu
echter in de Naardense woningadvertenties staat ‘ves-
tingpand’ of ‘vestinghuis’, lijkt ook het begrip vesting-
boerderij geschikt.

2 In de drukke winterperiode verongelukte Jan de Gooij-
er bijna door een op hol geslagen paard. De GooienEem-
lander schreef hierover: ‘Donderdagochtend 31 Decem
ber 1897 kwart over elf sloeg het paard van De G. op
hol, deze eigenaar een eind meesleepende. Aan het
einde van de Oosteindestraat werd door het dier een
hek omgeworpen en gebroken. Gelukkig vielen er geen
persoonlijke ongelukken voor. “Gelukkig” mogen we
wel zeggen, want eenige minuten later was de straat vol
van de Openbare School verlatende kinderen.’

3 De Gooi en Eemlander- Zaterdag 18 Juni 1896.
4 In een potstal staat een koe op haar eigen mest. In het

begin van de stalperiode stond ze in een kuil, die steeds
verder gevuld werd met een nieuwe laag heiplaggen.
Steeds steeg dus de mestbodem. Bij een moderne
groepstal komt de mest in een goot achter de koe.

5 Zie over de problemen met de erfgooiers: De Vrankrij-
ker, Stad en Lande van Gooiland.

6 Fokkinga, Koeboek, 134
7 Maas, De Geschiedenis van Naarden, 103.
8 De Bussumsche Courant 17 oktober 1929.
9 Bruijn 8c Schukking, Nederlandse Vesting, 172-73.
10 Het zijn vooral de Franse troepen geweest, die tijdens

het beleg in 1672 en 1813 van de voedselvoorraad heb
ben geprofiteerd.

11 Langelaar, Dagboek, 13-15 mei 1940.
12 De Vrankrijker, Stad en Lande van Gooiland, foto’s 39,40.
13 Langelaar, Dagboek, 24 februari 1945.
14 Langelaar, Dagboek, 26 oktober 1944. Moet zijn: 24 okto

ber 1944.
15 Zie het inleidende artikel van Laarakkers.
16 SAN, Veetelling 1813, 1819-1840.
17 Heupers, Volksverhalen, 280.
18 Maas, Geschiedenis van Naarden,87.
19 Ibidem,90.
20 Bijlevelt, Oude Ansichten,!0.
21 Hoewel de boerenzoon Herman de Gooijer uit de Pijl-

straat 6 nog geen militair was, moest hij bij het begin
van Eerste Wereldoorlog in 1914 met eigen paarden-
tractie kanonnen wegbrengen naar Utrecht. Eind van
de Tweede Wereldoorlog stal de Duitse Wehrmacht zijn
paard, net als bij de overige boeren.

22 Dagboekaantekening van C.E.M. de Gooijer.
23 Kadaster Naarden Sectie G 1880.
24 OAN 3072 fo 388: Transporten en Hypotheken.
25 Steller dezes en zijn broer [red.]
26 De Bussumsche Courant, 2 mei 1963.
27 Een aantal Naardense straatnamen zijn in 1918 verval

len. De reden was dat sommige delen van de straten te
kort waren. Derhalve werden straten samengevoegd.
Vervallen zijn onder andere: Bergstraat, Gijgelstraat,
Korte Pijlstraat, Oosteinde straat, Schippersstraat en
Tweede Marktstraat.
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auteur.
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F.J.J. de Gooijer, geboren in 1933 in de boerderij de
Bussummerstraat 29. Hij woonde er tot zijn huwe
lijk in 1964. Hij ging in 1993 m et pensioen. Tot dat
jaar was hij werkzaam als hoofdconstructeur (tech
nisch tekenaar apparatenbouw) bij de firma Stork
te Amsterdam. Vanaf 1993 is hij bestuurslid van de
‘Stad en Lande Stichting’. De Gooijer doet al sinds
1974 onderzoek naar de Gooise geschiedenis, in het
bijzonder naar de erfgooiers. Hij publiceert vanaf
1987 in lokale historische kwartaalbladen als De Om
roeper en het blad van de Historische Kring Blari-
cum. m aar ook in Tussen Vecht en Eem.
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Burgers, b o eren  en bu iten lu i op zoek
naar oude boerderijen
Het boerderijenproject van TVE R m k  M jchielse

Wat bezielde zo’n vijfentwintig burgers, boe
ren en buitenlui -  leden van historische krin
gen en andere organisaties en instellingen die
aangesloten zijn bij tve -  om m aandenlang in
de weer te zijn m et de inventarisatie van de
boerderijen van voor 1940 in het gebied tus
sen Vecht en Eem? Is het wat de Duitse hoog
leraar Oskar Negt noem de ‘de boer in ons’ die
daartoe stimuleerde? Hij bedoelde daarmee,
dat in onze collectieve herinnering nog veel is
blijven hangen van he t leven op het land; bij
na iedereen stamt wel vroeger of later van
boeren af.1 O f dat ook geldt voor het al zo
vroeg verstedelijkte Holland, is misschien de
vraag. In de zeventiende eeuw had volgens de
nieuwste Geschiedenis van Holland zelfs het
Hollandse platteland al stedelijke trekjes.2
Hoe het ook zij, anno 2003 zijn boerderijen
‘in ’. Hoeveel stedelingen drom en niet van
een mooie hoeve op het land en hoeveel dor
pelingen denken niet m et nostalgie terug aan
hoe he t vroeger was? Veel m ensen vinden, dat
we heel zuinig m oeten zijn op wat er nog aan
boeren-erfgoed is overgebleven. Voor tve was
dat ook de reden om eind 2001 te starten met
het boerderijenproject in het kader van het
Jaar van de Boerderij 2003.

Noord-Holland

Eigenlijk bij toeval kreeg het TVE-bestuur via het
Huizer Museum een notitie in handen over het
boerderijenproject Noord-Holland en het Jaar
van de Boerderij. Veel historische boerderijen,
aldus de notitie, verliezen hun oorspronkelijke
functie en worden gesloopt of ingrijpend ver
bouwd, wat een dreigend verlies zou betekenen
aan cultuur-historische en landschappelijke
waarden. H et Jaar van de Boerderij was er daar
om mede op gericht om voorwaarden te schep
pen waarmee aan de landelijke bouwkunst een
nieuwe toekomst kan worden geboden.3

Tot onze verbazing ging het bij het Noord-
Hollandse boerderijenproject alleen om een
inventarisatie van de stolpboerderijen die er
in het noorden van de provincie nog over zijn;
over de streek tussen Vecht en Eem, toch gro
tendeels ook Noord-Hollands gebied waar
eveneens mooie oude boerderijen staan, geen
woord. Daarom nam  tve het initiatief ook in
ons gebied alle boerderijen van voor 1940 te
gaan inventariseren. We kregen daarbij trou
wens onmiddelijk steun van de instanties die
ook de inventarisatie van de stolpboerderijen
ondernam en: Museaal &  Historisch Perspectief
en de Boerderijenstichting Noord-Holland. Ze
vonden ook, dat he t uiteindelijk moest gaan
om de hele provincie en dat er zo ook een
stukje U trecht (Eemnes) zou worden meege
nom en vond iedereen prima.

Tussen Vecht & Eem

Met hulp van de consulent regionale geschie
denis, Katja Bossaers, werd een inventarisatie
formulier ontworpen waarmee belangrijke ge
gevens konden worden genoteerd, zoals het
soort boerderij, het huidige gebruik en de
bouwkundige staat. Gaat het om een langhuis,
een krukhuis of een T-huis? H et langhuis is
zoals bekend he t overheersende type in ons
gebied geweest. H et gaat h ier om een lang
werpig, driebeukig gebouw zonder zijdelingse
uitbouw, waarbij woon- en bedrijfsgedeelte
onder één doorlopende kap zijn onderge
bracht. Een krukhuis is een zelfde type boer
derij, m aar dan m et een zijdelings uitge
bouwd voorhuis, terwijl een T-huis een aan
beide kanten  uitgebouwd voorhuis heeft.
Daarnaast konden gegevens worden geno
teerd over het bouwjaar, de naam van de boer
derij, de naam van de eigenaar en de bewoner
en tekenende details zoals een riet- of pan
nenbedekking, de aanwezigheid van dakspie-
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gels en (niet-originele) dakkapellen en het
soort m uren (gemetseld of gepleisterd). Van
alle boerderijen zouden ook foto’s gemaakt
m oeten worden van tenm inste het voor- en zij
aanzicht.

tv  F. wees een coördinator -  de auteur van
dit artikel -  aan en nodigde alle aangesloten
organisaties uit om mee te doen en vrijwilli
gers voor de inventarisatie aan te zoeken.
Voor de deelnem ers werd een instructiebij
eenkomst georganiseerd en later nog bijeen
komsten waar de tussenstand werd opgem aakt
en de gerezen problem en werden besproken.
Veel plaatsen tussen Vecht en Eem deden
m ee.4 In dorpen waar m eer dan één histori
sche organisatie bestaat, ontstonden soms sa
menwerkingsverbanden, zoals in Huizen waar
de Historische Kring, het Huizer Museum Het
Schoutenhuis en de Stichting Behoud het Oude
Dorp gezamenlijk tot de inventarisatie beslo
ten.

Zo gingen ruim twintig enthousiaste m ede
werkers de boer op -  gewapend met de inven
tarisatieform ulieren, een handleiding en een
fotocamera -  en werden er honderden boer
derijen geïnventariseerd en gefotografeerd.
Soms waren er vijf medewerkers per plaats, zo
als in Huizen en Eemnes. Soms waren het er
drie (Blaricum) of twee (Weesp) en eenmaal
één enkele doorzetster (Loosdrecht).5 Vaak
waren het ‘burgers’ die de inventarisatie de
den. Soms waren er ook echte (oud-) boeren
bij betrokken zoals in Huizen of anderen die
zijdelings met het boerenleven te maken had
den gehad, zoals een melkrijder of een slager
(Naarden, Weesp), m ensen die de weg wisten
en het boerenbedrijf goed kennen. Eind 2002
waren ze allemaal zo goed als klaar. De resul
taten gingen via t v e  naar de Boerderijenstich
ting Noord-Holland, die een cd-rorn laat ma
ken met alle geïnventariseerde boerderijen in
de provincie. Ook t v e  overweegt een cd-rom
uit te brengen voor ons gebied.

De hand aan de ploeg

De deelnem ers aan de inventarisatie hebben
allemaal op hun  eigen m anier de handen aan
de ploeg geslagen. In Huizen gingen ze uit
van een oude lijst met 100 boerderijen van
Stad en Lande van Gooiland uit 1930 en keken

ze welke nog bestonden. Er bleken er nog
zo’n zestig over te zijn, waarvan nog maar en
kele als boerderij in bedrijf. De inventarisatie
form ulieren werden naar de bewoners ge
bracht, die deze zelf moesten invullen. Van
een aantal verdwenen boerderijen bestaan
nog wel foto's o f ansichtkaarten en ook die
worden nog verzameld.

In Eemnes ging het anders. Daar zijn de za
ken m odern aangepakt met een spreadsheet
program m a en een database. Begonnen werd
m et het aanleggen van adressenlijsten en ver
volgens werden de form ulieren ingevuld en
de gebouwen gefotografeerd. Naast de beken
de boerderijen langs de Meentweg en de Wak-
kerendijk, vond er ook een nauwkeurige in
ventarisatie plaats in de rest van Eemnes.
Daarvoor werden onder m eer oude Eemnes-
sers ondervraagd en zo werden er nog een
aantal vroegere keuterboerderijtjes ontdekt.
Voor andere boerderijen kon worden aange
knoopt bij het genealogisch onderzoek van de
Historische Kring. Veel gegevens waren ook te
vinden in het Utrechts Monumenten Inventarisa
tie Project. Voor de vraag naar de huidige be
stemming werd aangeklopt bij het gewest
Eemland, dat wel w'ilde meewerken als de His
torische Kring m aar he t onderzoeksw erk
deed. Zo kwamen ook interessante gegevens
te voorschijn zoals oorspronkelijke boerderij-
vergunningen.

Weer tinders lit-p het in Hilversum. Daar
werd de inventarisatie gedaan door Ed van
Mensch, directeur van het Goois Museum.
Een ja a r  o f tien geleden had hij een tentoon
stelling over Hilversumse boerderijen georga
niseerd. Daarvoor vond toen al een uitgebrei
de inventarisatie plaats en waren achtergrond
gegevens verzameld. Dat materiaal is nog in
het museum aanwezig en kon nu weer worden
gebruikt en aangevuld.

Boze bewoners

Wat vonden de deelnem ers van het werk?
Over het algem een toonde iedereen zich heel
tevreden, al hadden sommigen halverwege
wel eens het idee dat ze te veel hooi op de
vork genom en hadden. Toen we in oktober
2002 bij elkaar kwamen om de resultaten met
de deelnem ers te bespreken, werd het een
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heel aanstekelijke bijeenkomst. Er kwamen
prachtige m appen m et schitterende foto’s op
tafel. Wie nog niet helemaal klaar was werd
hierdoor gemotiveerd er weer enthousiast te
genaan te gaan.

Ook in de gesprekken achteraf was de tevre
denheid er nog volop. Rom van der Schaaf uit
Eemnes vond het inventariseren aan de ene
kant wel wat saai, ‘echt klerkenwerk’. Maar
aan de andere kant was het ook ‘spannend’,
vooral het zoeken naar onbekende vroegere
boerderijtjes. Bé Machielse uit Blaricum had
het inventariseren en fotograferen erg plezie
rig gevonden. ‘Je  kom t bij m ensen over de
vloer, het gaat er geanim eerd aan toe en er
stroom t veel koffie’. Cor Drayer en Nico Dal-
m ulder in Weesp, die veel boerderijbewoners
in Weesp persoonlijk kennen, vonden het
werk allesbehalve saai: ‘overal zitten mensen
achter’. Zij genoten van een ‘ech te’ boerderij
waar alles nog was zoals vroeger. In N aarden
waar in het buitengebied veel boerderijen
staan die nog in gebruik zijn, werd een deel
bezocht door de vroegere melkrijder. Ook dat
werd veel koffiedrinken en bijpraten.

De m edew erking van de bewoners was
meestal prima. Vaak waren ze ‘vereerd’ met de
aandacht voor hun pand. Sommige mensen
lieten hun  hele huis zien of kwamen m et oude
foto’s. Er zijn boerderijbewoners die weinig
wisten van het huis waarin ze wonen. Anderen
wisten veel en kwamen soms met notariële
stukken op de proppen. Een enkele keer ging
het mis. In Eemnes vonden drie bewoners het
niet goed dat er foto’s werden gemaakt; één
man dreigde zelfs m etjuridische stappen. Ook
in Huizen werd de bezoeker van het inventari-
satieproject eenmaal boos de deur gewezen,
evenals in Hilversum. Soms was het link, als
achter het hek ineens boze honden  opdoken
en aan broekspijpen gingen hangen.

Langhuistype

Wat heeft de inventarisatie zoal opgeleverd?
Alles bij elkaar een indrukwekkende reeks
boerderijen. Vele zijn in redelijke of goede
staat. Met andere is he t slecht gesteld; ze wor
den slecht onderhouden o f zelfs m et opzet
verwaarloosd om ze af te kunnen breken en
aan projectontwikkelaars over te doen. We we

ten allemaal, dat er in N ederland steeds min
der boeren zijn, m aar toch is het opmerkelijk
hoe weinig boerderijen nog echt in bedrijf
zijn. Van de 131 oudere boerderijen in Eem
nes zijn er nog m aar een tiental in gebruik als
veehouderij. Ook zijn er nog een twintigtal
met ander agrarisch gebruik. In Weesp van de
tachtig nog m aar een tiental. In N ederhorst
den Berg zijn er nog vijf in bedrijf van de 31.
Verrassend daarentegen is de situatie in het
verstedelijkte Hilversum; daar zijn van de
veertig boerderijen er nog zo’n vijftien als
boerderij in gebruik.

Om dat het T V E -p ro jec t de periode beslaat
van de zeventiende eeuw tot ongeveer 1940 is
er geen sprake van één type, al is het langhuis
wel de overheersende grondvorm. In een aan
tal plaatsen zoals Laren en Blaricum vind je
dat langhuis nog goed terug met als speciaal
kenm erk de potstal.6 Maar ook h ier zijn veel
oude boerderijen verbouwd en van nieuwig
heden als dakkapellen voorzien. In Blaricum
waren vroeger de daken wel gedekt met hei
plaggen in plaats van vorstpannen; nu heeft
één boerderij die plaggen nog.

Ook in Eemnes overheerst het langhuis, ter
wijl er een enkel dwarshuis voorkomt. Ken
m erkend daar is de tuitgevel waarvan de top
met twee rechte lijnen schuin toeloopt. Veel
boerderijen hebben er tevens een levens
boom. In Weesp komen allerlei vormen door
elkaar voor; alleen de oudste boerderijen uit
de zeventiende eeuw zijn van het zuivere lang
huistype, terwijl er -  heel opmerkelijk -  ook
nog een drietal stolpboerderijen staat, ge
bouwd door boeren afkomstig uit Noord-Hol-
land. Typisch zijn ook enkele boerderijen uit
de ja re n  1910 die helemaal uit hout zijn opge
trokken.

In Huizen en Hilversum overheerste het
langhuistype vroeger ook, m aar door de vele
verbouwingen is daar maar weinig van terug
te zien. In Hilversum is een \ijftal boerderijen
als m onum ent aangemerkt. Bijzonder noem t
Ed van Mensch de relatie die er bestaat tussen
enkele boerderijen en buitenplaatsen zoals de
Hoorneboeg. Typisch voor oude boerderijen
in Blaricum, zegt Bé Machielse, was de kleur
‘appelbloesem ’ (een bepaald soort rood) in
de kamers en op de deel, zoals weer te zien is
in Op de deel, het fraaie onderkom en van de
Historische Kring.
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Een verhaal apart zijn de zogenaamde stads
boerderijen in Naarden en Weesp. Daarvan
zijn doorgaans alleen nog m aar fragm enten
terug te vinden. Van de stadsboerderijen in
Naarden is heel veel bekend; ze zijn minutieus
in kaart gebracht door Frans de Gooijer. Een
enkel pand staat er nog. In Weesp, waar vroe
ger ruim twintig stadsboerderijen hebben ge
staan. is er nog m aar een over die helaas in
kommervolle om standigheden verkeert.

Kijk uit!

Wat is de zin van al dit werk? Veel mensen
hebben m eegedaan uit historische interesse.
In Huizen, vertelt Jaap Schaap enthousiast,
gaat de Historische Kring twee avonden aan
boerderijen besteden; een avond over de nog
bestaande panden en een avond over de ver
dwenen boerderijen op basis van oude foto’s
en ansichtkaarten. In enkele plaatsen organi
seert de Historische Kr ing o f een andere orga
nisatie wandel- en fietstochten langs boerde
rijen om zo de aandacht te vestigen op dit
deel van ons historisch erfgoed. Over het al
gem een wil m en ook wel proberen het boc-
ren-erfgoed voor het nageslacht te behouden,
zonder nu m eteen de politiek er bij te willen
halen.

H et meest uitgesproken zijn Cor Draver en
Nico Dalm ulder van de Stichting 'Weesp kijk
u i l f . De voorlopige conclusie vair hun onder
zoek is, dat het niet zo goed gaat met de Wees-
per boerderijen. Zij willen 'de noodklok lui
den ' en een discussie aangaan met de be
treffende commissie uit de gem eenteraad.
Veel boerderijen verkeren in slechte staat. Als
ze verkocht worden dreigt onherkenbare ver
bouwing. Volgens hen m oet de gem eente een
actief beleid voeren en eisen form uleren hoe
om te gaan m et wat er van de oude boerderij
en over is. Ze zien ook wel in dat het niet gaat
om een museum. Sommige bewoners zeggen:
ju llie  willen dat we weer in de bedstee gaan
slapen’. Maar daar gaat het natuurlijk niet
om, wel om ‘aandacht en zorg’. Daarom vin
den zij ook dat tve m oet doorgaan m et het
boerderijenproject. Er m oeten nog bijeen
komsten komen, waar ervaringen kunnen
worden uitgewisseld en eventuele acties kun
nen worden besproken. Daarnaast willen veel

organisaties doorgaan  m e t h e t pro ject d o o r
ook aan ‘bew onersgesch ieden is’ te d o en  en
tvf, m o e t dan  zorgen  voor een  cursus daar
over.

tve; wil die taken natuurlijk ook graag op
zich nem en. We zijn niet voor niets aan het
boerderijenproject begonnen.

O p de volgende pagina’s is een selectie van de
boerderijen uit het project opgenom en.

Noten

1 O. Negt u. A. Kluge, Geschichte und Eigensinn, Frankfurt
a/M  1981, p 640 e.v.

2 Zie b.v. T. de Nijs en E. Beukers (red.), Geschiedenis van
Holland, deel II, Hilversum 2002, p 242 e.v. Zie ook: J.
Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland
1500-1950, Amsterdam-Meppel 1992.

3 K.W.J.M. Bossaers, Hetjaar van de Boerderij 2003, notitie
van Museaal & Historisch Perspectief, februari 2000.

4 Blaricum, Bussum, Eemnes, Huizen, Hilversum, Loos-
drecht, Nederhorst den Berg, Weesp. Voor Naarden
waar geen historische kring bestaat, zocht tve  zelf vrij
willigers aan. In Laren had al in de jaren tachtig van de
vorige eeuw een inventarisatie plaatsgevonden; het
daar verzamelde materiaal, aanwezig bij de Stichting
Historisch Boerderijenonderzoek (sh bo ) in Arnhem
kon in het TVE-project worden ingebracht.

5 Zie voor de gegevens in dit artikel de verslagen van de
TVK-bijeenkomsten over het boerderijenproject van 15
oktober 2001, 20 februari 2002 en 9 oktober 2002. Dit
artikel steunt verder op interviews met Cor Drayer en
Nico Dalmulder (Stichting Weesp Kijk Uit!), Ed van
Mensch (Goois Museum), Bé Machielse (HK Blari
cum), Jaap Schaap (HK Huizen) en Rom van der Schaaf
(HK Eemnes).

6 Een belangrijk artikel over boerderijen in het Gooi is:
T. van Tol, De Larense boerderijen. 1YE 1986, n r 1, p 5
e.v.
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Boerderijen Tussen Vecht en  Eem
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Langestraat 67 te Huizen.
Langhuistype -  bouwjaar
circa 1890. (coll. HK Hui
zen)

Piet Prinsstraat 48 te Hui
zen. Langhuistype -  bouw
jaar circa 1800. (coll. HK
Huizen )

h *

. .

m

*  *

r
___

Wakkerendijk SS te Eemnes.
Langhuistype -  bouwjaar
1652. (roll. HK Eemnes/

foto Désirée van Oostrum)
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Meentweg 75 te Eemnes.
Langhuistype -  bouwjaar
circa 1700. (coll. H K  Eem
nes/foto Désirée van Oos-
trum )

■ y  /

Kerklaan 10-12 te Laren.
Type zijbaander -  datering:
lSe eeuw, verbouw stalge-
deelte circa 1910. (Jolo Karei
LoeJ))

VU

f

iS#r

Zijtak 4 te Laren. Type zij
baander -  datering: 17e
eeuw/1630? (coll. H K  La
ren)

MARKS' (N.H.s -  Dorpsgezicht,

9 »  ■
K

g . 7  • :

______
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Oud-Loosdrechtsedijk 130-
132 te Loosdrecht. Dwars-
huistype -  bouwjaar 1909.
(coll. HK Loosdrecht)

P P

N ieuw -l.oosdrechtsedijh
179-181 te Loosdrecht.
Langhuistype -  bouwjaar
vóór 1800. (coll. HK Loos
drecht)

Driestweg 14 te Bussum.
Krukhuistype -  bouwjaar
circa 1892. (colt. HK Bus
sum)
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Heerenslraat 42 te Bussum, ‘De Witte Hoeve’. Langhuisty-
pe -  bouwjaar circa 1872. (coll. H K  Bussum)

I .. . "
- jêèêT

* m•'■".-zé.

__________________

Utrechtseweg 180-182 te
Hilversum, ‘E inde Gooi
Boerderij en woonhuis, geen
specifiek type -  bouwjaar cir
ca 1860. (coll. Goois M u
seum/foto Ed van Mensch)

,___________
Hoomeboeg 2 te Hilversum,
‘Stalheim ’ op landgoed Hoor-
neboeg. Langhuistype -  bouw

jaar 1842. (coü. Goois M u
seum/foto Ed van Mensch)
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Gansoordstraat 31, hoek
Pijlstraat te Naarden. Halle-
type -  datering: 17e eeuw.
(coll. F.J.J. de Gooijer)

■ H

m rw  ’ll»!!>-« v *r

_______________

Gansoordstraat 13 te Naar
den tijdens restauratie van
het woonhuis. Oorspronke
lijk  T-type -  bouwjaar woon
huis 1924. (coll. F.J.J. de
Gooijer)
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F
£  ■' ,F

1JS5

Hinderdam 3 te Nederhorst
den Berg. Langhuistype -
datering: 18e eeuw. (coll. H K
Nederhorst den Berg)
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Vreelandseweg 78 te Neder-
horst den Berg, "t H em eltje’.
T-type -  datering: midden
19e eeuw. (coll. H K  Neder-
horst den Berg)

Burg. de Jolyweg 1 te Blari-
cum. T-type -  datering: m id
den 19e eeuw. (coll. H K B la -
ricum  )

Langexueg 19  te Blaricum.
Gooise boerderij — datering:
18e eeuw. (coll. H K  Blari
cum )
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’s-Gravelandseweg 4 te
Weesp. Langhuistype -
bouwjaar 1925-1926. (coll.
St. Weesp Kijk Uit)
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6 111 ft

’s-Gravelandseweg 50-51 te
Weesp. Langhuistype -
bouwjaar circa 1875. (coll.
SI. Weesp Kijk I it)
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Friese kolonisten in de H orsterm eerpolder
Johan Frieswijk

O nder de eerste bewoners van de bij Neder-
horst den Berg gelegen H orsterm eerpolder
vindt m en een aantal socialistische landarbei
ders uit Friesland. Ze speelden in de ontgin
ning en de ontwikkeling van de polder een
niel onbelangrijke rol. Het begin van deze
‘Friese kolonisatie' vormde de in 1902 door
Frederik van Eeden gestichte kolonie ‘Nieuw
H arm onie’, waar -  zoals in de andere kolonies
die op dat m om ent bestonden -  een begin
zou worden gemaakt m et de hervorming van
de maatschappij. In het klein werd er geëxpe
rim enteerd met socialistische samenlevings
vormen. Dergelijke experim enten trokken
een aantal landarbeiders aan uit de ‘rode’
Noordwesthoek van de provincie Friesland. In
de H orsterm eer ging het vrijwel steeds om ar
beiders uit het rond Harlingen gelegen akker
bouwgebied, m et nam e om arbeiders uit het
in de gem eente W onseradeel gelegen dorpje
Pingjum. Familierelaties speelden een belang
rijke rol bij de vestiging in de polder, zoals dat
bijvoorbeeld ook bij em igratie het geval was.
Sommige van de Friezen bleven in de Horster
meerpolder, anderen vertrokken weer na kor
te tijd.1

In het laatste kwart van de negentiende
eeuw m aakten de ideeën van sociale hervor
mers, die blauwdrukken ontwierpen voor een
nieuwe maatschappij waarin het particulier
grondbezit zou zijn afgeschaft, snel opgang.
Een organisatie als de Nederlandse Bond voor
Landnationalisatie, aanhangers van het single
tax principe -  een grondwaardebelasting -
van Henry George, vond in de ja ren  negentig
van die eeuw in Friesland veel aanhang. In de
kring van de aanhangers die Domela Nieu
wenhuis volgden op diens weg naar het anti-
parlem entaire vrije socialisme ontstond de
idee van ‘kommunistische kolonisatie’. In der
gelijke kolonies wilde m en m etterdaad bewij
zen dat arbeiders bedrijven konden stichten
en beheren, zonder dat daar kapitalistische
ondernem ers aan te pas kwamen. In Friesland

kwam in het m idden van de jaren negentig
van de negentiende eeuw een ‘Comité voor
kommunistische kolonisatie’ tot stand, dat
zich ten doel stelde ‘door eigen m iddelen een
kolonie te stichten waarin men communis
tisch gaat samenwerken, genieten en leven,
waarin ieder geeft naar zijn krachten en ont
vangt naar behoeften’.2 Tot de leden behoor
de de landarbeider D.O. de Vries uit Arum,
redacteur van het socialistische blad 't Morgen
rood, propagandist van de Nederlandse Bond
van Landarbeiders en tevens redacteur van
het bondsblad De Landman. Hem zullen we in
de Horsterm eer terugzien.

Vond men in Friesland een groepje landar
beiders die stonden te popelen om te gaan ko
loniseren en daartoe niet de financiële moge
lijkheden hadden, m aatschappijhervorm ers
uit de burgerlijke klasse in het westen van het
land waren daartoe wel in staat. De schrijver
en arts Frederik van Eeden stichtte in 1898 in
Bussum de kolonie Walden, waar hij gem een
schappelijk grondbezit en een coöperatieve
woon- en werkgemeenschap in de praktijk wil
de brengen. Een jaar later ontstond in het na
bijgelegen Blaricum de kolonie van de Inter
nationale Broederschap, gebouwd op religi
euze fundam enten. De intellectuele initiatief
nem ers ir. Felix Ortt, prof. Jacob van Rees en
Lodewijk van Mierop wilden zoveel mogelijk
leven volgens de beginselen van zelfverloo
chening en communisme, zoals die tot uit
drukking kwamen in de Bergrede van Jezus
en door Tolstoi nog eens waren verwoord te
genover het christendom  der kerken.

In 1901 ontstond op initiatief van Van Ee
den de V ereeniging G em eenschappelijk
Grondbezit, die de bestaande kolonies wilde
verenigen en de vorming van nieuwe bevorde
ren. Bij de oprichtingsvergadering op Walden
vond men ‘eenige gekwalificeerde landarbei
ders, allen Friezen, flinke lui, volbloed revolu
tionairen, die in Van. Eeden de voortzetting
zagen van hun Domela Nieuwenhuis uit de
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tweede helft van de tachtiger ja ren .3 O nder
hen was de uit Pingjum afkomstige Nanne
Sjoerds de Boer, die secretaris werd van de
nieuwe vereniging en in de H orsterm eer een
belangrijke rol zou gaan spelen. Een aantal
van deze Friese landarbeiders vond m en terug
in de tuindersgroepen van de kolonies in Bus-
sum (W alden), Blaricum (In ternationale
Broederschap), Midlaren (De Solidairen) en
de H orsterm eerpolder.4

De kolonie Nieuw Harmonie

In septem ber 1902 kocht de schrijver Frederik
van Eeden voor ƒ1467,45 twintig hectare
bouw- en weiland in de polder. Hij stichtte er
de kolonie ‘Nieuw H arm onie’, een eerbewijs
aan de Engelse utopische socialist Robert
Owen.' Van Eeden zelf bleef op Walden en liet
de leiding van de nieuwe kolonie over aan de
toen 36-jarige Friese landarbeider N anne de
Boer, die al op Walden voorman van de tuin-
bouw groep was geweest. Van Eeden be
schouwd hem  als geniaal, maar tevens als
zwaarmoedig. O f hij dat werkelijk was, weten
we niet. Wel, dat De Boer een begaafd mens
was, een vurig voorstander van het ‘com mu
nistisch verband’, principieel in de leer maar
in zijn werk praktisch gericht.

Nanne Sjoerds de Boer (1866-1929) kwam
oorspronkelijk uit he t Friese dorp Pingjum.
Zijn vader was een kleine pachtboer, een
‘kooltjer’ zoals het in die omgeving werd ge
noem d. Nanne de Boer was landarbeider en
verdiende wat bij m et de prijzen, die hij als
een goed kaatser regelmatig op wedstrijden
won. In 1895 vertrok hij naar het westen van
het land, m et achterlating van zijn vrouw en
vier dochters. H et huwelijk werd spoedig ont
bonden en in 1901 trouwde hij m et de tien
jaar jongere Trijntje Rijpma (1876-1918). Hij
oefende in Leiden, Amsterdam en Rotterdam
diverse beroepen uit; bij zijn huwelijk stond
hij geregistreerd als handelsreiziger. Kort
daarna vertrok het jonge stel naar Walden.

Nieuw Harm onie was in opzet afwijkend
van de eerdere kolonies. De ervaringen opge
daan in de beginperiode van Walden hadden
de denkbeelden van Van Eeden doen veran
deren. De kolonisten zouden in de Horster
m eer eerst coöperatief en niet direct op com-

Nanne Sjoerd de Boer.

munistische grondslag werkzaam zijn. Iedere
kolonist zou verantwoordelijk zijn voor een
bepaald gedeelte van de grond. Daarnaast
werd gestreefd naar een harm onieuze samen
stelling van de groep, opdat ruzies en me
ningsverschillen als in Walden en Blaricum
zouden uitblijven. De Boer begon aan het
werk m et twee zwagers, die beiden ook enige
tijd deel hadden uitgemaakt van de tuinbouw-
groep van Walden: Bouke Rijpma (*1858),
nog ongehuwd, en Sybren Andela (1869-
1953), getrouwd met Bouke’s zuster Joukje
Rijpma en vader van acht kinderen. Ook Bou
ke Rijpma was een vrije socialist; in zijn Ping-
jum m er ja ren  was hij nog bibliothecaris ge
weest van de afdeling van de Sociaal-Democra-
tische Bond. In 1904 zouden nog twee Friese
landarbeiders de kolonie gaan versterken.
Klaas Risselada (1877-1953), die in een vrij
huwelijk leefde met Akke Schaafsma en bij
haar zes kinderen had, kwam eveneens uit
Pingjum en Thomas Jans Althuis (*1866)
woonde daarvoor m et zijn echtgenote Grietje
Dirks Koopmans en hun zes kinderen in Beet-
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gum. Weer een jaar later kwamen Wypke Rijp-
ma (*1868), ook weer een zwager van De
Boer, m et zijn vrouw Hieke Dijkstra en een
zoon, uit Pingjum en de ongehuwde Hendrik
Harm ens Snijder (*1868) uit het Friese Scher
penzeel.

De kolonisten kregen van Van Eeden ƒ8390
als bedrijfskapitaal mee. De huisjes zouden
worden gebouwd door tim m erm an Sytse de
Haan van Walden, naar een schets van archi
tect Theo Rueter van de kolonie in Blaricum.
Het begin op 'm in en laag land' (De Boer)
was u iterst moeilijk, zodat loonarbeiders
m oesten worden ingezet om de grond in cul
tuur te brengen. Daarvoor moest een hoog
loon worden betaald. Andere tegenslagen
troffen de kolonie, zoals een muizenplaag in
het voorjaar van 1903, en slechte marktprij
zen. Na enkele jaren was acht hectare bouw
land voor de derde maal gespit en bemest, zo
dat er producten verbouwd konden worden.
Op de kolonie Nieuw Harm onie werd de tuin
bouw in de polder geïntroduceerd.

Van Eeden, vrijwel constant geplaagd door
financiële zorgen, wilde graag snel profijt
trekken van zijn investeringen in het bedrijf in
de Horstermeer, terwijl dat er op korte ter
mijn niet in zat. Hij zag geen vooruitgang en
begreep niets van De Boers blijvend optimis
me over de gang van zaken. De Boer op zijn
beurt klaagde dat het verspilde moeite was om
aan Van Eeden uit te leggen hoe goed het er
eigenlijk met de kolonie voorstond. Hij hoef
de slechts geduld te hebben. De meningsver
schillen en de feitelijke gang van zaken ten
spijt schreef hij in 1904 aan Van Eeden: 'Het
ideaal is voor mij nog hetzelfde. De hoop en
het vertrouwen eenmaal dat ideaal tot werke
lijkheid te zien, is bij mij onwankelbaar’.1

In augustus 1904 kocht Pieter Douwes Bier-
ma, een grote landbouwer uit het Friese St. Ja-
cobiparochie, die ook lid was van de vereni
ging GGB, 25 hectare weideland in de polder.
Hij wilde op de te stichten boerderij melkste-
rilisatie gaan toepassen. Bierma was een on
dernem end man, die later in Leeuwarden een
hypotheekbank zou stichten voor investerin
gen in landontginning in Amerika. Hij was dat
ja a r  in de polder geweest en had contact ge
had met De Boer. Op de boerderij van De
Boer was toen reeds enig mest- en fokvee. Na
een tweede bezoek van Bierma kon De Boer
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De huidige boerderij ‘De Nieuwe Harmonie’ aan de M id
denweg in de Horstermeerpolder waar Nanne de Boer eerst
als leider van de kolonie en later als zelfstandig veehouder
jarenlang heeft gewoond.

m et door Bierma ter beschikking gesteld kapi
taal in augustus 1904 25 ha weideland kopen
om veeteelt op grotere schaal te gaan bedrij
ven. De Boer begon op deze nieuw aange
kochte landerijen voor eigen rekening een
melkbedrijf. Daarnaast voerde hij nog het be
heer over de grond van de kolonie, die eigen
dom van Van Eeden was.

De Boer wilde nu ook de 18 hectare land
van de kolonie in gebruik nem en, waarvoor
hij Van Eeden een vergoeding van ƒ35 per ha
wilde betalen. Bierma was bereid ook voor dat
bedrag borg te staan. De Boer had toen reeds
van Van Eeden 3 ha van de kolonie en het
boerderijtje in erfpacht verkregen, waarvoor
hij jaarlijks ƒ165 moest betalen. Het ging hem
kennelijk voor de wind. In feite was er toen al
geen sprake m eer van een ‘kommunistisch’
experim ent; Nieuw Harm onie fungeerde als
onderdeel van de zelfstandige ondernem ing
van De Boer. Op dat m om ent waren door de
kolonie negen koeien, twee paarden, een hit
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en een veulen aangeschaft. De veeteelt bleek
daarbij aanzienlijk lucratiever dan de verbouw
van aardappelen, kool, bieten, haver en vlas.
De melk werd onder meer geleverd aan de
bakkerij van de kolonie Walden.

Na nieuwe schermutselingen met Van Eeden
had De Boer begin 1906 definitief genoeg van
de ‘proefnemingen met arbeiders’. Hij wilde
nu iedere kolonist een eigen stukje land ter be
werking geven, zoals bij de stichting van de ko
lonie de bedoeling was geweest, maar waar
men door de problemen bij het in cultuur
brengen van het land niet aan toe was geko
men. Nu bleek echter, dat Van Eeden daarvan
inmiddels een tegenstander was geworden,
omdat hij geen eigen bedrijfjes van arbeiders
wenste. Nanne de Boer was op dat moment in
conflict geraakt met een van zijn medekolonis-
ten. Klaas Risselada verweet De Boer van Nieuw
Harmonie geen coöperatief bedrijf te willen
maken, omdat zijn rijk anders vrij snel uit zou
zijn. Een oude ruzie tussen beiden in de kaats-
club van Pingjum werd erbij gehaald om aan te
tonen dat De Boer niet zuiver in de socialisti
sche leer was. Hij zou slechts op eigenbelang
uit zijn. Jaren later nog werd in Domela’s blad
De Vrije Socialist aangevoerd dat De Boer ‘door
zijne overeenkomst met den eigenaar er be
lang bij had dat de zaak mislukt, omdat volgens
zijne overeenkomst hij recht, “erfpachtsrecht”
verkreeg over een huis met 3 ha grond, terwijl
de anderen helemaal niets hadden, waarop ze
konden hopen als de zaak teloor ging’.7

Van Eeden probeerde nog Bierma over te
halen om beide bedrijven samen te voegen,
maar die voelde daar niets voor. Wel geloofde
Bierma dat de boerderij rendabel was en ook
wilde hij nog wel meewerken aan een nieuw
modern bedrijf, maar niet langer in de Hor-
stermeerpolder. De grond was er te slecht, de
kosten waren te hoog en de risico’s te groot.
Bierma zou het liever in Gelderland willen pro
beren. Hij was van mening dat Nanne de Boer
moest kiezen: óf alle kaarten zetten op het
eigen bedrijf óf bedrijfsleider worden op dat
van Van Eeden. Nu sloopte hij zijn krachten
door op beide bedrijven te werken. De Boer
had er inmiddels zelf een nieuw stukje land bij
gekocht en van Bauke Rijpma een perceeltje
grond overgenomen, dat deze een jaar eerder
had gekocht. Hoewel nu ook de groenteteelt,
vooral de bieten, enig rendement begonnen

Hel vervoer van de groenten bij het Machinegemaal. De
man in de koolvlet is Bauke Rijpma.
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op te leveren, gaf het melkbedrijf nog steeds de
beste resultaten. De verbouwde aardappelen
bleken van slechte kwaliteit en vonden gezien
de lage prijzen ook moeilijk afzet.

Kolonisten als ondernemers

Na het financiële debacle met Walden moest
Van Eeden de boerderij in de Horstermeer-
polder in juli 1907 verkopen, al dacht de in-
cassobank nog even aan een tweede hypo
theek. De boerderij en de ongeveer 20 ha
land werden op ƒ12.819 getaxeerd.8 Nanne de
Boer kocht in november van dat jaar de boer
derij en de grond van Van Eeden. De laatste
leed daarbij een verlies op zijn investeringen
van ruim ƒ1300. Waar De Boer het geld van
daan had, blijft in het verhaal onvermeld. In
de jaren daarna breidde hij zijn bezit in de
polder verder uit en hij kwam er tot grote wel
stand. Zijn broer Frans de Boer kwam in 1908
naar de Horstermeer om hem te assisteren.
De Boer dreef zijn bedrijf tot 1917, toen hij
naar Friesland terugkeerde. Tussen april 1911
en september 1912 was hij voor Frederik van
Eeden in de Verenigde Staten, om daar de
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m ogelijkheden van kolonisatie te verkennen.
In het beboste achterland van W ilmington in
Noord Carolina ontstond weliswaar de Van Ee-
den Colony, m aar ook dit experim ent zou na
enkele jaren mislukken.

Sommigen onder de Friese koloniebewo-
ners kei lden, toen het communistische expe
rim ent mislukt bleek, terug naar hun geboor
tegrond. Wypke Rijpma had de kolonie al in
1906 verlaten en ging met zijn vrouw terug
naar Pingjum. H endrik Snijder vertrok in april
1907 naar Friesland en Thomas Althuis keerde
in juli 1907 met zijn gezin in Beetgum terug.

Anderen bleven in de polder en ontwikkel
den zich tot zelfstandige ondernem ers. Voor
energieke mensen, die niet voor de proble
m en wegliepen, lagen daar mogelijkheden.
Aan het begin van de twintigste eeuw was in de
polder nog weinig m eer dan land te bespeu
ren. Er waren geen elektriciteit, riolering en
waterleiding, er was geen school en er waren
geen verharde wegen. H et was echter mogelijk
via de ‘Maatschappij tot exploitatie van de
H orsterm eerpolder en aangrenzende bezittin
gen’ relatief goedkoop een stukje land te ver
werven, hoewel de polderlasten hoog waren
en men ook tal van andere problem en het
hoofd moest bieden. Vanwege de diepe lig
ging van de polder had men last van kwelwater
(grondwater dat bovengronds komt) uit om
ringende, hoger gelegen polders. Een goede
bemaling bleef lange tijd een probleem, het
land bleef tamelijk drassig en er kwam boven
dien zout kwelwater omhoog. Pas in 1923 zou

de bemaling van de polder goed worden aan
gepakt. De eerste boerenbedrijven waren voor
al veeteeltbedrijven. In een ander deel van de
polder werd wel akkerbouw bedreven, met
nam e de teelt van rogge en koolzaad, maar de
grootschalige tuinbouw kwam pas later.

De vroegere kolonisten Klaas Risselada,
Bauke Rijpma en Sybren Andela kochten in
de H orsterm eer een eigen stukje land en ble
ven daar hun verdere leven wonen. Risselada
kocht in ju n i 1909 een perceel gedeeltelijk
‘ruigt land’, dat hij in cultuur bracht. In 1916
teelde hij de eerste witlof in de polder. H et
bleek een succes: hij beurde ƒ1,27 de kilo. In
1919 en 1921 kocht hij er nog enkele stukjes
land erbij. Behalve tuinder was hij groente
boer en handelde hij in steenkool en turf. Na
het overlijden van zijn eerste vrouw, hertrouw
de Risselada m et Maritje W aterman, de wedu
we van Dirk Smit. Zijn zwager Bauke Rijpma
had in januari 1905 samen m et N anne de
Boer een stukje land gekocht en in 1921
kocht hij daar nog eens 99 are land bij. Ook
hij legde zich toe op de tuinbouw en zou in la
ter ja ren  in het verbouwen van kool zitten. In
de polder vond hij zijn levensgezel, Zwaantje
Meek, eerder gehuwd m et Cornelis Francis
Theodorus Faassen en vanaf 1906 huishoud
ster bij L. van der Werf. Tot 26 april 1922 ston
den beiden ingeschreven op het adres van
Pieter Dekker. Ook Sybren Andela bleef tot
zijn overlijden in de H orsterm eerpolder wo
nen. Zij hadden er een tuinbouwbedrijf, dat
later door een zoon werd voortgezet.

De Friese Kolonist Klaas Risselada
en zijn gezin in 1917.
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Een broer van Nanne de Boer, Frans de
Boer (*1870), kwam in 1908 m et zijn vrouw
Antje Laanstra en zoon Sjoerd vanuit Wom-
mels naar de polder, toen he t met de kolonie
al gedaan was. Ook hij was een vrije socialist;
in 1891 was hij secretaris van de afdeling Ping-
jum van de Sociaal-Democratische Bond. Hij
was eerst landbouwer, maar ging over op de
veehouderij. Hij verving N anne de Boer tij
dens diens verblijf in de Verenigde Staten en
had daarna een eigen bedrijf. Hij vertrok in
mei 1929 naar Amersfoort. Van november
1911 tot septem ber 1913 woonde zijn schoon
m oeder en tante, Antje Nannes de Boer
(*1846), weduwe van Luitjen Francis Laans
tra, bij hem  in.

Van 1902 tot 1906 verbleef ook de uit de ko
lonie in Lunteren afkomstige architect Jakob
Hessing, architect en boomkweker, en een fa
milielid van Frederik van Eeden, m et zijn
vrouw Neeltje van Donk in de Horstermeer-
polder. Na een kort verblijf op Walden had hij
in decem ber 1901 een aan de kolonie gren
zend stukje land gekocht, dat hij zelfstandig
bewerkte. N et als Nanne de Boer was hij later
betrokken bij het werven van kolonisten voor
de Van Eeden Colony in Amerika.

Nog twee andere Friezen hadden ervarin
gen in een kolonie opgedaan. Jan  Wiersma,
zijn zoon O uren en zijn schoonzoon Sybe
Postma kwamen uit de Friese gem eente Barra-
deel, ten noorden van Harlingen. Ze hadden
zich begin 1904 op verzoek van Jakob van
Rees op de kolonie van de Internationale
Broederschap in Blaricum gevestigd om een
nieuwe tuindersgroep op te zetten. Jan  Ou-
rens Wiersma (1845-1924) was op dat mo
m ent penningm eester van de afdeling Wijnal-
dum  van de Bond van Landarbeiders en al
veel eerder actief in de socialistische beweging
ter plaatse. Hij was net als zijn zoon O urens
tuindersknecht; schoonzoon Sybe Postma was
van oorsprong schoenmaker. Vader Wiersma,
die toen zestig was, was door de leiders van de
kolonie een onbezorgde oude dag beloofd,
w anneer hij zich bij hen wilde voegen. De
Friese vrije socialisten zouden op de christen-
anarchistische kolonie echter al spoedig voor
grote problem en zorgen. N iet vanwege hun
inzet. Ze werkten hard en brachten de verlo
pen tuinderij to t bloei. H et tuinbouwbedrijf
was spoedig een winstgevend maar kapitalis

tisch bedrijfje geworden. De Friezen kregen
echter spoedig genoeg van de steeds wisselen
de samenstelling van de tuindersgroep, met
nam e van de hele en halve intellectuelen die
er af en toe eens in de tuin verschenen om
een pas gezaaid perkje te spitten. Postma zou
in de kolonie voor dictator spelen en de sneet
jes brood en de hoeveelheid eten tellen die ie
der op zijn bord schepte.

Na een ruzie over de religieuze grondslagen
van de kolonie zei Postma in 1908 toe m et zijn
familieleden te zullen vertrekken. Ze kregen
2000 gulden mee om de door Van Eeden in
1903 gestichte veenderijkolonie Frij Fryslan in
Nijbeets te kunnen kopen. Deels was dat geld
bedrag een vergoeding voor hetgeen ze zelf
bij hun  komst in Blaricum hadden ingé
bracht. H et vertrek naar Nij Beets ging in
1910 echter niet door, om dat de kolonisten in
Friesland hun  woningen niet wilden verlaten,
zodat Postma en de W iersma’s aanvankelijk in
Blaricum bleven. Met behulp van een deur
waarder werden ze in de zomer van 1911 van
de kolonie gezet. Ze m ochten toen een deel
van de winkelvoorraad, het paard en de kas
m eenem en.'1

Zoon O urens Wiersma (*1886) vestigde
zich als eerste in de Horsterm eerpolder. Hij
kwam op 27 m aart 1911 uit Blaricum m et zijn
vrouw Sjoukje Wybes Fenstra. Zijn vader
kwam in april 1912 en woonde eerst bij O u
rens in. Sybe Postma (1867-1938) en zijn
vrouw Antje Wiersma kwamen volgens het be
volkingsregister later naar de polder, namelijk
in novem ber 1913. In januari 1912 had hij in
de polder voor ƒ3000 een perceel land ge
kocht (waarschijnlijk het kapitaal verkregen
van de Internationale Broederschap), dat hij
in decem ber 1918 m et een stuk land voor de
koopprijs van ƒ2000 vergrootte. Ook zij ble
ven tot hun dood in de polder wonen.

Durk Oebles de Vries

In m aart 1904 kwam Durk Oebles de Vries
(1872-1937) m et zijn ech tgenote Grietje
Minks Hiem stra en hun twee kinderen naar
de H orsterm eerpolder.10 Daarvoor had hij in
de Lage Vuursche twee jaa r als tuinm an op de
Ewijkshoeve gewerkt. Oorspronkelijk kwam
hij uit Arum, m aar zijn werk als propagandist
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Durk Oebles de Vries.

"

WM

mm

voor de Nederlandse Bond van Landarbeiders
-  hij was jaren lang  redacteur van het bonds
blad De Landman -  en zijn anarchistische poli
tieke ideeën hadden het hem onmogelijk ge
maakt in Friesland nog een bestaan te vinden.
Pogingen om op een van de bestaande kolo
nies onderdak te vinden, waren op niets uitge
lopen.

Met.ƒ2400 geleend geld kocht hij twee bun
der land en liet er een huis neerzetten. Het
huis was heel modern: veel Amerikaans gre
nen hout en dubbele beglazing. H et gezin be
gon als ware pioniers. Eerst moesten bomen
worden gerooid, want De Vries had een van
de goede stukken in de polder gekocht: bos
grond. Daarop kwam het groente- en fruitbe-
drijfje, dat hij met zijn vrouw en later zijn kin
deren dreef. Voor de oogst werden extra
krachten gehuurd, veelal schoolkinderen, zo
als voor het plukken van aardbeien. Er kwa
m en ook een paar koeien, een varken, ganzen
en later een kuikenbroederij. Met opnieuw
geleend geld (ƒ150) werd nog een paardje ge
kocht, zodat hij de groente zelf bij de hande
laren in Hilversum kon bezorgen. De beno
digde kennis werd door studie gekregen, en al
gauw was D.O. de Vries in de polder een veel

gevraagd adviseur die ook via artikelen in vak
bladen zijn kennis aan anderen ter beschik
king stelde. Hij adviseerde veel kwekers wat ze
het beste konden verbouwen m et het oog op
de export.

'Hij stond m eteen op de bres om alles te
verbeteren’, zo karakteriseerde zijn schoon
dochter, mevrouw C.G. de Vries-Kapelle, hem.
Weldra bekleedde De Vries een fiks aantal
functies. ‘In de waterschapswereld was hij een
zeer gewaardeerde figuur’, schreef De Gooi- en
Eemlandn bij zijn overlijden. Hij was geduren
de twintig jaar, tot aan zijn dood, voorzitter
van het polderbestuur en tevens dijkgraaf, ver
antwoordelijk voor waterpeil en toestand van
de dijken. Hij bracht de elektrische bemaling
van de polder tot stand en wist de totstandko
ming van een commissie voor de bemaling
van de Vecht te realiseren. O nder zijn voorzit
terschap werd het stem recht in de polder ge
dem ocratiseerd. In plaats van het oude m eer
voudige stem recht kreeg een ieder die een
stuk land bezat groter dan één hectare voort
aan een stem. Dat gaf de tuinders, die relatief
m inder grond gebruikten, een stem in het
polderbestuur. Ook ‘was het aan zijn ijveren te
danken, dat de weg door den H orsterm eer
een gesloten wegdek kreeg en voorts ook, dat
de omliggende polders zijn gaan bijdragen in
de lasten van den H orsterm eer’. aldus De Gooi
en Eemlander. Hij ijverde voor de verlaging van
de polderlasten, de aanleg van elektriciteit,
een riolering en de bouw van een openbare
school, zodat de kinderen van de kolonisten
niet m eer helemaal naar Nederhorst den Berg
hoefden te lopen. Van septem ber 1927 tot de
cem ber 1931 was hij gem eenteraadslid van
N ederhorst den Berg voor ‘Polderbelangen’.
Ook zo kenm erkend voor deze man: als anti-
parlem entaire socialist, wat hij tot zijn dood
zou blijven, was hij lid van de gem eenteraad
om dat hij daar de belangen van 'zijn’ kolonis
ten het best kon behartigen.

In het begin brachten de boeren uit de pol
der zelf hun producten naar de handelaren.
Zijn schoondochter herinnert zich levendig
hoe ze als kind D.O. de Vries door de Hilver-
sumse Kerkstraat zag daveren m et zijn vurige
paardje. Hij m ende staand op de wagen en de
vonken sloegen uit de stenen. O m dat het zelf
verkopen en vervoeren van de producten veel
tijd kostte en een zware last op de schouders
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van de boeren legde, ijverde D.O. de Vries
met anderen voor een coöperatieve groente
veiling in Hilversum. Hij werd daarvan in
1910 de eerste voorzitter en zou dat vijftien

jaar lang blijven. De groente kon nu  met lor
ries naar De Dobben worden gebracht, daar
overgeladen en via de Gooise Vaart m et sche
pen naar Hilversum vervoerd. Ook bracht De
Vries in de polder een coöperatieve aankoop-
vereniging to t stand voor kunstmest, poot- en
zaaigoed.

Het leven in de polder was in veel opzichten
een zwaar en moeilijk leven -  dat ondervond
De Vries aan den lijve. M aterieel werd de vesti
ging in de polder niet wat h e t gezin ervan had
verwacht. Eerst kwam de wervelstorm die in
de ja ren  twintig behalve Borculo ook de pol
der zwaar trof. Alle kassen gingen plat en de
landbouw producten w erden vernield. Een
rupsenplaag, slecht weer, en zo bleef het
voortdurend sappelen. ‘Je moest in het voor
ja a r  alles op krediet kopen. Als de oogst er
was, moest je  dat weer terug betalen. En als
dan de oogst mislukte, leefde je  verder op kre
diet. Je  zat eigenlijk altijd onder de grens’, al
dus zijn schoondochter. In de crisisjaren bleek
in de groente geen droog brood te verdienen.
In die ja ren  heeft D.O. de Vries zijn produc
ten wel in de Gooise Vaart gedeponeerd. Dat
was een rijksdaalder goedkoper dan de groen
te op de veiling zien doordraaien.

N og enkele Friezen

O nder de bewoners van de polder in de eerste
decennia van de twintigste eeuw vinden we
nog enkele Friezen, afkomstig uit de Noord-
westhoek van die provincie. Wat hun relaties
m et de daar al wonende Friese kolonisten pre
cies waren, weten we niet. Wel dat het mensen
waren m et dezelfde politieke overtuiging en
dat ze oorspronkelijk uit dezelfde Friese dor
pen kwamen. In decem ber 1915 kwam Ber-
nardus Hiem stra (*1888) uit Ankeveen naar
de polder. Kort daarvoor was hij gehuwd m et
de uit W itmarsum afkomstige Janye de Boer,
wel familie van maar niet nauw verwant aan
Nanne de Boer. Zelf was hij in Pingjum gebo
ren. Zij zouden in de polder blijven. In 1918
kwam vanuit Laren Klaas Fennem a, (*1879),
gehuwd m et Tettje Visser. Fennem a, oor-

Durk Oebles de Vries (links) met zijn vrouw en zoon Oeble
(midden) tussen de kassen van zijn bedrijf in de polder.
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spronkelijk een tim merman, was in zijn Friese
jaren secretaris geweest van de vrije socialis
tenvereniging in Wijnaldum. Bij hem  woonde
sinds mei 1919 Jan de Vries (*1896), afkom
stig uit Sexbierum. Uit de Friese Noordwest-
hoek kwamen ook Marten Hooijenga, vroeger
w onend in Arum en (bij hem  inwonend)
Anne Hofma (*1875) uit Pietersbierum. Zij
nam en het huisje van Andela over, die binnen
de polder verhuisde.

Vrije socialisten

De H orsterm eer was lange tijd een rode hoek.
O nder de eerste bewoners vond m en immers
nogal wat vrije socialisten en christenanarchis-
ten, zoals blijkt u it de gegevens van de Friezen
onder hen. Daarnaast waren er ook enkelen
die banden hadden gehad met een tweede ko
lonie van de Internationale Broederschap in
Nieuwe Niedorp. Dit dorp, waar de antimilita
ristische dom inee N.J.C. S cherm erhorn
stond, gold als een centrum  van het christen-
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anarchisme. In de vrij-socialistische enclave in
de polder waren D.O. de Vries en Jochum
Bart de inform ele leiders. Bart, brievenbestel
ler uit Nieuwe Niedorp, was getrouwd met de
Friese verpleegster Akke Bottema. Net als De
Vries zat ook Bart enige tijd in de gem eente
raad van N ederhorst den Berg. Na het vroeg
tijdige overlijden van haar m an zou Akke Bart
rond 1935 huishoudster worden op de kolo
nie De Ploeg in Bergeyk, waar de weverscoö-
peratie tot een gerenom m eerd textielconcern
zou uitgroeien.

De H orsterm eer vormde een gemeenschap
op zich. De gem eenschap kocht en verkocht
via eigen coöperaties. Het leven stond er ge
heel los van dat in het hoofdzakelijk christelij
ke dorp N ederhorst den Berg. Naar goed vrij-
socialistisch gebruik waren er in de polder
weinig echte verenigingen, maar het bruiste
er van de activiteiten. Meestal organiseerden
de bewoners zelf gewoon een avond, een acti
viteit o f vergadering. Socialistische sprekers
werden naar de polder genodigd en er was
een eigen toneelvereniging. M ondeling werd
doorgaans doorgegeven welke spreker kwam
en wanneer. In ju n i 1911 bijvoorbeeld werd
een grote openlucht meeting georganiseerd op
het land van Andries Siewertsen, waar de vrije
socialisten I.I. Samsorn en Adamas (J.B.
Schout) spraken en een honderdtal mensen
aanwezig was. Korte tijd later werd een meeting
georganiseerd over socialisme en anarchis
me." De anarchist Anton Constandse en de
ch risten-anarchistische predikanten Bart de
Ligt, A.R. de Jong  en N.J.C. Schermerhom
worden genoem d als sprekers die in de twinti
ger ja ren  nog regelmatig in de polder kwa
men. Ook trok men m et een groep geestver
wanten naar bijeenkomsten elders, of men
ging op de fiets naar Amsterdam om de Vor
stenschool van Multatuli te zien. O m dat er in
de polder op het gebied van ontspanning he
lemaal niets was, werden door de bewoners to
neelavonden georganiseerd. Die vonden
plaats in een schuur die de kolonisten zelf
hadden gebouwd en waarheen ze van huis
stoelen meesleepten. Later werden de activi
teiten gehouden in het café van Ijsbrand Kui
per aan de Middenweg. H et café liep echter
niet zo goed, om dat de vrouw van Kuiper na
twee potjes bier gewoonlijk vroeg of het gezin
die uitgave wel kon verdragen. Er werden in

die ja ren  ook met grote regelmaat cursusver
gaderingen gehouden.

Tot slot

Een aantal Friese socialisten heeft een bijdra
ge geleverd aan de opbouw van de polder, die
wel het ‘Land voor onbehuisden’ werd ge
noem d. H et was een zwaar bestaan, m et veel
arm oede. De melkprijs was laag, de grond
slecht, de concurrentie in de tuinbouw groot,
de zoutconcentratie in delen van de polder
groot en de waterschapsheffing hoog. Toch
groeide de H orsterm eer in de eerste helft van
de twintigste eeuw uit tot de groentetuin van
het Gooi, mede dankzij de door de kolonisten
gestichte Coöperatieve Veilingvereniging.
Durk Oebles de Vries heeft daarbij een zeer
belangrijke rol gespeeld. Na de Tweede We
reldoorlog nam het aantal boerenbedrijven,
zowel in de tuinbouw als de veeteelt, sterk af.
De Friezen in de polder hebben daarnaast
met vrije socialisten afkomstig uit het Noord-
Hollandse West-Friesland vorm gegeven aan
het verenigingsleven en maakten de kolonie
tot een anarchistisch bolwerk.

De Friese kolonisten waren bijna allen a f
komstig uit een beperkt aantal dorpen in de
Friese Noordwesthoek, de ‘rode’ dorpen  met
name. In de gem eente W onseradeel waren
dat Pingjunt (6) en Arum (3), en in de ge
m eente Barradeel Pietersbierum (2), Wijnal-
dum (2), Tzummarum en Sexbierum (elk
é é n ) . De meesten waren landarbeider geweest
en actief in de socialistische beweging. O nder
hen vond m en nog een aantal verwanten en
kennissen. Wie echter het hedendaagse tele
foonboek bekijkt, vindt in de polder nog maar
weinig Friese nam en. Geen Risselada’s, Wiers-
m a’s, Rijpma's, Postma’s of Fennem a’s meer;
wel nog Andela en Hiemstra. En aan de kolo
nie herinnert nog de vroegere boerderij van
Nanne de Boer (Middenweg 115), die de
naam De Nieuwe H arm onie heeft gekregen.
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Noten

1 De informatie over de Horstermeerpolder is ontleend
aan: Krol, Geschiedenis Nederhorst den Berg, Rinsma en
Snel, De Horstermeer.

2 De Landman 20 mei 1899, art. H.P. B[ruinsma].
3 Vliegen, Die onze kracht I, 283.
4 Voor GGB en de kolonies vgl. Becker en Frieswijk, Be

drijven in eigen beheer.
5 Voor de kolonie in de Horstermeerpolder: ibid., 33-36.
6 Archief Van Eeden XXIV.C. 6, De Boer aan Van Eeden, 20

januari 1905.
7 De Vrije Socialist 15 februari 1911, art. Friso.
8 Archief Van Eeden Staat van Baten en Schulden van Dr.

F.W. van Eeden, 7 juli 1907, toelichting ad 2.
9 Becker/Frieswijk, Bedrijven in eigen beheer, 109-110.
10 Vgl. voor hem: Frieswijk, ‘Hij wilde wel’.
11 De Vrije Socialist 17 en 21 juni 1911.
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De “Hofstede Oud-Bussem”
Dr. C.J. Koning

Vooraf

H ieronder vindt u een artikel over de model
boerderij o f liever melkerij Hofstede Oud-
Bussem, verschenen in het tijdschrift Neer-
lands Welvaart aflevering 4 /5 , afdeling Hygië
ne, nr. 1, 1917. In die tijd had m en grote aan
dacht voor de hygiëne of zindelijkheid van de
bevolking. Niet alleen van de mensen zelf,
maar ook van bijvoorbeeld vee of fabrieken.
H et was dan ook niet verwonderlijk dat een
heel num m er van Neerlands Welvaart gewijd
werd aan de ‘Hofstede Oud-Bussem’. De spel
ling is aangepast aan de huidige. Ook zijn zin
nen hier en daar verkort ofwel tot twee zinnen
gemaakt. Sommige archaïsche woorden of be
grippen zijn vervangen door nu gangbare
equivalenten, zoals bijvoorbeeld: sekwester -
dat is veranderd in interim. H et voor- en slot
woord van Floris Vos is enigszins ingekort. Na
mens de redactie, Anton Kos.

Voorwoord door Floris Vos

...In deze vennootschap ingebracht de navolgende
onroerende goederen, door hen verkregen door de
overschrijving ten hypotheekkantoor te Amsterdam
den tweeden Mei negentien honderd twee door den
notaris Card Frederik Jan Hanedoes te Amsterdam
gehouden en opgemaakt als:
Het landgoed genaamd ‘Oud Bussem’ en aange-
hoorigheden benevens het Hotel ‘landhoeve’ (Jan
Tabak) gelegen in de gemeenten Naarden, Bussum
en Huizen: kadastraal bekend als...

Deze regels, waarde lezer, vond ik in de akte
van oprichting van de vennootschap 'Oud-
Bussem Exploitatie M aatschappij’, welke on
geveer een jaar later te Amsterdam werd ge
passeerd.

H et is dus bij het verschijnen van deze uit
gave van Neerlands Welvaart 15 ja a r  geleden dat
‘Oud-Bussem’ door hen -  waarmee is bedoeld

de heer en mevrouw Van Woensel-Kooy -
werd verkregen, om, zoals boven gezegd, een
jaar later te worden ingebracht in een ven
nootschap waarvan het kapitaal V /i miljoen
gulden bedroeg. ‘Bedroeg’, want de vennoot
schap bestaat niet meer.

Groot was het aanlegkapitaal, m aar groot
was ook het plan door slechts enkelen begre
pen en op prijs gesteld, om dat het groten
deels het plan was van iem and met het talent
als van Van Woensel Kooy. Verwezenlijkt ge
zien heeft Kooy zo goed als niets van al het
moeizaam op papier gebrachte werk, dat
naast zijn economische studie zijn gehele be
langstelling had. Hij stierf 29 Augustus 1903
nauwelijks 25 jaa r oud.'

‘Oud-Bussem’, een landgoed van ongeveer
350 H ectaren, is tussen 1570 en 1893 (in welk
jaar het a a n jh r . Tindal in eigendom kwam)
hoofdzakelijk in handen geweest van drie ei
genaren, waarvan de eerste Paulus van Loo
was, Baljuw van N aarden en Gooiland, een
man bij de Gooiers in hoog aanzien; door
diens weduwe, Anna van Roucheaux, werd dit
bezit in het begin der 17de eeuw overgedaan
aan de Amsterdamse familie I linlopen, onder
wiens beheer het in 1672 door de Fransen ver
nielde landhuis onder dezelfde naam werd
herbouwd.2

Uit handen van deze zo vaak door Vondel
bezongen familie ging het landgoed over in
die van de Heer Abraham Bredius, aan wie
het nageslacht de aanleg van de schone bos
en waterpartijen, wei- en bouwlanden te dan
ken heeft; dit alles vormt samen een zodanig
geheel, dat nu na honderd  jaar m et het volste
recht Bredius’ naam samen met dit bos wordt
genoem d. De stichters van de in 1907 tot
stand gekom en twintig m eter brede weg, die
de kortst mogelijke verbinding vormt m et Am
sterdam via het station Naarden-Bussum en
het bos (vaak een van de longen van onze
hoofdstad genoem d), hebben ook aan deze
weg zijn naam verbonden.
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‘Melktijd’ (uit: Neerlands Welvaart).

Daden groeien uit gedachten; meestal komt
het niet zover, en zelden ziet m en zoals hier,
dat zelfs de meest sterke invloeden van buiten
niet in staat zijn geweest bij de verwezenlijking
van die gedachten de ontwerpers uit hun
baan te leiden.

Ongeveer l 'A  ja a r  hebben Kooy en schrij
ver dezes, samen de Raad van Bestuur der N.V
uitm akend aan de voorbereiding gewerkt, en
het is op zijn initiatief dat aan De Bazel, die
ju ist van zijn talent had doen blijken bij de
bouw van he t bescheiden landhuis ” t Akker
tje’ in de Parklaan te Bussum, werd opgedra
gen om het hem  gestelde probleem, opgeslo
ten in de eisen, waaraan een dergelijke stich
ting m oet beantwoorden, op te lossen. De Ba
zel is daarin zowel in esthetische- als prakti
sche zin volkomen geslaagd.3

Met koppige taaiheid, gepaard aan een
groot geduld, heeft hij alle vraagstukken we
ten op te lossen op een wijze, die naar het oor
deel van hen, die er dagelijks hun arbeid te
verrichten hebben, niet te verbeteren is; en
dit kan gezegd worden na vijftien jaar...

Nog zeer goed herinner ik mij hoe de moei
zaam door hem ontworpen plannen na be
spreking zodanig werden gewijzigd, dat het
werk weer geheel opnieuw moest worden op
gezet. Dit was dan ook de oorzaak dat pas in
de loop van Augustus 1903 de eerste steen
kon worden gelegd van een tot in alle bijzon

derheden  goed doordach t gebouw encom 
plex, samen de ‘Hofstede Oud-Bussem’ vor
mende.

Het kan niet van mij worden verlangd, dat
ik hier ieder op zijn gebied herdenk  voor de
destijds /o  belangeloos uitgebrachte opbou
wende kritiek op De Bazel’s plannen: slechts
de nam en van de H eeren D.F. van Esveld, le
raar aan ’s Rijksveeartsenijschool (inmiddels
overleden), Dr. L.T.C. Schey, Rijkszuivelconsu-
lent voor Noord-Holland, en B.M. Buising,
veearts te Naarden, wens ik hier naar voren te
brengen m et de verzekering, dat zonder hun
op- en aanm erkingen veel overijld zou zijn tot
stand gebracht, waarvoor ‘Oud-Bussem’ nu
gespaard is gebleven.

Ondanks de vele stormen, die sindsdien
over ‘Oud-Bussem’ hebben gewoed, is het te
danken aan de hulp en goede samenwerking
van bekwame en consciëntieuze m annen, aan
‘Oud-Bussem’ verbonden -  nadat bovendien
de 15de mei 19124 een belangrijke reconstruc
tie op financieel gebied plaats gevonden had,
die tevens een einde maakte aan een het be
drijf onderm ijnende invloed -  dat nu (al is
hier vijftien ja a r  voor nodig geweest) door
‘Oud-Bussem’ een m onum ent is opgericht,
waarvan -  menselijkerwijs gesproken -  niet
kan worden verwacht, dat dit ooit opnieuw te
gronde zal gaan.

Naarden, Maart 1917.
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Beschrijving van het Melkhygiënische Bedrijf
Der Naamloze Vennootschap Melkerij ‘H of
stede Oud-Bussem'.

Een beschrijving van het melkhygiënisch be
drijf der MELKERIJ Hofstede Oud-Bussem kan
m eer naar waarde beoordeeld worden, als wij
eerst een beeld geven van de melkwinning in
het algemeen. Wij zullen dan de grote fouten
leren kennen, die er aan de alom heersende
gebruiken kleven en daarna zien, wat er tot de
verbetering niet alleen gedaan kan worden,
m aar reeds gedaan is.

Algem ene beschouwingen in verband met
melkhygiëne.
De Codex Alimentariusverstaat onder melk koe
melk, waaraan niets is onttrokken of toege
voegd. De melk kan in een ondeugdelijke toe
stand geraken door zekere veranderingen, die
het norm ale afscheidingsproduct ondergaat,
hetzij in de uier o f na het melken; als gevolg
van het leven van verschillende micro-organis-
men, van ziekelijke veranderingen of van ab
norm ale toestanden in het uierweefsel, o f van

verontreiniging m et stoffen, die aan de melk
onsmakelijke of schadelijke eigenschappen
geven. Deze ondeugdelijke toestand kan in
treden door te ver voortgezette woekering van
norm aal in melk voorkom ende bacteriën en
wel indien het bacteriegehalte 1.000.000 over
schrijdt, d.i. als er in één gram melk m eer dan
één miljoen bacteriën voorkomen of onge
veer in één druppel 80.000 bacteriën! De le
zer m oet van deze cijfers niet schrikken, want
in handelsm elk en nog m eer in melk, die bij
na zuur te noem en is, loopt dit cijfer zelfs over
de miljoenen. Op een krijt -  glucose -  vlees-
pepton -  gelatine -  voedingsbodem kwamen
eens zoveel bacteriekolonies op, dat het aan
tal bacteriën in die melk, op één gram bere
kend, 26.000.000.000 bedroeg. Conn en Esten
vonden in verzuurde room  1.023.000.000
m elkzuurbacteriën per gram. Het m oet dan
ook voor iemand, die de Macht van het Kleine
nog niet beseft, een overweldigende indruk
maken hier te vernem en, dat er in één drup
pel van deze melk 2.166.000.000 bacteriën le
ven en dat er na hun  dood in diezelfde drup
pel nog een overvloed van voedsel voor ande
re bacteriën voorhanden is.
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Interieur van een der stallen (uit: Neerlands Welvaart).
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De melk is het product van een klierweefsel
en wel een product van omzetting van epithe-
liumcellen of, zoals m en in de laatste tijd
meent, een product van die cellen. Wij moe
ten ons dat, in het eerste geval, zo voorstellen,
dat een gedeelte van dat weefsel belast is met
de productie van cellenlagen, die, zodra ze
volwassen of rijp zijn, oplossen, uit elkaar val
len en een vloeistof geven, die m en melk
noem t. Dit proces gaat gedurende de gehele
lactatieperiode gestaag voort, zodat de melker
deze vloeistof o f emulsie door melken steeds
op bepaalde tijden uit den uier trekt. Zodra
h et melken is afgelopen, verzamelt de nieuw
gevormde melk zich opnieuw in de gangen en
kanalen van de uier. Ook tijdens het melken
wordt er melk gevormd. De melk is dus een
vergaan weefsel, speciaal een vergane celmas-
sa en bestaat dus ook uit alle elem enten, die
dit klierweefsel bevat. In de latere tijd hebben
nieuwe onderzoekingen aan het licht ge
bracht, dat de m elkbestanddelen als vet en
kaasstof door de kliercellen in het lum en wor
den uitgeperst. Tot deze m elkbestanddelen
behoren: vet, kaasstof, eiwitten, suiker, zouten
e.a. Daar de eiwitten, m et inbegrip van de
kaasstof, die in opgezwollen toestand in de
melk voorkomt, specifieke eigenschappen van
het dier bezit, zo is het mogelijk geworden om
langs proefondervindelijke weg de diersoort
op te sporen, waarvan die eiwitten afkomstig
zijn, m.a.w. m en kan opsporen van welk dier
het eiwit of de kaasstof afkomstig is. Geiten
melk, paardenm elk, koemelk, vrouwenmelk
enzovoort, zijn dus te onderkennen. Een der
gelijk onderzoek is echter zeer tijdrovend en
verloopt ook steeds door de dierproef. In ge
rechtelijke gevallen is hier dus een waardevol
middel gevonden om uit de eigenschappen
van de gevonden eiwitten de diersoort op te
sporen, waarvan de licham en afkomstig zijn.
Wij verm elden dit alleen om aan te tonen hoe
verbazend ingewikkeld de samenstelling van
melk is. Nog belangrijker wordt deze zaak, als
wij bedenken, dat de eigenschappen van het
dier ook voor een deel in die eiwitten zijn
neergelegd. Zelfs wordt er door vele geleer
den beweerd, dat de vatbaarheid voor bepaal
de ziekten, m aar ook de onvatbaarheid, om
dit woord eens te gebruiken, in de eigen
schappen van de m elkbestanddelen voorko
men. Een uitvloeisel van deze opvatting vin

den wij in het Behringse probleem  om zuige
lingen tegen tuberculose te bescherm en. Beh
ring te M arburg heeft namelijk getracht een
veestapel santen te stellen, die niet alleen vrij
is van tuberculose, m aar hij heeft dat vee door
inspuitingen m et bepaalde stoffen (sera) te
gen tuberculose beschermd. De melk van dat
vee heeft ook in m eerdere of m indere mate
die eigenschap verkregen. Behring voegt bo
vendien aan die melk nog een bescherm end
serum  toe.

De eigenschappen van de melkeiwitten zijn
voor ons van het allergrootste belang, vooral
als wij denken aan het verlies van die bescher
m ende eigenschappen door een intensieve
bacteriegroei. Bij voortwoekeren van de bacte
riën worden die licham en niet alleen vernie
tigd, maar er ontstaan ook voor de gezond
heid schadelijke ontledingsproducten. Bij een
intensieve bacteriënvermenigvuldiging wor
den door de bacteriën m elkbestanddelen als
voedsel gebruikt en daarvoor stofwisselings-
producten in de plaats gegeven. Dat er veran
deringen in de melk plaats vinden weet ieder
een, want als de melk, vooral in het warme
jaargetijde, een tijd blijft staan, wordt ze zuur.
Dit zuur worden is alleen het gevolg van de
groei van melkzuurbacteriën.

De uier is niet steriel, d.i. de melkklieren,
die de melk produceren, de gangen en afvoer
kanalen zijn bedeeld met bacteriën. Het is dus
niet mogelijk om langs de gewone weg melk
te verkrijgen die vrij is van bacteriën. Bij ge
zond vee is die bacterieflora klein, wat het
aantal soorten betreft. Hoe komen nu bacte
riën in de uier? De algem ene infectie bij ge
zond vee geschiedt door het tepelkanaal, dooi
de spenen. Elk ogenblik komt de m onding
van dat kanaal in aanraking met lichamen, die
rijk aan bacteriën zijn, sommige soorten drin
gen in de kanalen, andere soorten ondervin
den de werking der weefselvochten en wor
den door bovengenoem de bactericide stoffen
gedood. Dit is de reden dat specifieke fecaal-
bacteriën, m elkzuurbacteriën en sommige
rottingsbacteriën, niet in de uier, dus ook niet
in de vers verkregen hygiënische melk voorko
men. Het aantal bacteriën, die van onschuldi
ge aard zijn en in de gezonde uier voorko
men, is zeer verschillend, afhankelijk van de
anatomische bouw van de tepel, van de kring
spier, van de kanalen en zo verder. Verder is
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het aantal natuurlijk afhankelijk van de indivi
duele eigenschappen van de bactericide stof
fen. H et aantal bacteriën in de verse en zuiver
verkregen melk loopt in de regel van een paar
honderd  tot enige duizenden. In dit geval
m oeten dan nog de eerste melkstralen, die
het rijkst aan bacteriën zijn, weggeworpen
worden. Uit hygiënisch oogmerk m oeten deze
stralen, die duizenden bacteriën bevatten, en
daarenboven nog uit een chemisch oogpunt
m inderwaardig zijn, verwijderd worden. Elke
druppel melk dus, die wij m et de eerste melk
stralen ongebruikt wegdoen, bevat dus hon
derden, ja  duizenden bacteriën in vele soor
ten, want hier is de toegang tot het hoger lig
gend uier- en klierweefsel, dat met de melk
productie is belast. Uitdrukkelijk m oeten wij
vermelden, dat de bacteriënsoorten, die in de
zuiver verkregen melk blijven, van onschuldi
ge aard zijn, tenminste bij gezond vee. Bij ui-
erziek vee kan de infectie zowel van buiten af
(tepel) als van binnen af (bloed-lymfe baan)
plaats vinden. Soms kan de uier tuberculeus
zijn en dan kunnen de tuberkelbacillen bij
massa in de melk terecht komen. Zulke melk
is hoogst gevaarlijk, een ernstig motief om
vooral op de gezondheidstoestand van het vee
te letten. Zoals wij later zullen zien hebben wij
in de tuberculinatie, d.i. de inspuiting van het
vee met een bepaald serum, een prachtig mid
del om tuberculeuze haarden op te sporen. In
een hygiënisch bedrijf, als dat van ‘Oud-Bus-
sent' geschieden die inspuitingen herhaalde
malen. Indien een nieuw aangekocht dier
daarop reageert, wordt het onmiddelijk ver
wijderd. Dit onderzoek door de veearts op tu
berculose processen is van het allergrootste
belang. Een treurig, goed geconstateerd geval
is in de volgende geschiedenis weergegeven:
het betreft een geval van besmetting van een
17jarige dochter van Dr. Gosse te Genève
door melk.

H et meisje was tot op het laatst van 1890
steeds gezond geweest en was lichamelijk flink
ontwikkeld, zodat er niet de minste reden be
stond te veronderstellen dat zij deze ziekte, zij
het ook maar in haar begin, in zich droeg. In
het begin van 1894 begon zij te sukkelen en
10 m aanden later stierf zij aan tuberculose.
Alle doctoren van Genève hadden haar on
derzocht, zonder met zekerheid de oorzaak
van haar lijden te kunnen onderkennen. Haar

vader had zelfde moed haar lijk te openen en
hierbij bleek hem dat h e t meisje aan uitge
breide tuberculose van de darm en en het
buikvlies had geleden. Nu was echter de vraag
hoe het meisje de ziekte kon hebben gekre
gen nog niet beantwoord. Erfelijkheid kon
worden uitgesloten. Het bleek bij onderzoek,
ook in dit geval, dat de oorzaak in de melk
moest worden gezocht. De familie van Dr.
Gosse had de gewoonte de zondagen door te
brengen op een landelijk erfgoed in de ber
gen. Een van de grootste genoegens van het
jonge meisje was melk, direct nadat deze uit
de uier van de koeien getrokken was, te drin
ken, en zij deed dit steeds als zij op het land
goed was. Met het oog op de ziekte van de dar
men kwam men op de gedachte, dat de koei
en wel tuberculeus konden zijn. De tuberculi-
neproef bevestigde de juistheid van deze ver
onderstelling, doordat door de toepassing van
dit onderkenningsm iddel bleek, dat vier van
de vijf koeien tuberculeus waren, hetgeen ook
door het onderzoek na de slachting werd be
vestigd.

Prof. De Jong schrijft in zijn studie ‘De een-

Met gerust hart kon de zuivel van Oud-Bussem verorberd
worden. Dit meisje moet al lang dood zijn, maar dat heeft
niet aan de producten van Oud-Bussem gelegen. (Collectie
Tjebbes, Stadsarchief Naarden)
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heid der Zoogdierentuberculose’ over dit ge
val: ‘W anneer het waar is, dat de dochter van
Dr. Gosse te Genève overleed aan darm tuber-
culose door het drinken van melk van tuber
culeuze koeien, en hieraan is moeilijk te twij
felen, dan pleit het tragische uiteinde van dat
meisje voor een heftige pathogene werking
van de tuberkelbacillen van het ru n d ’.

Een andere zeer veel voorkom ende uier-
ziekte is die, welke veroorzaakt wordt door
streptokokken. Streptokokken zijn kogelvor
mige bacteriën die in ketens van tientallen tot
enige honderden liggen. Microscopisch be
schouwd vertonen ze enige overeenkomst met
een rozenkrans. O nder deze vormen komen
zeer virulente soorten voor, dat zijn soorten
die heftige ontstekingen, m et soms als gevolg
bloederige etterplaatsen verwekken. Zeer ge
makkelijk worden door onzindelijke melkers,
die smetstoffen van zieke op gezonde dieren
overgebracht zodat het niet zelden voorkomt,
dat in een stal veel dieren uierziek zijn.

Indien de zuiver verkregen melk, d.i. de hy
giënische melk, niet spoedig en daarbij blij
vend afgekoeld wordt, vindt er een vermenig
vuldiging van bacteriën plaats, want ook de
onschuldige soorten verm eerderen snel in
melk. Stellen wij ons eens voor, dat onder gun
stige om standigheden bijvoorbeeld bij zomer-
tem peratuur een bacterie zich b innen een
half uur vermenigvuldigt, dan hebben wij na
24 uur een nakom elingschap van 248 gekre
gen, d.i. een aantal, dat door een getal van 15
cijfers m oet worden voorgesteld namelijk:
281.474.976.710.656. Als dan kunnen wij ons
indenken, hoe de bacterieflora zich uitge
breid heeft als de melk, oorspronkelijk arm
aan kiemen, bijvoorbeeld enige duizenden
bacteriën per gram bevattende, enige uren
oud is. Bij een tem peratuur van 5-10° C vindt
er praktisch gesproken een trage vermenig
vuldiging plaats. H et is dus wenselijk om de
melk na het melken direct af te koelen en
koel te bewaren, totdat ze geconsum eerd
wordt. H et bacteriegehalte van de melk wordt
verder nog verhoogd door de luchtinfectie.
De stallucht, vooral bij slechte ventilatie, is rijk
aan allerlei micro-organismen. Ook des zo
mers in de weide wordt de melk door de lucht
geïnfecteerd. H iertegen kan m en zich moei
lijk wapenen. Emmers m et grote openingen
nem en natuurlijk m eer bacteriën op dan em

mers met een kleine opening. In een hygië
nisch bedrijf gebruikt m en dus liefst emmers,
die van boven zoveel mogelijk zijn gesloten.
Verder is de haarbekleding van de koe nog
van invloed op de ‘bacterieregen’. Zorg dus
dat de dieren zo kort mogelijk geschoren zijn,
wrijf de uier en het lichaamsdeel daarboven
met een schone vochtige doek af.

Een andere bron van infectie is het melkge-
reedschap. Dit moet, na m et warm sodawater
schoongemaakt te zijn, kort voor het gebruik
nog uitgestoom d worden. Ook m oet de zoge
naam de ligging van de koe rein zijn. H et dier
m oet niet m et het lichaam in aanraking ko
men m et mest, droog kort stro of hooi; de
staart m oet opgebonden zijn, zodat het zich
niet bevuilen kan, de melker m oet telkens na
een dier gemolken te hebben zijn handen
m et zeep wassen, en de koeien m oeten vóór
dat het melken begint, minstens een kwartier
gestaan hebben, want het opstaan direct vóór
het melken verwekt stof.

Goed gemolken en goed behandelde melk
van gezond vee, ‘hygiënische melk’, m et wei
nig bacteriën bezit eigenschappen, die in
hoge mate onze belangstelling wekken. Zodra
er een intensieve bacteriegroei plaatsvindt,
worden de eiwitten met hun bijzondere eigen
schappen vernietigd, want deze licham en zijn
voor de bacteriën een uitnem end voedsel, ter
wijl daarbij voor de gezondheid schadelijke
stoffen in de plaats treden. In deze periode,
vóór het eigenlijke zuur worden van de melk,
kan ze voor kinderen en zwakke magen zeer
gevaarlijk zijn. Die melk vertoont noch in
uiterlijk, noch in smaak afwijkende eigen
schappen, ze is dus niet te onderkennen van
elke andere melk. Men moet, in verband m et
de afkomst, hygiënische melk vertrouwen.

Veelal, uit gebrek aan beter, wordt er aange
raden de melk van onbekende afkomst te pas
teuriseren o f te koken. Weliswaar worden er
dan 99% van de bacteriën gedood, maar bij
een oorspronkelijk bacterierijke handelsm elk
worden de stofwisselingprodncten van de bac
teriën lang niet allemaal vernietigd. Bevat de
melk bovengenoem de streptokokken, die van
zieke uiers afkomstig waren, dan geeft dat ko
ken volstrekt nog geen waarborg, dat die melk
ongevaarlijk is geworden. In de ziekenhuizen
te K openhagen en Petersburg heeft m en
daarm ee treurige ervaringen opgedaan. H et
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behoeft geen nader betoog, dat in dit opzicht
de melk van een uierzieke koe gevaarlijker is
dan de mengm elk van verschillende dieren.
Ongetwijfeld zijn er heel wat ziektes, die hun
oorsprong nem en in het gebruik van melk,
die van zieke dieren afkomstig is.

In de loop der tijd zijn, vooral op hygië
nisch gebied, veel inzichten gewijzigd. De
melk, het voedsel bij uitnem endheid, vooral
voor kinderen en zwakken, is hieraan niet ont
komen. De hygiëne in het algemeen heeft al
heel wat bereikt en een schone toekomst ligt
nog voor haar open. Bij de melkwinning moe
ten wij dus letten op gezond, goed gevoed vee,
dat dagelijks onder strenge controle staat, in
goede stallen of goede weiden verblijft, op ge
zond personeel, dat eveneens onder strenge
controle staat, en op de hygiënische inrich
ting van het gehele bedrijf.

In de volgende bladzijden zullen wij tot in de
tail nagaan, wat er in dit opzicht alom ge
schiedt; hoe de toestanden over het geheel
genom en zijn en welke verbetering zij verei
sen. Daarna zullen wij in het bijzonder stil
staan bij de hygiënische inrichting ‘Melkerij
Hofstede Oud-Bussem'.

A lgem en e toestand en

Indien het publiek op de hoogte van de melk
winning was, zou het anders over de heersen
de toestanden oordelen. H et veehoudersbe-
drijf, dat de m elkproductie ten doel heeft, eist
hoognodig verbetering. Bij de uitbreiding van
onze kennis aangaande het optreden van be
smettelijke ziekten is er zeer veel aan het licht
gekomen, waarin de melkwinning betrokken
is. Hij, die enigszins op de hoogte is hoe en
waar de melk verkregen wordt, walgt van de
m eer dan ergerlijke toestanden. Vuile stallen,
vuil melkvee, vuil melkpersoneel, vuil vaat
werk, een vuile behandeling en daarm ee dus
vuile melk. Nu kunnen èn de boeren èn de
bedrijven, die de melk verwerken, en verko
pen, deze schijnbaar verbeteren, m aar het
grote gevaar om ze te gebruiken blijft bestaan.
Wat wordt er gedaan om die melk te verbete
ren? Men kan hiervoor tal van m iddelen te
baat nem en. De boer zeeft de melk, niet om
een ingevallen koehaartje of betrekkelijk on
schuldig vuil te verwijderen, nee, hij zeeft de

melk door een doek om het grove vuil, de
mestklonters en dergelijke ongerechtigheden
te verwijderen. Grote bedrijven reinigen de
melk door centrifugeren, en w anneer we
daarbij eens het centrifuge-afzetsel zagen, dan
zouden wij versteld staan van de massa koe-
haar, mest, bloed en slijm! Op sommige plaat
sen, en hier hebben wij het oog op de melk
markt, wordt er wel eens aan de melk een
kleurstof dan wel eigeel toegevoegd, waar
door de melk een mooie room kleur verkrijgt.
Het gebruik van deze middelen is boerenbe
drog. H et zichtbare vuil is dan wel verwijderd,
m aar het daaraan klevende microscopische
waarneembare vuil passeert de filters en wordt
er noch uit gefiltreerd, noch uit gecentrifu
geerd. Verder kan deze schijnbaar gereinigde
melk nog de bacteriën van tuberculose, uier
ontstekingen e.a. bevatten, indien er namelijk
melk onder gem engd is van dieren, die aan
die ziektes lijden. De onderzoekingen in de
grote steden hebben dit m eerm alen aange
toond. Is het een wonder, dat er personen,
veeartsen, artsen, hygiënisten e.a. zijn, die zul
ke toestanden kennen en daarom  nim m er
melk gebruiken? Het doet zo denken aan het
gebruik van worst. Iemand, die op de hoogte
is van de alom heersende toestanden gebruikt
ook geen worst. Bezoek in de winter eens en
kele stallen en u zult versteld staan over de
toestanden, die daar heersen. Ziet eens hoe
de dieren eruit zien, als ze van de stal in de
weide komen. De regen m oet de mestkorsten
losweken en verder zijn reinigende invloed
uitoefenen. Deze beschrijving is niet overdre
ven, want verreweg bij de meeste boeren heer
sen zulke toestanden en vooral in bepaalde
streken schijnt dit regel te zijn. Gelukkig be
staan er ook veehouders, bij wie wat m eer zin
delijkheid betracht wordt, en eveneens be
staan er bedrijven, die ernstig op zulke wan
toestanden zouden letten. De regering heeft
al m eerm alen willen ingrijpen, maar tot dus
ver is dit bij het willen gebleven. De overheid,
hetzij in provincie of gem eente, heeft ook
m eerm alen rapporten  over die ergerlijke toe
standen uitgebracht. Bekend in dit opzicht is
het rapport van de G edeputeerde Staten van
Noord-Holland aan de Staten van de provin
cie. Verder een zeer uitgebreid ‘Rapport over
de melkvoorziening van Amsterdam' aan de
Gezondheidscommissie te Amsterdam en tal-
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‘Onder melktijd' (uit: Neerlands Welvaart).

rijke rapporten  van Gezondheidscommissies
in ons land, onderzoekingen van particuliere
verenigingen en zo verder. Enkele voorbeel
den zullen deze algemeen heersende toestan
den nader toelichten.

H et vee wordt slecht verpleegd, het schoon
maken van de stallen in de winter vindt niet
plaats en de bekende Hollandse zindelijkheid
wordt op de meeste plaatsen verwaarloosd. De
ligplaats van de koeien bestaat m aar zelden
uit stro, meestal bestaat deze uit een mengsel
van zand, mest, en vuil, waaraan soms heide
plaggen zijn toegevoegd. Is het gewoonte een
koe, die gekalfd heeft, een linnen dek op te
leggen, dan blijft dit soms van versleten meel
zakken gemaakte kleed steeds enige tijd lig
gen, zonder er te w orden afgehaald om
schoongemaakt te worden. De touwtjes waar
mee dit dek aan het dier is bevestigd, worden
vastgeknoopt en na korte tijd is de overgang
van touw in he t dekkleed zichtbaar aan de
mestkorsten die op de knopen zijn vastge
droogd. Men neem t het de veehouder niet
kwalijk. Het grote aantal koeien en de weinige

hulp maken een betere oppassing onm oge
lijk. H et is de inrichting van het bedrijf, die de
toepassing der hygiënische m aatregelen in de
weg staat. Teneinde de koeien tijdens het mel
ken rustig te houden, wordt h e t vee geduren
de de melktijd gevoederd. H et hooi wordt op
geschud en voor de dieren gelegd. Dat een
dergelijke m ethode bijdraagt tot verontreini
gingen van de reeds gewonnen melk, behoeft
hier geen betoog.

De verontreiniging van de uier en het ge
vaar dat daardoor ontstaat voor de infectie
van de melkklier, geschiedt veelal tijdens het
melken. In stallen waar één spantouw wordt
gebezigd voor alle koeien, die door één per
soon wordt gemolken, ziet m en dit van mest
en stalvuil gladde touw, dikwijls gebruikt bij
een koe, die aan uierontsteking lijdt en daar
om bij het melken ongedurig is. Ook bij ande
re koeien wordt dat touw gebruikt. En de wij
ze waarop gemolken wordt! Vele melkers spu
wen eerst in de holte van hun  handen en be
ginnen daarna te melken. Anderen maken
hun vingers nat met de melk die zij vooraf uit
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de tepel trekken. Van wassen vóór het melken
is meestal geen sprake, terwijl in veel gevallen
uitsluitend die kleren worden aangetrokken,
die te vuil zijn om buiten de stal te worden ge
dragen. De aanwezigheid van kloven en won
den aan de spenen, openbaart zich niet zel
den, doordat de handen van de melker bloe
derig gekleurd zijn.

In één stal stonden 24 koeien naast elkaar.
Ze konden hun koppen niet naar boven bewe
gen, omdat zij dan in aanraking zouden ko
men met de vuile natte balken. Vóór zich uit
staarden deze dieren volkomen in het duister.
Slechts een sombere lichtbundel verlichtte,
bij het opengaan van een versleten deur, het
voor hen opgestapelde hooi. Door aandachtig
op allerlei dingen te letten kon een vreemde
zich slechts m et moeite bewegen tussen de
koppen van de dieren en het scheidingsvlak,
de hooivoorraad of de vuile planken, die de
stal van andere ruim ten scheiden. De verlich
ting van een dergelijke stal wordt verkregen
door een aantal, kleine, in de vuile met mest
bespatte m uur gemaakte openingen, die als
raampjes dienst m oeten doen. Deze vensters
bestaan uit één glas, dat zo goed als lichtdicht
geworden is door het vuil, door de spinnen
webben enz. Op deze wijze treedt slechts wei
nig licht de stal binnen, terwijl daarenboven
alleen die koeien te onderscheiden zijn, die in
de nabijheid van een dergelijk raampje staan.
Onm iddelijk achter de koeien bevindt zich
een ondiepe goot, de groep, waarin de feca-
liën geworpen worden. De ligging van de
koeien bestond uit zand, mest en ander vuil.
Nu is het duidelijk waarom de melkers de vuil
ste kleren aantrekken om die koeien te gaan
melken.

In een andere stal, waar de zogenoem de
groep ontbreekt, m aar waar de dieren hun fe-
caliën op stro werpen, waren de schenkels, de
poten, staart en een gedeelte van de uier ge
heel met korsten van opgedroogde excremen
ten bedekt. Zulke 'holle ' o f ‘po t’ stallen die
nen om zoveel mogelijk mest te verzamelen.
Met deze grote vervuiling van de dieren staat
ongetwijfeld in verband de melksoort, die rijk
is aan fecaalresten, aan specifieke bacteriën
en aan gedesorganiseerde, hum usachtige
plantenresten.

In het Rapport Melkvoorziening van de Ge
deputeerde Staten aan de Provinciale Staten

van Noord-Holland vinden wij opgegeven uit
134 G em eenten in Noord-Holland, hoe daar
de melkwinning geregeld is. H et volgende is
daaraan ontleend.

Naast het drinkwater staat de gesteldheid
van de ruimte, waarin het vee zich een groot
deel van h e tjaa r bevindt. H et spreekt wel van
zelf, dat de inrichting van en de reinheid in
de stallen van invloed moet zijn op de hygiëni
sche toestand van het vee. H et ophopen van
veel dieren in kleine ruim ten die niet behoor
lijk geventileerd worden of kunnen worden,
het doen staan of liggen op onreine bodem,
die voor geregelde en afdoende verversing
niet voldoende gelegenheid biedt, het zijn
factoren die niet zullen nalaten hun  ongunsti
ge invloed op het vee te hebben. Besmetting
van één dier wordt in zo een omgeving licht
verbreid.

De kans op verontreiniging, m en zou haast
spreken van vervuiling, neem t toe als door het
melkpersoneel niet voldoende reinheid wordt
betracht, zowel van de uiers van de koe als van
eigen handen, arm en en kleding. En het zou
daarm ee, aldus het rapport van de districtvee-
arts en de bijlagen daarvan, zeer treurig zijn.
Veeleer zou m en uit die berichten m oeten op
maken, dat het gedrag van het personeel
m eer gericht is op dan tegen verontreiniging
van de melk. Al is de toestand niet overal even
vuil als in de vroegere standplaats van de vee
arts, waar een mengsel van speeksel, handen
en uiervuil en melk soms de eerste vulling van
de m elkem m er uitmaakt, het is toch een wei
nig bem oedigend verschijnsel, dat doelmatige
reiniging van de uiers vóór het melken zo
goed als nergens aangetroffen wordt, dat van
het wassen van arm en en handen van het
melkpersoneel niet dan bij uitzondering spra
ke schijnt te zijn, dat, indien al een speciale
melkwijze wordt gebezigd, dat ju ist het tegen
gestelde is van hetgeen het uit een zindelijk-
heidsoogpunt m oest wezen. Kenm erkend ook
voor het gemis aan zorg voor zuivere melk in
één gem eente is, dat bij regenachtig weer
m odderbestanddelen in de melk komen! Op
het voorkomen van tuberculose, huid- en an
dere ziekten bij het melkpersoneel wordt wei
nig gelet. De melk van zieke dieren, voor zo
ver die niet, hetzij als gevolg van de ziekte zelf,
hetzij als gevolg van het gebruik van medica
m enten, ophouden m et melk geven, wordt
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volgens de berichten van vele gem eentebestu
ren eenvoudig als gezonde melk behandeld.

H et is een niet onbekend verschijnsel, dat
dikwijls het vaatwerk wordt gespoeld met sloot
water, waarop soms de privaten lozen. Indien
er op de boerderij of in de woningen van het
melkpersoneel een besmettelijke ziekte heerst,
gaat de melk gewoon voor het gebruik weg.
Soms raadt de boer aan om de melk te koken,
maar in verreweg de meeste antwoorden staat
aangegeven, dat de melk op gewone wijze
wordt behandeld en verhandeld. De reiniging
van het vaatwerk geschiedt door water, dat men
op de boerderij voorhanden heeft, putwater,
bronwater, vaart- of slootwater. O nder sommi
ge gem eenten staat er zelfs aangegeven, dat de
privaten op sloten lozen en dat in zulke sloten
het vaatwerk wordt gereinigd. Voor drinkwater
gebruikt m en sloot-, put-, kanaal-, wel-, bron-,
duin- of hemelwater. Ook het vervoer van de
melk laat zeer veel te wensen over. Ook de koe
ling en het bewaren van de melk vindt in de
meeste gevallen onvoldoende plaats.

H et rapport aan de Amsterdamse Gezond
heidscommissie geeft om trent het optreden
van besmettelijke ziekten m eer gegevens. H et
volgende toont dit duidelijk aan. Slaan wij de
verslagen van de Gemeentelijke Gezondheids
dienst na, dan valt ons op, dat daarin ieder
jaa r opnieuw epidem ieën van tyfus in Amster
dam gesignaleerd worden (Febris Typhoïda),
die aan het gebruik van melk m oeten worden
toegeschreven. De verkoop van dergelijke
geïnfecteerde melk te beletten, schijnt voorlo
pig niet goed mogelijk. Bij de melk toch zijn
het niet m aar enkel'e gevallen van tyfus, maar
blijkens de m ededelingen van de directeur
van de Gezondheidsdienst konden jaarlijks
vele tientallen van gevallen tot het gebruik
van melk, afkomstig van deze of gene melkle-
verancier, worden teruggebracht: zelfs komt
ja ren  achtereen de melk van éénzelfde vee
houder onder de verdachte voor!

1901. In het verslag van de Gezondheids
dienst wordt m eegedeeld, dat in dat jaa r 266
gevallen van Febris Typhoïda in Amsterdam
waren voorgekomen. D aaronder in de tijd van
zes weken zeven gevallen als gevolg van het
drinken van melk, alkomstig van een melk
boer uit een naburige gem eente, wiens echt
genote kort daarvoor aan die ziekte overleden

was, terwijl hij en zijn zoon niet lang daarna
ernstig ziek waren geweest. In 29 andere ge
vallen had de ziekte van of bij de melkslijter
hoogstwaarschijnlijk aanleiding gegeven tot
de verspreiding van Febris Typhoïda onder
zijn klanten.

1902. Aantal gevallen van tyfus 255. Evenals
in andere ja ren  kon opnieuw m et grote waar
schijnlijkheid voor een deel van deze gevallen
worden aangenom en, dat zij te wijten waren
aan het gebruik van geïnfecteerde melk en
dat de bron van de infectie niet in Amster
dam, m aar in een naburige gem eente gelegen
was, waar voor het spoelen van de melkvaten
gebruik werd gem aakt van slootwater (30 ge
vallen).

1903. Aantal gevallen 277. Ook hier was het
m erendeel van de gevallen te wijten aan het
gebruik van geïnfecteerde melk. Verder als in
1902.

1904. Aantal gevallen 373. Verder als 1902.
1905. Aantal gevallen 438. Verder als 1902.

H ieronder 42 gevallen bij personen, die allen
de melk hadden gebruikt, afkomstig van één
zelfde leverancier. Deze zelfde veehouder
kom t reeds sedert ja ren  voor onder de leve
ranciers van melk, waarvan m et hoge waar
schijnlijkheid is aan te nem en, dat zij m et ty-
fuskiemen is besmet. Enz.

In een ander rapport vinden wij om trent de
melkwinning he t volgende vermeld. Het on
derzoek betreft een hoeveelheid van m eer
dan honderd  boerderijen.

O nder de koelgelegenheden zijn er die zich
bevinden op de ‘deel’, in de 'm olengang’ of
in he t ‘boenhok’. Andere bestaan uit tonnen,
die m et water m oeten worden vol gedragen;
weer andere boeren koelen de melk in uitge
graven putten  in de grond, in zakwater dat
daarin opkomt. Ook zijn er, die de melk in het
geheel niet koelen. Er komen gevallen voor,
dat een alles behalve frisse geur uit zo'n put
opstijgt en het koelwater bestaat uit een sa
menvloeiing van sloot-, zak- en privaatwater,
terwijl het eveneens voorkwam dat een put be
zet was met spinraggen. Als unicum  kan ver
meld worden, dat een boer de tnelk koelde in
bussen, hangend in een sloot waarin het water
24° C was, terwijl hij op de ‘deel’ een welput
bleek te hebben. Dit werd uit gemakzucht of
onw etendheid gedaan.
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Schoolkinderen op excursie naar Oud-Bussem. (Collectie Tjebbes, Stadsarchief Naarden)

Bij enkele boerderijen  werd in juli en
augustus het vee in de stal aangetroffen. Een
van de stallen, waarin de beesten zom er en
winter doorbrachten, zag er zo afschuwelijk
uit, dat b innentreden bijna niet mogelijk was.
In dezelfde boerderij werden in een hok nog
twee koeien, als het ware onder de fecaliën
aangetroffen. Deze twee dieren waren door
de boer vergeten te melden; toch vergat hij ze
niet te melken.

H et volgende bericht is ontleend aan het
Handelsblad 29 O ktober 1912.

Gemengde berichten
Het ‘Zindelijke ’ beestje
Men schrijft ons: Dezer dagen was te Broek in
Waterland een boer bezig met zijn melkbussen
(voor Amsterdam bestemd) te wassen in de vaart
‘Zes Steden Op een stoep, ongeveer 10 meier ver
der, spoelde even te voren een vrouw luiers in die
vaart. En tussen de plekken prijkte op een deur
‘Besmettelijke ziekte ’ (difteriej.

De Gezondheidsdiensten, Gezondheidscom
missies en Keuringsdiensten in ons land ken
nen evenzeer bovenstaande toestanden. Zij
hebben, wat de chemische samenstelling van
de melk betreft, reeds veel verbeterd, m aar te

genover de zeer onhygiënische toestanden
staan ze machteloos. Het is nu  eenmaal een
erfelijke gewoonte geworden om van geslacht
op geslacht alle gebruiken, die boven beschre
ven zijn, over te nem en. Men houdt er melk
vee op na om een vloeistof te kunnen krijgen,
die op melk lijkt. H et vee verkeert vooral in de
winter in een zeer vervuilde toestand en ver
vuilde omgeving, en zolang er uit de uier een
op melk gelijkend vocht wordt verkregen,
wordt er gemolken. Bloederige melkstralen
worden verwijderd op de grond naast de koe,
want dit gekleurde vocht zou de melk ver
dacht doen worden. Een dergelijke verwijde
ring van geïnfecteerde melkstralen is een
nieuwe infectiebron voor gezonde dieren. Is
de melk met etter bedeeld, dan gaat die ge
woon door de andere melk heen. Gelukkig
bestaan er ook veehouders, die er een beter
geweten op na houden, maar, werkelijk, deze
komen niet veel voor. Zeer zeker m oeten wij
het eens zijn met een hoogleraar, die het ge
bruiken van rauwe melk, niet-hygiënisch ge
wonnen, beschouwt als een gevaarlijk experi
m ent voor het leven.

H et is zeer te waarderen dat de Gezond
heidscommissies en Keuringsdiensten zich be-
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ijveren om vervalste melk op te sporen en de
knoeier voor het gerecht te brengen, maar
oneindig veel schadelijker kan de melk zijn,
die zeer onzindelijk en daarenboven nog van
ziek vee verkregen is. En al lukt het wel eens
op grond van een m elkonderzoek in het labo
ratorium  onder de vele gevallen een strepto-
kokken-uierziek dier op te sporen, de uiertu-
berculose, die zoveel slachtoffers kan maken
en nog zoveel andere ziekten, ontsnapt veelal
aan die waarneming. Bij de ontzettende uit
breiding van tuberculose onder he t rundvee,
waarbij ook de uier b innengedrongen kan
worden, m oet h ier toch in de eerste plaats op
gelet worden. Moeilijker wordt dit onderzoek,
dat in handen van de Staat zou m oeten zijn,
als wij bedenken, dat de melk zeer dikwijls af
komstig is uit andere streken, zelfs uit andere
veraf gelegen provincies. Nog ingewikkelder
wordt dit onderzoek als wij bedenken, dat de
boeren dagelijks onder elkaar melk verhande
len, om dat zij volgens een contract een zeker
kwantum melk m oeten leveren. Tegenwoor
dig hebben wij in de zogenoem de ‘Regerings-
m elk’ ook een duidelijk voorbeeld.

D e H o fste d e  ‘O ud-B ussem ’

Ten gevolge van een  tyfus-epidem ie te
Utrecht, welke epidemie haar oorzaak vond in
het gebruik van rauwe melk, nam Jan  van
Woensel Kooy, in nauwe samenwerking m et de
tegenwoordige directeur, de heer Floris Vos,
nadat hij zich overtuigd had op welk een roe
keloze wijze de melkwinning in het algemeen
plaats had, en tevens wat er op dit gebied met
geld en goeden wil te verbeteren viel, het be
sluit tot het stichten van een bedrijf, dat, zowel
wat inrichting als wat het beheer betrof, zou
m oeten dienen als een voorbeeld en dat te
vens bij de toen op handen zijnde evolutie in
het zuiverwezen grote diensten zou kunnen
bewijzen. Dit plan had als grondprincipe: ge
zond vee, gezond personeel, stipte reinheid en
nauwgezette hygiënische controle van alle de
tails van de melkwinning en levering.

Van Woensel Kooy heeft helaas zijn plan
niet verwezenlijkt gezien. Slechts enige dagen
na de eerste steenlegging van de gebouwen
op he t landgoed Oud-Bussem bij Naarden
overleed hij. H et plan waaraan hij m et geheel
zijn geest zo krachtig had gewerkt werd echter

na zijn dood verwezenlijkt. Het is te danken
aan zijn goed inzicht en zijn breedheid van
opvatting, dat deze model-hofstede, zoals die
daar in het hart van het Gooi is verrezen, een
onmisbare instelling is geworden.

In de medische wereld is sinds ja ren  een
strom ing waarneem baar om bij de voeding,
waar het natuurlijk voedsel voor zuigelingen
niet o f niet in voldoende m ate aanwezig is,
rauwe koemelk te gebruiken. De stroming
vindt haar oorsprong in de ervaring bij de zui
gelingen- en kinderpraxis opgedaan en steunt
eveneens op theoretische overwegingen om
tren t de verandering, die koem elk bij verwar
ming ondergaat, m aar die tot dusver werd be
lem m erd door de gevaren, verbonden aan het
gebruik van koemelk, zoals die to t dusver in
de handel werd geleverd. De Hofstede ‘Oud-
Bussem’ heeft tot taak om onvervalste, zuiver
behandelde melk van zulke hoedanigheid te
leveren, dat zij zonder gevaar voor de gezond
heid in niet-bewerkte, dus ook in niet-gekook-
te of niet-gepasteuriseerde staat kan worden
gebruikt. Om die waarborgen te kunnen ge
ven is het nodig om de productie en distribu
tie in eigen hand  te houden. De melk wordt in
zodanige staat geleverd, dat ze, na he t verla
ten van de uier, zo min mogelijk is veranderd.
De prijs waarvoor die geleverd wordt houdt
rekening m et de kosten. H et bedrijf laat geen
inkrimping toe en m et het beginsel kan niet
geschipperd worden. Evenmin is de directie
te vinden voor loonsverlaging en evenmin tot
het wijzigen van het voederrantsoen. De prijs,
waarvoor de melk geleverd kan worden is uit
de aard van de zaak hoog, te hoog waarschijn
lijk om haar ooit voor algemeen gebruik te
kunnen aanbevelen. Ook aan de karnemelk
van de Hofstede ‘Oud-Bussem’ en aan de yog
hurt, rauwe melk, na verwarming en afkoeling
met den Bacillus Bulgaricus en een melkzuur
bacterie, geënt, wordt bijzondere zorg be
steed. De karnem elk wordt zonder toevoeging
van water bereid, zodat de vetvrije vaste stof
altijd boven de 8% ligt.

Inderdaad is een inrichting als hier te be
schrijven, geen liefdadigheidsstichting, en zij
kan dit, op straffe van ondergang ook nooit
worden, om dat alleen op gezonde financiële
grondslagen de waarborgen gebouwd kunnen
worden om al het hygiënisch wenselijke prak
tisch in te voeren en te blijven gebruiken.
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Uit artikel 16 van de Statuten blijkt, dat
m en geen grote winsten op het oog heeft. Dit
artikel luidt: 'De zuivere jaarlijkse winst zal
worden vastgesteld, nadat de nodige afschrij
vingen zijn gedaan. Van deze winst worden
jaarlijks zodanige bedragen voor reserve be
stemd als door de algemene vergadering van
aandeelhouders, d irecteur en commissarissen
gehoord, zullen worden bepaald. Van het
daarna resterende wordt allereerst aan de
houders van aandelen Serie A uitgekeerd 4 %
over het nominaal bedrag van hun aandelen,
vervolgens, zo mogelijk, aan de houders van
aandelen Serie B eveneens 4 % over het no
minaal bedrag van hun aandelen. Het daarna
van de winst resterende wordt besteed in het
bedrijf.

De Directie van de N. V. Melkerij Hofstede Oud-
Bussem bestaat uit:
Floris Vos, directeur.
I. Staal, bedrijfschef.

Commissarissen zijn:
Prof. Dr. H ector Treub.
Dr. C.W. Janssen.
H.G.A. Elink Schuurman

Commissie van Technisch bestuur.
Dr. J.M. Clinge Doorenbos, arts.
B.M. Busing, veearts.
Dr. C.J. Koning, scheikundige en bacterioloog.
W.C. Mooij Jr., scheikundige.

Op bepaalde tijden worden vergaderingen ge
houden, waar zaken en toestanden betreffen
de het bedrijf besproken worden. De geno
m en besluiten m oeten stipt ten uitvoer wor
den gebracht. Ieder van de leden van de Com
missie van Technisch Beheer heeft zijn eigen
werkkring en is daar verantwoordelijk voor.

De Hofstede Oud-Bussem is dagelijks voor elke
geneeskundige veearts of hygiënist te zien. Het
belangstellende publiek heeft eveneens toe
gang, echter na verzoek aan het kantoor en
wanneer blijkt dat men uit een gezonde omge
ving komt. De inrichting is in de loop van de
jaren  door tal van bekende personen uit alle
werelddelen afkomstig, bezocht, hetgeen het
vreemdelingenboek aanwijst. Verder is ‘Oud-
Bussem’ al vaak bereid geweest om weten
schappelijke onderzoekingen te doen of te

De melk wordt in  de rekken gezet. (Collectie Tjebbes, Stads-
archief N aarden)

Mmmmm

steunen. Alleen in tijden van twijfel aangaande
de gezondheidstoestand van het vee of bij het
ter plaatse heersen van veeziekten is men er, zo
het nodig mocht blijken, op ingericht om de
melk niet in te rauwe, doch in hoog verwarm
de staat af te leveren. De flessen, waarin de
melk verpakt is, dragen dit kenmerk.

Controle op de gezondheidstoestand van het
personeel

I. Bij aanmelding.
De controle begint met een bacteriologisch
onderzoek, waaruit blijken moet, dat de des
betreffende persoon geen bacillendrager is
(tyfus, difterie, tuberculose).

Daarna volgt geneeskundig onderzoek; valt
dit eveneens gunstig uit, dan wordt pas over
de aannem ing beslist.

H et materiaal voor het onderzoek op bacil
lendrager wordt opgezonden naar het Cen
traal Laboratorium  voor de Volksgezondheid.

II. Na opname.
Ieder, die zich aanm eldt als ongesteld, ziek of
gewond, wordt zo spoedig mogelijk bezocht
en onderzocht en indien nodig algeheel uit
het bedrijf geschakeld. Hetzelfde heeft plaats
met het hoofd van het gezin, indien huisgeno
ten ziekten hebben, die besm etting kunnen
verbreiden.

In het begin van het ja a r  wordt ieder die,
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gedurende he t afgelopen jaa r ziek geweest is
m et koortsverschijnselen, opnieuw  onder
zocht.

Ieder ontvangt bij zijn opnam e de dringen
de opdracht, zich, zelfs bij de kleinste verwon
ding, ten kantore te m elden, alwaar verband
en antiseptische stoffen aanwezig zijn om een
voorlopig verband te ontvangen.

O ntstekingen aan vingers en handen  slui
ten, zolang ze bestaan, eveneens van deelna
me aan he t bedrijf uit.

In veel gevallen waar zulks m oet of gewenst
voorkomt wordt hulp van specialisten inge
roepen.

Behalve bij opnam e wordt op willekeurige
tijden onderzocht o f er onder het personeel
bacillendragers zijn.

Aangezien de lonen bij ziekte zowel als bij an
dere verplichte non-activiteit worden uitbe
taald, kom t smokkelen (zich niet dadelijk aan
m elden bij verwondingen of ziekte) letterlijk
niet voor: trouwens de kans om te smokkelen
in deze zin doet zich weinig voor bij de bijzon
dere doorlopende goede gezondheid van al
len.

Bij een bedrijf als N. V. Melkerij Hofstede Oud-
Bussem m oet het geluk ook dienen. En to t nu
toe diende dat geluk wat de gezondheidstoe
stand van het personeel betreft. Geen enkel
geval van roodvonk of van tyfus, slechts enkele
gevallen van mazelen kwamen voor en dan
nog alleen bij personeel, dat niet op de hof
stede woont. In één huishouden kwam difte
rie voor. Dat deze ziekte tot dat ene huishou
den beperkt bleef, mag zeker ook gedankt
worden aan de strenge afzondering van de
huisgenoten en de gehele uitschakeling van
de vader uit het bedrijf.

Nog dit: alvorens een knecht op de Hofste
de ‘Oud-Bussem’ wordt toegelaten, wordt hij
in zijn kring door iem and van de Directie be
zocht. Op deze wijze wordt er iets van zijn
vroegere omgeving bekend.

Controle op de gezondheidstoestand
van het vee

Het vee wordt op de m arkten door een erva
ren persoon, die aan de inrichting verbonden
is en daar ook woont, gekocht. H et aange
kochte vee wordt gedurende 15 dagen in

quarantaine gehouden op een of twee stallen,
die op een afstand van ongeveer 15 m inuten
van de Hofstede zijn gelegen. Nadat het vee
op die stallen is aangekom en, wordt een on
derzoek naar de gezondheidstoestand inge
steld, waarbij tevens op het uiterlijk gelet
wordt, ook ten opzichte van eventueel aanwe
zige gebreken, die bij de aankoop over het
hoofd gezien of daarna voor de dag gekomen
m ochten zijn. Blijkt het na dit onderzoek niet
gewenst een of m eer van de aangekochte run
deren voor de Hofstede te bestem m en, dan
worden die zo spoedig mogelijk verkocht.

Daar het tuberculineren van het vee in de
quarantainestal plaats heeft, wordt vervolgens
de datum  van de tuberculinatie vastgesteld en
deze volgens aanwijzingen van Prof. Dr. D.A.
de Jong  te Leiden, van wie de tuberculine
wordt betrokken, verricht. Hierbij valt op te
m erken dat alle runderen, waarbij na de injec
tie een verhoging van m eer dan 0,4 graden is
waargenomen, dus zowel verdachte als tuber
culeuze, eveneens direct verkocht worden.

Ongeveer twee m aanden na de datum  van
de aankoop, wordt de tuberculinatie her
haald, terwijl de tuberculinatie van de gehele
veestapel éénmaal per jaa r plaats heeft, waar
bij op dezelfde m anier wordt gehandeld als
bij de nieuwe aangekochte is aangegeven,
wanneer een verhoging van m eer dan 0,4 gra
den wordt aangetroffen. De laatste tijd is bij
de nieuw aangekochte dieren, behalve de sub-
cutane m ethode van tuberculinatie tevens de
ophtalm oreactie van Prof. Calmette toege
past.

Tweemaal per week vindt, op ongeregelde
tijden, inspectie van de gehele veestapel
plaats, waarbij tevens aan alle bijzonderheden
ten opzichte van voeding en verpleging aan
dacht wordt geschonken. Bij deze inspectie is
steeds de bedrijfschef o f de opzichter van het
melkpersoneel aanwezig, waarmee dan even
tueel gemaakte op- of aanm erkingen worden
besproken, terwijl overleg wordt gepleegd of
aanwijzingen worden gegeven ten opzichte
van maatregelen in het belang van de veesta
pel gewenst o f nodig.

W anneer zich onder het vee ziekteverschijn
selen voordoen, of vermoed wordt dat een
dier aan een in- o f uitwendige aandoening
lijdt, wordt de veearts onmiddelijk hiervan in
kennis gesteld, waarop deze, na ingesteld on-
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derzoek, naar zijn bevinding handelt. Hierbij
dient vermeld dat liet personeel verplicht is
dadelijk kennis te geven van elk verm eend of
werkelijk aanwezig in- o f uitwendig ongeval,
door hen bij het vee opgem erkt. Tevens wordt
elke gelegenheid te baat genom en om het
personeel in te lichten om trent hetgeen men
noodzakelijk in het belang van het bedrijf
m oet weten en doen.

W anneer in voorkomende gevallen, de vee
arts het nodig acht m et de leden van de Raad
van Technisch beheer overleg te plegen, of
hun  m ededelingen toe doen, wordt door hem
hiervan kennis gegeven aan de voorzitter, die
hem, in een bijeenkomst van de leden, de ge
legenheid geeft maatregelen voor te stellen
en te bespreken en eventueel gemaakte op
en aanm erkingen te behandelen.

Verder gelden bij de tuberculine-inspuitingen
de volgende regels:

Vóór de injectie de tem peratuur gedurende
ten minste 2 dagen in de ochtend, in de mid
dag en in de avond opnem en.

De injectie uitstellen, totdat de tem pera
tuur gedaald is, bij dieren waarbij een tem pe
ratuur hoger dan 39,5 °C gem eten wordt.

De tuberculine-injectie in de avond toedie
nen.

De tem peratuurm etingen doen beginnen
liefst 8, of op zijn laatst 10 uren na de injectie,
ze zo mogelijk om de 2 uren  herhalen, zolang,
totdat een maximum stijging of een duidelijke
daling is ingetreden; vroeger ophouden kan
alleen geschieden bij dieren, waarbij de hy-
pertherm ie duidelijk ziekzijn aanwijst.

Een laatste m eting doen bij voorkeur 36
uren na de injectie, om te zien of het diet
weer norm aal geworden is en of er zich door
de tuberculinatie geen blijvende koortstoe
stand ontwikkeld heeft.

De tem peratuurstijging berekenen, door
van de hoogste tem peratuur na de injectie de
hoogste vóór de injectie af te trekken.

Als tuberculeus beschouwen de dieren, waar
bij de stijging 1,5° C of m eer bedraagt, als ver
dacht die, waarbij de stijging 0,5° C tot 1,5° C
bedraagt, en als gezond die, waarbij de stijging
beneden de 0,5° C blijft.

Als tuberculeus beschouwen de verdachte die
ren waarbij de tem peratuur bij twee opeenvol
gende m etingen boven de 40 C is.

De tuberculine wordt door prof. D.A. de jong
bereid uit tuberkelbacillenculturen van de
mens en grotere huisdieren, op dezelfde wijze
als in het Instituut Pasteur te Parijs geschiedt,
terwijl ook de daar gebruikelijke controle
wordt toegepast. De aldus verkregen tubercu
line (geconcentreerde tuberculine) wordt
door m enging met een negenvoudige hoe
veelheid '/•<% fenoloplossing gem aakt tot ver
dunde tuberculine (tuberculine dilutée).

Uit bovenstaande gegevens blijkt, dat het on
derzoek op ‘Oud-Bussem zeer streng geschiedt.
Er worden dus jaarlijks vele koeien voor de
melkproductie afgekeurd, terwijl er bij de her-
tuberculinatie en bij de jaarlijkse tuberculina
tie nog verscheidene afvallen. Deze afgekeur
de dieren worden direct uit de veestapel ver
wijderd, terwijl de nieuw aangekochte dieren
en op tuberculine reagerende dieren niet in
de stal worden toegelaten, maar m et belangrij
ke schade weer verkocht worden.

B iolog isch  -  chem isch  -  b acterio log isch e con 
trole op  h et product

Iedere dag wordt de avond- en morgenm elk
als m iddelm onster van de gehele stal bacterio
logisch onderzocht.

Eens of m eerm alen per week worden bo
venstaande monsters chemisch onderzocht.
De monsters worden genom en uit een mon
ster, dat tijdens de gehele duur van het tappen
verkregen is.

Minstens éénmaal per week wordt de melk
van elke koe afzonderlijk biologisch onder
zocht. Hierbij wordt van iedere koe de melk
gecentrifugeerd om het leukocytengehalte te
kunnen bepalen. Overschrijdt dit de norm,
dan wordt dit onder de microscoop onder
zocht. Verdachte dieren worden uit de veesta
pel verwijderd, in de ziekenstal geplaatst, of,
in de weidetijd, afgezonderd gehouden. Zo
nodig wordt gedurende enige dagen, in over
leg m et de veearts, een desbetreffend m onster
telkens onderzocht.

Bovendien telkens wanneer de veearts het
onderzoek van een m onster nodig acht.

De karnem elk wordt chemisch, de yoghurt
chemisch en bacteriologisch onderzocht.

H et water van de diepboring van ±35 m,
wordt chemisch en bacteriologisch onderzocht.
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De pasteurisatieruimte. (Collectie Tjebbes, Stadsarchief
Naarden)

Van alle onderzoekingen wordt schriftelijk
verslag gedaan.

O p ongeveer een half u u r gaans van het Sta
tion Naarden-Bussum, dat m et het Hollandse

SÉlsüÉi' m

Uitstorten en transport der melk naar 't zuivelhuis (uit:
Neerlands Welvaart).

spoor van Amsterdam ook in een half uur te
bereiken is, ligt he t prachtige ‘Oud-Bussem ,
dat destijds toebehoorde aan de familie Hin-
lopen. Later is dit bezit overgegaan aan de
H eer Bredius, die dit jaren lang  in eigendom
had, he t verfraaide en er vrije wandeling gaf.
Sindsdien is het bos algemeen bekend gewor
den als ‘Bos van Bredius'. In 1893 ging het
landgoed over in handen van Baron Tindal,
terwijl he t in 1902 in publieke veiling aange
kocht werd door de heerJ. van Woensel Kooij,
de stichter van de Model-Hoeve Oud-Bussem.
Deze m odelboerderij, die versierd is met de
loopende Hinde, h erinnert nog aan de bovenge
noem de Hinlopens.

Door onze Hollandse Grootm eester op het
gebied van bouwkunst, K.P.C. de Bazel, ont
worpen en onder zijn leiding gebouwd, mag
de hofstede Oud-Bussem uit esthetisch oog
punt zeker onder de schone bouwwerken van
N ederland worden genoemd. Voor de prak
tijk is het zeker van groot belang dat het ge
heel aan het doel beantw oordt hetwelk de
stichter er zich van voorstelde. Van niets te
veel, van niets te weinig, inwendig geheel vol-

Wassen voor en tijdens 't melken (uit: Neerlands Wel
vaart ).
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doend aan de eisen, welke heden gesteld wor
den door de hygiëne, geeft uiteindelijk dit
bouwwerk m et zijn rijke, doch scherpe lijnen
een dagelijks terugkerend genot bij het aan
schouwen, terwijl op hen die voor het eerst
deze Hofstede zien, de aanblik hiervan als een
openbaring werkt.

Waar vroeger het eikenhout groeide, staan
nu de gebouwen, namelijk de stallen, het zui-
velhuis, de woning van de bedrijfschef m et het
tehuis voor een gedeelte van het melkperso-
neel, het kantoor en verdere gebouwen als
woningen voor een ander deel van het perso
neel. De stal heeft een lengte van 170 m, het
gebouw is verdeeld in vier stalruimten, waarin
40 + 32 + 32 + 40, dus 144 koeien geplaatst
kunnen worden.

Van buiten gezien, doet het gebouw, dat
hier en daar m et wingerd en blauwe regen be
groeid is, hoogst aangenaam aan, doordat de
bouwmeester rekening gehouden heeft m et
het praktische en het schone, zodat hier niet
de eentonigheid heerst, die andere gebouwen
soms kenmerkt.

W anneer wij een van de zijgebouwen, bij
voorbeeld het linkergedeelte, binnentreden,
ontwaren wij allereerst aan weerszijden, dus
nog buiten het gebouw van de stal, twee clo
sets voor het stalpersoneel. Zodra wij de deur
van de stal openen, zien wij een grote, prach
tige ruimte, die helder verlicht is. Zoldering
en m uren zijn sneeuwwit. In het m idden van
de stal bevindt zich een gang, die 3 m breed is,
en die m et doffe zwarte en witte tegels belegd
is. Aan elke zijde van deze gang staan 20 koei
en. De voerbakken bestaan uit hardsteen en
beton, in  hebben aan de voorzijden, op klei
ne afstanden van elkaar, geperforeerde kope
ren roosters, die in verbinding staan met een
ondergronds buizennet, dat met de buiten
lucht correspondeert en voor de ventilatie
zorgt. Deze ventilatie kan door schuiven gere
geld worden. Een tweede luchtverversing
wordt verkregen door kanalen, die tussen bin
nen- en buitenm uur bij de vensters zijn aange
bracht, terwijl een derde ventilatie geschiedt
door afvoerbuizen van zeer grote afmeting,
die door het dak naar buiten treden (systeem
Boyle). H ierm ee is een regelmatige luchtver
versing bereikt voor en achter de koeien, die
daarbij nooit tocht kan veroorzaken. De bin
nenm uur is tot op een hoogte van 1,8 m m et

verglaasde witte tegels bekleed. Enige zware
koperen kranen kunnen de slangen aankop
pelen, waarmee de gehele stal bespoten en ge
reinigd kan worden, en die tevens als brand
kranen dienst kunnen doen. In de avond kun
nen de stallen elektrisch verlicht worden. De
koeien staan tussen zware sierlijke stangen,
met koperen beslag en hebben elk 1,15 m sta-
ruimte. De 30 m lange voerbakken bevatten
op kleine afstanden aan de binnenzijde ope-
ningen, waardoor het water over de gehele
lengte gelijktijdig kan toetreden. De bakken
hellen een weinig naar één zijde af, zodat het
overvloedig water door een stop verwijderd
kan worden. Al het water dat op de Hofstede
Oud-Bussem gebruikt wordt als spoelwater van
de zuivelinrichting, menagewater, closetwater,
spoelwater uit de stallen, handenwaswater
enz, wordt gevoerd naar een biologisch reini-
gingsveld, dat op ongeveer 2 kilom eter af
stand van de gebouwen door de Nederlandse
Heide maatschappij is aangelegd, zodat er
geen sprake kan zijn, dat de bodem  ter plaatse
van de gebouwen verontreinigd wordt. Om
verontreiniging van de koeien m et mest te
voorkomen, zijn de staarten door touwtjes op
gebonden. De koeien zijn, zoals hierboven
reeds beschreven is, veeartsenij kundig onder
zocht, terwijl ook haar melk vóór de plaatsing
in de stal biologisch en chemisch gecontro
leerd is. Dat de dieren gereinigd, en dat de
staarten dagelijks met warm sodawater gewas
sen worden, behoeft niet m eer vermeld te
worden. In het begin van de staltijd worden
alle dieren bovendien nog door een machina
le behandeling geschoren, zodat het een lust
is om dit vee in deze stallen te zien.

O orspronkelijk heeft m en gem eend, dat
als ligging voor de dieren een weke onder
grond van asfalt het beste zou zijn. Dan
wordt veel stof en onreinheid  voorkomen.
De tijd heeft evenwel geleerd, dat dit niet zo
is, want de dieren  kregen vooral aan de voor
poten verdikkingen. Later heeft m en telkens
wel andere stoffen als ligging gebezigd, doch
tenslotte heeft m en opnieuw zijn toevlucht
m oeten nem en tot het lange zogenoem de
ligstro. Achter de koeien bevindt zich de zo
genoem de groep, waarin de fecaliën vallen.
Deze groep, die 65 centim eter breed en 40
centim eter diep is, helt van weerszijden naar
het m idden af. In het m idden van deze groep
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bevindt zich een groot rond  gat, dat onge
veer de d iam eter van de groep heeft, en dat
door een luik w aterdicht gesloten kan wor
den. Als d it gat geopend is, kunnen  h ierdoor
de fecaliën verwijderd worden. Zodra dit
plaatsvindt, w ordt er in de tunnel, die onder
de stallen doorloopt een kipwagentje ge
bracht. Men schuift de mest nu  naar dit gat
en zo naar beneden  in h e t karretje dat daar
onderstaat. Dit wagentje dat op rails loopt
wordt getrokken door de tunnel en naar een
overdekte m estput gebracht. Deze m estput
heeft een inhoud  van 1500 m3, door beton
w aterdicht en correspondeert m et de beide
tunnels, die onder de stallen doorlopen. In
dien wij ons buiten  vóór he t m idden van de
stalgebouwen plaatsen, dan zien wij de plaats
van de tunnels om zoom d m et een haag van
lage coniferen. Zoals reeds vermeld, is de zol
dering van de stal opgetrokken uit gewapend
beton. De zolders bevatten een gedeelte van
de hooivoorraad, van de voorraad lijnkoek,
haver e.a. In de stal bevinden zich nog twee
deuren, die toegang geven to t twee kam er
tjes van de nachtwachten, want ieder ogen
blik zou er bij zoveel dieren  hulp nodig kun
nen zijn. Deze kamertjes, eveneens zeer zin
delijk onderhouden , bevatten bed, wastafel,
kastje enz. Aan het andere einde van de stal
bevinden zich nogmaals twee deuren , de
deur links geeft toegang to t de plaats, waar
de melk in ontvangst genom en wordt, want
gedurende he t m elken rijdt er steeds om de
stal een karrede dat de gevulde melkbussen
onm iddelijk naar he t zuivelhuis brengt; de
deur rechts geeft toegang to t een grote rui
me plaats waar het voedsel bewaard en be
reid wordt. In een corresponderend  gedeelte
van de andere vleugel zijn de elektrisch ge
dreven m achines opgesteld, die b innen  twee
uren  de lijnkoek breken, poederen, de haver
pletten, de wortels snijden, ofwel he t voedsel
voor m eer dan 100 koeien gereed maken. In
de eerstgenoem de ruim te bevindt zich ook
de toegang to t de reusachtig grote kelders,
waar een deel van de wortels is opgeslagen,
en verder één van de trappen  die toegang
geeft to t de zolders. In iedere stal is er een
goede gelegenheid om de handen  te wassen,
waar ook een autom atisch vloeibare zeep-
druppelaar voorhanden is.

Zoals gezegd zijn de melkers verplicht om,
volgens een stalwet, die h ie ronder staat aan
gegeven, telkens hun handen te wassen. Zij
m oeten vóór het m elken de uiers van de
koeien m et een schone ruige vochtige doek
afwrijven, die na het gebruik achter de ge
m olken koe gew orpen wordt. De eerste
melkstralen, die rijk aan bacteriën zijn, wor
den in daarvoor bestem de busjes verwijderd.
De kleren van het m elkpersoneel, die zij van
de Maatschappij ontvangen, w orden door de
Maatschappij gewassen, versteld en in orde
gehouden. Er wordt steeds uitgestoom d vaat
werk gebruikt, terwijl elke m elker verplicht is
de koe, die hij melkt, m et aandacht op te ne
men. Uit de em m ers wordt de melk in het
ontvangstlokaal dor Ulaxfilters gefiltreerd.
Deze filtratie d ien t om eventueel ingevallen
koeharen te verwijderen. Een Ulaxfilter be
staat uit een grote trech ter waarin, in het
nauwe gedeelte, een dubbele ring kan wor
den gelegd. Deze dubbele ring omvat een
zeef van gevlochten staaldraad en een schijf
je  gezuiverde watten. O pdat de melk er niet
hard  invalt bij het overgieten van de emmers,
kan boven op de ring een soort deksel m et
openingen aan beide zijden, geschoven wor
den.

Voorschriften voor de melkers

Voor of tijdens het melken mag niet aan het
ligstro worden geroerd.

De koeien worden gespannen, voordat de
em m er de stal in wordt m eegenom en.

De uiers worden vóór het melken m et een
daarvoor bestem de vochtige doek afgeveegd;
deze doek wordt na het gebruik achter de ge
molken koe geworpen.

Men dient zoveel mogelijk m et de volle
hand te melken.

De eerste stralen uit elke speen worden met
de droge hand in het daarvoor bestem de bus
je  gemolken.

De beide voorste kwartieren dienen volle
dig uitgemolken te worden alvorens de ach
terste te melken.

Praten, zingen of het maken van hinderlijke
geluiden is tijdens het melken streng verbo
den.

H et is verboden de handen op enige ande
re wijze te bevochtigen dan met melk.
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Mest opvangst in de tunnel onder de stal (uit: Neerlands
Welvaart).
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De handen worden voor en na het melken
van iedere koe gewassen.

Melkblok en spantouw dienen steeds in rei
ne toestand gehouden te worden.

Een verbinding van de zolders met de stallen
wordt onder m eer verkregen door het ope
nen van een zwaar ijzeren luik. Het op deze
zolders geborgen hooi kan door dit luik in de
stal geworpen worden. De dieren ontvangen
dit voedsel na  het melken. Het stof, dat zich
bij het toedienen van dit voedsel in de ruimte
zou verspreiden, komt dus niet in aanraking
m et de melk. Bacteriologisch is herhaalde ma
len nagegaan, dat enige uren na deze behan
deling het zwevende stof is bezonken. Pas na
het melken krijgen de dieren eerst het voed
sel, terwijl hierna de stal en voornamelijk de
groep gereinigd wordt. De drie andere stal
len, die zich onder het grote rieten dak bevin
den zijn volgens het beschreven type ge
bouwd.

Niet in directe verbinding m et de vier stal
len staan nog twee kleinere stalruimten, de zo
genoem de ziekenstal voor m inder ernstige ge
vallen en de operatiestal. De eerste omvat drie
boxen. Beide stallen zijn goed verlicht, ruim
en voor het vee gemakkelijk toegankelijk. De
vloer in de operatiestal heeft een helling naar
het midden, waarin een rooster ligt, die de bij
de operatie nodige vloeistoffen en daarbij vrij
kom ende vochten in een riool stort. Op deze
wijze kan de gehele ruim te gedesinfecteerd
worden. Enige waterleidingkranen geven ook
hier gelegenheid om overvloedig de gehele
stal te reinigen. Een aan deze operatiezaal
grenzend kamertje bevat enige instrum enten
en chemicaliën van de veearts.

Aan de grote of hoofdstal, grenst een nieuw
gebouwde stal, die opnieuw hetzelfde type van
bouw heeft. Deze staat geïsoleerd, kan 40
koeien bergen, en wordt ook wel genoem d
‘De blauwe stal’, om dat de wanden en zolde
ring niet wit, m aar blauw geschilderd zijn.
Men heeft hierm ee de vliegenbestrijding op
het oog. Inderdaad m oeten wij zeggen, dat de
blauwe kleur de vliegen verdrijft. De stalvlieg
schijnt de blauwe lichtstralen niet aangenaam
te vinden, tenminste slechts sporadisch wor
den er in de voor het vee zo lastige vliegentijd,
hier en daar vliegen aangetroffen. Alleen op
een gedeelte van de zoldering, waar het luik is
gebouwd, en waar de opstaande wanden niet
blauw m aar wit zijn, worden enkele vliegen
aangetroffen. Wellicht is dil ook de reden,
waarom men in het huishouden blauwe vlie-
genkastdeuren, horretjes en stolpen heeft. De
tunnel, die onder de stallen van het hoofdge
bouw loopt, is ook onder deze blauwe stal
doorgetrokken.

In de onmiddelijke nabijheid van de stallen
staat het zuivelhuis, waar de melk, zodra het
melken in stal o f weide is afgelopen, wordt
aangevoerd. In dil zuivelhuis wordt de melk
gelucht en gekoeld tot op ongeveer 4° C; in
flessen getapt, die automatisch met in paraffi
ne gedrenkte schijfjes gesloten kan worden; in
kisten verpakt en onmiddelijk naar de trein
gebracht. In het warme jaargetijde heeft de
verzameling plaats in ijsverpakking, zodat de
flessen in de kisten door ijs ontgeven zijn.

Mocht er onder het personeel of onder het
vee een besmettelijke ziekte uitbreken, dan
wordt de melk zódanig verwarmd (hoog ge-
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Hofstede Oud-Bussem, middengedeelte. Waar nu  een gla
zen pu i is was vroeger de doorgang voor paard en wagen.
Foto: Eric Kos, Hilversum.

pasteuriseerd), dat ze bij het gebruik geen
aanleiding tot gevaren m eer kan opleveren.
Deze verwarming wordt door een etiket op de
flessen aangegeven, terwijl bovendien het pu
bliek hierover nog door een circulaire op de
hoogte wordt gesteld.

H et zuivelgebouw bevat, behalve ketel- en
machinekamer, de installaties voor het elek
trisch licht en drijfkracht, de reservoirs van de
waterleiding, de inrichting om de flessen te
reinigen en de badkamertjes voor het perso
neel. De flessen, die van buitenaf worden aan
gevoerd, worden in het daarvoor van het zui-
velhuis gescheiden lokaal uitgepakt en in zeer
warm sodawater voorlopig gereinigd; pas hier
na komen ze in het reinigingslokaal van het
zuivelhuis, worden in troggen m et warm soda
water ondergedom peld, in een borstelmachi-
ne geplaatst en m et bronwater verder schoon
gemaakt. H ierna laat m en ze op ro terende
schijven verder uitdruipen, waarna ze op ge
makkelijk verplaatsbare wagentjes worden ge
plaatst ter vulling m et melk.

In dit gebouw bevinden zich nog de machi
ne voor het karnen en boter kneden, een
koelmachine, de verzuringsbakken en een
flinke ruim te voor de kisten, die voor de ver
zending gereed staan. O nder het gebouw be
vindt zich de boterkelder, waarin kasten aan
wezig zijn, die door koud pekelwater tot on
der het vriespunt kunnen worden afgekoeld.

Tot de verdere gebouwen, die nog niet ge
noem d zijn, en welke een noodzakelijk uit
vloeisel zijn van een bedrijf als dit, behoren
achtereenvolgens het kantoor, de woning van
de bedrijfschef, waaraan direct verbonden is
een logies voor ongehuwde melkers en ten
slotte woningen voor het gehuwde personeel,
want allen, die direct m et dit bedrijf in verbin
ding staan, wonen op ‘Oud-Bussem’.

In het gedeelte van het huis van de bedrijfs
chef, waar dus de melkers zijn ondergebracht,
is een grote zaal m et biljart, leestafel en verde
re gelegenheid voor vermaak. Het eten wordt
door een kok gereed gemaakt, die in de daar
eveneens aanwezige bakkerij het brood bakt,
en verder voor de consum ptie zorgt.

G edurende de weidegang, dus in de zomer,
wordt evenzeer naar grote reinheid gestreefd.
H et m elkpersoneel heeft in de weide gelegen
heid de handen te wassen en de dieren te rei
nigen. Een overdekte houten  loods biedt ook
plaats voor de melkbussen, terwijl de witge
schilderde karretjes voortdurend heen en
weer rijden om de gevulde melkbussen zo
spoedig mogelijk naar het zuivelhuis te ver
voeren, waar de melk wordt gelucht, afge
koeld en afgetapt.

De melk, die ‘Oud-Bussem levert is zuiver
verkregen van kerngezond vee. Ze bezit de ei
genschappen van ‘Natuurmelk’ en is door bac-
teriegroei niet veranderd. De scheikundige sa
m enstelling kom t overeen m et melk van goed
behandeld en goed gevoed vee.5

Het bacteriëngehalte van de melk loopt in
de regel van 1000-15000; terwijl een enkele
maal deze cijfers zowel naar boven als naar be
neden overschreden worden.

En eindelijk nog een prozaïsch slot, namelijk
de distributie.

Om niet alle moeite en zorgen aan de melk
verloren te doen gaan, althans de mogelijk
heid hiertoe te scheppen, heeft 'Oud-Bussem
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De melk wordt gereed gemaakt voor distributie. (Collectie
Tjebbes, Stadsarchief Naarden)
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ook deze zaak overeenkomstig de waarde van
het product geregeld. De melk gaat in de be
kende flessen in verzegelde kisten onmidde-
lijk nadat deze zijn gesloten per spoor naar de

verschillende plaatsen, waar de melk verkrijg
baar wordt gesteld.

Dit geschiedt snel, zonder enig uiterlijk ver
toon. Geen koper, of ander glim mend metaal
of te pronk stellen in uitstralende etalages in
kostbare filialen; niets van dit alles! Hoogstens
hier of daar een visitekaartje in groot formaat
op schutting o f dak om de voorbijganger haar
bestaan in herinnering te brengen.

Bij aankomst per spoor worden de melkkis-
ten, waarvan het zegel ongeschonden is over
genom en, geopend door de depothouder, die
de inhoud over de bij deze in ontvangstname
aanwezige rondbrengers verdeelt (dus zo van
uit de wagon in de kar); uiterlijk b innen twee
a drie uur na aankomst van de melk m oeten
de rondbrengers deze aan de gebruikers of
hun  vertrouwenspersonen hebben afgeleverd.

Een speciaal daartoe aangestelde controleur
houdt toezicht op het nakom en van het regle
ment, waaraan het personeel -  m et het rond
brengen belast -  zich heeft te onderwerpen.

Zo gaat het in de grote plaatsen, terwijl in
de kleine plaatsen de controle door de depot
houder zelf geschied; in nóg kleinere wordt
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Het ‘wagenpark ’ van de Hofstede. (Collectie, Tjebbes, Stadsarchief Naarden)
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Het huidige Oud-Bussem aan de Flevolaan 41 te Huizen. Foto: Eric Kos, Hilversum.
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alles door de vertrouwensman van ‘Oud-Bus
sem zelf behandeld.

Enige jaren geleden hield ‘Oud-Bussem op
m et haar melk in Rotterdam  af te leveren. De
directie van de Keuringsdienst aldaar schreef
in het jaarverslag het volgende: ‘O m trent de
modelmelk m erk ik op, dat in de loop van dit
ja a r  de aflevering van de melk van de Hofste
de Oud-Bussem hier is gestaakt. Rotterdam  ver
liest daarbij, naar mijn mening, melk uit een
van de best ingerichte en best gecontroleerde
veestallen, die wij hier te lande hebben .’ Veel
bekende personen hebben zich herhaaldelijk
in deze geest uitgelaten.

Uit hetgeen hierboven over de ‘Melkerij Hofste
de Oud-Bussem’ is geschreven, hlijkt, dat m en
uit een hygiënisch oogpunt bereikt heeft, wat
er heden ten dage voor zulk een inrichting te
bereiken is. De ernstige bezoeker van deze in
stelling kan zijn op- en aanm erkingen maken
en deze aan de direcde m eedelen. M ochten
er verbeteringen zijn aan te brengen, dan zul
len deze in de Commissie van Technisch Be
heer ernstig overwogen worden en m en zal
niet nalaten te verbeteren, wat er nog verbe
terd kan worden.

De m odelhoeve ‘Oud-Bussem’ levert op
grond van alles wat hierboven is meegedeeld
een zeer vertrouwbaar product, een melk, die met een
gerust hart in rauwe staat gedronken kan worden.

Namens de Commissie van Technisch Beheer,
Dr. C.J. Koning.

Slotwoord

Met deze uitgave van Neerlands Welvaart heeft
de directie van ‘Oud-Bussem’ beoogd, hen,
die niet in staat zijn door eigen aanschouwing
kennis te nem en van een model melkbedrijf,
op gemakkelijke wijze hiervan een beeld te
geven.

H ierm ee is ook getoond hoe het zijn kan.
Niemand zal ontkennen, dat dit kleine melk-

adertje, hetwelk naast de ontzaglijke melk
stroom zijn weg vindt, niet alle reden van be
staan heeft, doch voordat hier uit een beek -
om niet te spreken van een rivier -  zal zijn ge
worden..., zullen nog veel geslachten na ons
m oeten komen en gaan.

Er was een ogenblik, dat m en m eende, dat
de gang er in zou komen, toen na ‘Oud-Bus-
sem ’ t eel kleine en grote ondernem ingen met
hetzelfde ernstige voornem en bezield uit de
grond verrezen, doch weinig is hiervan op dit
ogenblik m eer te vinden" terwijl de eerste juist
aan haar kleinheid zijn te gronde gegaan,
hebben de laatste het wegens onvoldoende
doorzettingskracht m oeten opgeven.

Wel zijn hier en daar zogenoemde model-
stalletjes opgezet, meestal in volkrijke buurten,
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werkende uitsluitend m et ‘eigen (waaronder te
verstaan uitsluitend gezins-) hulp; bedrijfjes -
hoewel vaak belangrijk betere handelsmelk le
verende -  die het tekort aan deugdelijkheid
moeten aanvullen m et uiterlijkheden waar
door die waarborgen ontbreken die aan een
m odelbedrijf dienen gesteld te worden. Waar
het gaat om rauw of verhit, is er voor deze tus-
senzaken geen plaats. Zij kunnen slechts de
verwarring, die ten opzichte van de melkbe-
handeling en distributie heerst, vergroten.

Ongeveer 12 jaar geleden, schreef Bern
stein in zijn zeer lezenswaardig boek Die Milch7
o.m. ‘die Frage der besseren Milchversorgung hat
sich in allen Landern in den Vordergrund des Inte
resses gedrangt, wozu die grosse Kindersterblichkeit
die Veranlassung gegeben hat. Man ist überall be-
strebl Verbesserungen einzuführen, es fehlt aber an
Klarheit über dasjenige, was zu erstreben ist oder
was vorlaüfig als erreichbar betrachtet werden
haan.'

Klaarheid, orde en regel dient gebracht te
worden, hetgeen slechts mogelijk is door een
sterke hand.

Terwijl veeartsen en bacterioloog-scheikun-
digen vergaderen en kibbelen om de toekom
stige leiding, d ient onder het melkvee, zijn be
zitters en distributeurs schifting te worden ge
bracht.

Nu is het een chaos waarmee niets is te be
ginnen; bonden en verenigingen van melk
veehouders tellen onder haar leden de meest
heterogene elem enten, waarbij de slechten de
goeden naar beneden trekken terwijl ze gaar
ne profiteren van de door de laatste te beha
len voordelen, om niet te spreken van de on
georganiseerden waarvan de meeste maar
raak knoeien en rom m elen op onverantwoor
delijke wijze.

Wil de wetenschap met de door haar bereik
te en nog te bereiken resultaten tastbaar suc
ces hebben, dan d ient eerst op grote schaal
schoonmaak te worden gehouden. Van de
4.000.000.000 liter melk, die N ederland jaar
lijks produceert, vinden ongeveer 600.000.000
liter hun  weg door kinder- en mensenmaag,
veelal in een toestand die niet de minste waar
borg van deugdelijkheid biedt. Het is dus ze
ker de moeite waard hieraan alle aandacht te
besteden.

Voor de bonafide melker en distributeur
enerzijds, voor de van deze beiden geheel af
hankelijke gebruiker anderzijds, is bij een
grondig aanpakken van deze zaak niets anders
dan winst te behalen.

Floris Vos

t  IMS 3  4mmm t *
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De melk van Oud-Bussem ging alle kanten op. Het was dus niet voor niets dat hier geposeerd werd. De men ner is in hygië
nisch verantwoorde kleren gestoken. Collectie Huizer Museum Het Schoutenhuis.
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N oten

1 Het Sociaal Weekblad van 5 september d.o.v. schreef
over hem: ‘Plotseling is uit zijn jonge leven weggerukt
deze persoonlijkheid, onzen lezers o.a. bekend door
een paar artikelen, die hij schreef in het S.W. over agra
rische toestanden in Duitschland en over den socialisti
sche schrijver Marlo. Een studieman getuige zijn geheel
zelfstandige bewerking van Kirkup’s Geschiedenis van het
moderne socialisme, maar ook van een idealist, dien groot
fortuin in staat stelde, met vrucht naar verwezenlijking
van idealen te trachten. Waarom moest de dood zo
spoedig zijn hand uitstrekken juist naar dezen rijke, die
zich zozeer de verantwoordelijkheid bewust scheen,
verbonden aan het bezit van een groot vermogen?’

2 ‘Naarden’ door F.W. Drijver. Amsterdam; Scheltema en
Holkema’s Boekhandel.

3 K.P.C. de Bazel door H.P. Berlage, Elsevier’s Geïllu
streerd Maandschrift, 16de Jaargang No. 8, Aug, 1906.

4 Statuten der N.V. Melkerij: ‘Hofstede Oud-Bussem op
gericht bij acte, den loden Mei 1912 dor den notaris
Charles Miseroy te Amsterdam verleden’ (Bijvoegsel tot
de Nederlandsche Staatscourant van Woensdag 17 juli
1912 No. 165).

5 Ze geeft aldus ongeveer de volgende analyse: soortelijk
gewicht 15 °C -  1031; vet 2,9-3,5 %; verdampingsresidu
11,21-11,92 %; vetvrije vaste stof 8,31-8,42 %; zuurgraad
6,0-7,5 %; soortelijk gewicht wei 15 C 1.027-1.030 %;
brekingsindex wei 17,5 C 13.430-13.436; draaiing 5.2;
vriespunt -  05,55-0,56; suiker 4,8-5,0 %; totaal eiwit 3,3
%; kaasstof 2,5 %; albumine 0,4%.

6 Voor zover mij bekend, bestaat naast ‘Oud-Bussem’ nog
slechts de Modelstal ‘Bronstee’ te Haarlem, en de Mo-
delstal ‘De Vaan’ te Hilligersberg. De laatste wordt door
een niet onbelangrijke subsidie staande gehouden.

7 ‘Die Milch’ von Alexander Bernstein. Verlag von Julius
Springer Berlin. Gemeinfassliche Darstellung der Ei
genschaften, Besandteile und Verwertung der Milch,
der Versorgung der Stadte un der Ernahrung durch
Milch.

C hronologische lijst van publicaties om 
trent O ud-Bussem , 1904-1914

Organisation des Oeuvres d’Assistence et de Mater-
nité dans les Pays-Bas par le Jonkh. Dr. E. Teixei-
ra de Mattos, Rotterdam, Section III Sous Section
8 B. Congrés Int. a Paris (Gouttes de Lait) 1904.

‘Gooische Melk’, Aan het Zoeklicht. Telegraaf,
Dinsdag lOjanuari 1905.

Hofstede “Oud-Bussem” door Dr. A. Lam, Week
blad v. Melkhygiëne No. 7, 20januari 1905.

Melkhygiëne door J. Rinkes Borger, Zuivelcourant 9
febr. 1905.

Melkhygiënische Inrichting “Oud-Bussem” C. J. Ko-
ning te Bussum. Genootschap ter bevordering
der Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amster
dam. Sectie voor Biologie, 11 maart 1905.

Die Milchhygiënische Anstallt “Hofstede Oud-Bus

sem” bei Amsterdam Dr. J. Kaufman. Milch-Zei-
tung No. 36 1905. Verlag M. Heinsius Nachfolger.
Leipzig.

Zoete melk in ’t Gooi. Van dag tot dag, Algem. Han
delsblad van Zaterdag 10 juni 1905 e.v.

Eine Muster-Miclwirtschaft von M.M. Craandijk. Da-
voser Zeitung No. 103 u.f. Sept. 1905.

De melk van “Oud-Bussem” door G. de V. Tijd
schrift “Eigen Haard” 31ste jaargang 2 Dec 1905.

La Masseria “Oud-Bussem”, La Heria Igienica in
Olanda, Publicazione della Societa d’Esercizio
“Oud-Bussem”.

La Ferme Modele Hollandaise “Oud-Bussum” Ex-
trait de 1’Agriculture Nouvelle 17 et 24 Avril et
Ier Mai 1909.

As Vacarias de Hollanda. Um estabulo de “Oud-Bus
sem” Samuel Maia de Loureiro, medico dos Hos
pitaes, Illustracas Portugueza Lisbao, 12de Julho
de 1909.

II Latte nella produzione e nellTgiene delf Alimen-
tazione Dott. Carillo D’Arval. Milano Antonio
Vallardi Editore 1910.

De Modelboerderij Oud-Bussem bij Naarden. In
dustrieel Weekblad 5 Nov. 1910.

Voyage d’étude en Belgique et en Hollande. Ferme-
Modèle d’Oud-Bussem. Extrait du Recueil de mé-
dicine vétérinaire 23/30Jun. 1911.

Six Mois dans 1’Éuropa. Souvenir de la Commission
des ingénieurs agronomes de 1’Uruguay. Barcelo
na 1911, 12, 14 Imprenta Elziviriana.

Hygiënische Untersuchungen der Handelsmilch,
von Gerard Louis Joseph Gooi en, Jena, Verlag
von Gustav Fischer 1912 aus dem Baet. Hyg. Lab.
Von Privatdozent Dr. F. Basenau. Amsterdam.

SüdDeutsche Landwirthschaftlichen Tierzucht *
Jahrg. No. 8 21 febr 1913, “Hofstede Oud-Bus
sem” bei Amsterdam, ein Hollandischer Muster-
betreib Jur Hyg. Milchgewinnung. Prof. Dr. H. Ja
cob. I t recht, Holl.

A Certified Milk Farm in Holland. Hoard’s Dairy
man. fowa W.H. Cooper. Fort Atkinson, Wiscon
sin, May 16, 1913.

La Latteria Olandesa “Oud-Bussem” Prof. A. Guzzo-
ni (Gazzeta Italiana della Levatrici 25 Ottobre
1913, No. 20.

Opkomst en bloei van Gooi en Eemland, door F.W.
Drijver 1913, Los, Bussum.

De Beteekenis van de Stalproef voor de beoordeling
der melk, door C.J. Koning en W.C. Mooy Jr.,
Chemisch Weekblad 1914, No. 24.

American Veterinary Review, Sept. 1914. No. 6, edi
ted by Prof. A. Liautard M.D.V., 509 West 152d
Streel, New-York N.Y.
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De boerderij behouden?
Het bouwkundig erfgoed van de Larense agrariër
en de veranderde maatschappij Karei Loeff

H e tja a r  2003 is voor sommigen een jaar om
m et wellicht enige weemoed terug te denken
aan het boerenleven van vroeger. 1 In Laren is
het agrarische tijdperk al lang voorbij, m aar in
een groot deel van ons land is de transforma
tie van het platteland in volle gang.2 De land
bouw dwingt tot een voortdurende reorgani
satie, waai bij oude landschappen worden her-
verkaveld en boerderijen dreigen te verdwij
nen .3 H et ‘nieuwe boerderijtype’, zoals dat
bijvoorbeeld in de Eemnesser polder te vin
den is, is zeker een beschouwing waard, maar
voor Laren niet relevant. In Laren worden de
oude boerderijen afgewisseld m et villa’s en
kleinere woonhuizen, w inkelpanden en bouw
typen die horen bij onze m oderne maatschap
pij. Van boerendorp  werd Laren via kunste
naarsdorp een winkeldorp en, als de ontwik
kelingen zich voortzetten, misschien wel een
Disney-dorp, m et alle gevolgen van dien...

H et behoud van de schoonheid

In Laren verdween de laatste boer geruisloos.4
De agrarische bedrijven werden opgedoekt,
m aar veel boerderijen bleven desondanks be
houden. Nog steeds dragen deze gebouwen
bij aan het karakter van het dorp, misschien
wel de reden waarom een internationaal on
dernem er als de b loem ist/decorateur/on t-
werper Marcel Wolterinck met zijn bedrijf in
Laren wilde blijven.4 De grootschalige nieuw
bouw die hij pleegde eiste -  onbewust -  ook
dit keer zijn tol. H et is deze discussie die in La
ten al een eeuw lang gaande is en tussen pe
rioden van schijnbare acceptatie door steeds
weer in een nieuwe vorm opduikt.6

Dat die discussie over landelijke bouwkunst
al ruim honderd  ja a r  in Laren speelt is te ver
klaren uit de ontdekking van het dorp door
‘buitenlui’. De eerste nieuwkomers in Laren

N aar de wei

SJfPS

Naar de Wei, ansichtkaart omstreeks 1900. (collectie auteur)
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waren kunstenaars en zij waardeerden het
dorp om dat de tijd er leek te hebben stilge
staan. H et was m ode om de rom antiek van de
eenvoudige boer weer te geven, en schilderij
en van oude boeren binnenhuistaferelen von
den gretig aftrek, zowel in N ederland als daar
buiten. Kunstenaarskolonies als Laren waren
in trek vanwege de natuur, de bouwkunst, het
eenvoudige leven, ver weg van de stad, maar
toch ook dichtbij.

Door de komst van trein en tram kwam La
ren  nog veel ‘dichter bij’ Amsterdam te lig
gen. Vanaf 1882 kwamen steeds m eer vreem
delingen in het dorp, en niet alleen kunste
naars. H et forensisme was geboren en nieuwe
hoge huizen verrezen tussen de lage oude
boerenhoeven.

De groei van het aantal inwoners had gevol
gen voor het ruimtelijke karakter van het
dorp. W erden aanvankelijk vooral ‘onaange
paste’ nieuwe woningen gebouwd, vanaf 1900
kwam daar enige verandering in. ‘Wij willen
het zo eenvoudig mogelijk, op het boersche
af’, aldus Richard Roland Holst ter verduide
lijking van de opdracht aan H.P. Berlage tot
het ontwerpen van een nieuwe villa.7

Vanaf die tijd, zo lijkt het, loopt Laren voor
op in de discussie over teloorgang en venal.
Want behalve Roland Holst zag ook schrijver
en kunstenaar RJ. van M oerkerken de teloor
gang van he t dorp. In de in Laren nog steeds
vaak aangehaalde rom an De ondergang van het
dorp beschrijft hij de houding van hotelier Jan
Hamdorff, die voor de ontwikkeling van nieu
we villaparken de kip m et de gouden eieren
het liefst zou willen slachten.8

Naast Roland Holst en Van M oerkerken was
m et nam e de socialistische voorman H enri
Polak van groot belang voor de strijd om het
behoud van de schoonheid in Laren. O nder
zijn invloed werd in 1913 als eerste gem eente
in N ederland in Laren een gem eentelijke be
paling vastgesteld die bij indiening van een
bouwaanvraag de beoordeling op welstands-
criteria mogelijk maakte.9 Niet alleen werd
hierdoor de speculatiebouw afgeremd, vooral
werd ook het bouwen m et inspiratie vanuit de
omgeving sterk gepropageerd. De ‘Gooise
landhuisstijl’ werd een begrip. Een architect
als W outer H am dorff gebruikte voor de bouw
van villa’s motieven uit de landelijke bouwstijl,

LAREN
i n h f t
DE'BCMGDMtlEIDVAM'IIEV OUDE'DORP

En-HETGEEM-GEOOmWERD-OM
DEZE -TE' BEhOUDElt EM TE

HERhlEUWEr-taSSSaSDODR

MENRI POLAK

UITGEGEVEM • DOOR' MET.
GEMEEMTE&E3TUUR m
gjg VAM' LAREMlM M) TER
HERDEMKIMG VAM MET
125» JA R IG BESTA AM DER

Herdenkingsuitgave 12,5 jaar welstand in Laren, (collec
tie auteur)

zoals potdekselwerk, golvende rieten daken
en handgevorm de baksteen.10

H enri Polak was ook in m eer algemene zin
een  sterk p le itbezorger van behoud  van
schoonheid en karakter, getuige onder m eer
zijn boeken over het Gooi en zijn stuwende
kracht in bijvoorbeeld de Bond Heemschut."
Maar hoe goed de gem eente en zijn schoon
heidscommissie ook hun best deden, de on
dergang van he t dorp kon volgens velen niet
worden gekeerd. De boerderijen werden wel
iswaar door een intellectuele elite gewaar
deerd, zij kon niet voorkomen dat de gebou
wen verdwenen. Ze waren immers niet be
schermd, wat in veel gevallen leidde tot sloop.
Vaak was het niet eens zozeer de slechte bouw
kundige staat die zijn tol eiste, als wel brand
die leidde tot totale verwoesting. Langzaam
veranderde de karakteristiek van het dorp.
Winkels werden gebouwd op plekken waar
eens boerdijen  stonden, tussenliggende
kampjes en weilandjes werden bebouwd met
woningen. Door de niet-planmatige aanleg
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van de nieuwbouw leek de transformatie -  op
het eerste gezicht -  m inder ingrijpend dan el
ders, zoals bijvoorbeeld in Hilversum of Bus-
sum. Het aangepaste bouwen door de beruch
te strengheid van de schoonheidscommissie
leidde wellicht tot m inder 'spoorwegongeluk
ken’ dan elders, toch was het instrum entari
um voor behoud niet voldoende.

Keerpunten in de strijd om behoud

Tijdens het Interbellum  m arkeert één mo
m ent heel duidelijk de behoefte tot bescher
m ing van de het karakter van het dorp. De ge
m eenteraad sprong in 1928 eensgezind op de
bres voor het behoud van de landelijke bouw
kunst. Boerderij 'De Lindenhoeve' (Burg.
Van Nispen van Sevenaerstraat 27-29) werd
door aankoop door de gem eente gered uit
handen van projectontwikkelaars, en zodoen
de gered van de sloop. Voor ƒ14.500 werd de
gem eente eigenaar van de boerderij en voor
kwam daarm ee dat het pand zou sneuvelen
voor de zucht naar nieuwe winkeltjes.13 'Im 
mers de welvaart van Laren is te danken aan
haar schoonheid. We m oeten trachten ons
dorp mooi te houden en niet aarzelen daar
voor desnoods een geldelijk offer te b rengen’,
aldus de toenmalige burgem eester H. van Nis-
pen van Sevenaer.14

Hoewel zijn woorden velen nu wellicht nog
als muziek in de oren klinken werden verge
lijkbare geldelijke offers door de gem eente la

ter zelden gebracht.13 De aankoop bracht ook
niet direct een keerpunt in het gemeentelijk
beleid, als wel een denken over vormen van
behoud en herbestem m ing van de boerderij."

De Tweede W ereldoorlog richtte in Laren
weinig materiële schade aan, al werd een van
de oudste boerderijen, gelegen aan de Melk
weg door verdwaalde bom m en geraakt en
door b rand  onherste lbaar vernield. Deze
krukhuisboerderij was een van de laatste van
dit type m et een renaissance-gevel in de vorm
van een trapgevel. Dit elem ent kunnen we nu
in het Gooi alleen nog aan de Voorbaan in
Huizen aantreffen.

Een tweede keerpunt in de strijd om be
houd werd in de ja ren  ’60 na de oorlog be
reikt. Na decennia-lang te hebben gewerkt
met voorlopige lijsten en beschrijvingen van
m onum enten ‘van geschiedenis en kunst’
werd in 1961 de M onum entenwet ingevoerd.
Ook in Laren werd, naast de Nederlands-her-
vormde kerk en de molen, een aantal bijzon
dere boerderijen op deze rijksmonum enten-
lijst gezet. Sloop van deze panden was vanaf
die tijd in elk geval uitgesloten.

De eerste aanpassingen

Vanaf de ja ren  '60 lag bij het opheffen van
een boerenbedrijf herbestem m ing van de
boerderij voor de hand. Een nieuwe golf van
forensisme, door de toenem ende welvaart en
het groeiende autobezit, leidde tot aankopen

Oud Ezelenhof voor het bui
ten gebruik stellen als boerde
rij. Opname omstreeks 1960.
(collectie auteur)
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De Knipscheer, hoek Krom-
mepad/Oud Laren. De dich
te gepotdekselde achtergevel
veranderde in een voorgevel
aan de kant van de straat.
Ook werden dakkapellen toe
gevoegd. Fotokaart omstreeks
1975. (collectie auteur)

van boerderijen door nieuwe liefhebbers, in
het Gooi m aar ook in veel andere plaatsen in
h et land. O m dat de Larense boerderij een be
hoorlijke lengte had, lag opsplitsing van de
boerderijen en aanpassing van de stalgedeel-
ten voor de hand. Een boerderij als ‘Oud-Eze-
lenhof’ aan het O osterend bijvoorbeeld werd
zo verbouwd to t drie woningen.17 Opvallend
bij deze boerderij is dat de deeldeuren, nu
een onaantastbaar karakteristiek elem ent van
elke Larense boerderij, daarbij verdwenen.

De gepotdekselde houten  achtergevel van
deze, m aar ook van veel andere boerderijen
werd aangetast door nieuwe voorgevels met
entrees en vensters. H et gesloten karakter van
de deel verdween in veel gevallen. Rieten dak
kapellen werden toegestaan om bewoning op
zolder mogelijk te maken. Ondanks alle goe
de bedoelingen eiste h e t hergebruik ingrepen
in het gebouw die het uiterlijk van de boerde
rij voor het eerst echt veranderden. Dat de er
ven van de boerderijen mee veranderden
moge duidelijk zijn. H et meest duidelijk is dit
misschien nog wel te zien bij de boerderij ‘De
Knipscheer’ aan het Krom mepad 3-5, die
hierm ee twee voorgevels heeft gekregen.

Behalve de aanpassingen ten behoeve van de
nieuwe bestem ming moest er in bijna alle ge
vallen ingrijpend worden gerestaureerd. De
vooroorlogse hoeders van de schoonheid
m aakten gewag van die schoonheid, m aar ook
van de slechte woonom standigheden van de

Larense boeren. In hun  ogen gingen beiden
samen, al was het ook toen al duidelijk dat
deze om standigheden niet waren te handha
ven.18 Ingrijpende restauraties bij boerderijen
waren dus noodzakelijk. Dat daarbij werd te
ruggegaan naar een toestand die in veel geval
len beter en m ooier was dan ooit tevoren
wordt helaas nog steeds als een ‘fait accom pli’
beschouwd.19

Als voorbeeld van zo’n ingrijpende restau
ratie, overigens net voor de invoering van de
M onumentenwet, kan boerderij 'De Lijnde-
bleuseum ’ (Sint Janstraat 37) worden ge
noem d. Deze boerderij was in 1957 buiten ge
bruik gesteld en werd gekocht door de Laren
se rietdekker De Boer. Nog steeds levert de
boerderij een onvervangbare bijdrage aan het
dorpsbeeld rond ‘de kleine Brink’, al is bijna
elk onderdeel van de boerderij vervangen. De
ingrijpende restauratie vond plaats in 1958.
H et herstel kwam neer op de sloop van 90%
van het gebouw. De buitengevels werden op
getrokken m et de afgebikte stenen, afkomstig
uit de oude gevels. De boerderij kreeg deels
een andere indeling, waarbij nieuwe materia
len werden gebruikt. Ondanks de voor die tijd
wellicht zorgvuldige herbouw is de bouwhisto
rische waarde van de boerderij hierbij tot een
minimum gereduceerd. De waarden liggen
gelukkig deels vast op foto’s, gemaakt door de
mede-organisator van Het jaar van de boerderij,
de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek
(sh bo ), waarmee de oorspronkelijke toestand
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Boerderij Sint Janstraat 37
tijdens de restauratie, 1958.
(collectie H K L)
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van d r boerderij is gedocum enteerd. Uit de
foto’s blijkt bijvoorbeeld dat de boerderij voor
de sloop een gepleisterde witte voorgevel had
en in de achtergevel twee stalvensters zaten.
Uit een opm etingstekening is de oude bint-
constructie te herleiden, net als de aanwezig
heid van de functie van de stalruimten op de
deel, de plek van de wasplaats en de haard. Al
deze gegevens zijn vastgelegd in een platte
grond. Hoewel het pand er nog staat is de
aanleiding van de docum entatie wrang en
even actueel als nu op veel plekken op het
platteland: een met afbraak bedreigde boer
derij, thans buiten gebruik gesteld. Voormalig
eigenaar van de boerderij, de heer De Boer,
vertelde in januari 2002 aan de auteur zijn
verhaal over de bouwval die hij kocht. Zonder
subsidie, de lijst was immers nog niet vastge
steld, heeft hij de boerderij gerestaureerd. De
s h b o  was kennelijk op de hoogte van het
voornem en tot deze ingrijpende restauratie,
gezien de uitgebreide fotodocum entatie voor
afgaand aan die ingreep.

Restauratie-opvattingen en m ethoden...

Dat de restauratie van ‘De Lijndebleuseum ’
zo ingrijpend was lijkt misschien te hebben
gelegen in het ontbreken van wet- en regelge
ving, m aar dat is niet helemaal het geval. Ook
na de invoering van de M onum entenwet ver
dween een groot deel van de oorspronkelijke
bouwkundige waarden van de oude boerderij
en- en arbeiderswoningen. Het behoud van
rijksm onum enten vergde ingrijpende m aatre
gelen. De restauratiem ethode van sloop en
nieuwbouw m et afgebikte stenen werd in vele
regio’s van N ederland als acceptabel gezien.
Daarbij komt dat door ‘restauratiearchitec-
ten ' zelfs com pleet nieuwe inrichtingen, ven
sters en deuren werden ontworpen. Muren
werden verzet als het zo uitkwam, kortom een
nieuwe vorm van historisch bouwen was geïn
troduceerd en geaccepteerd.

Slechts door een enkeling werd in de jaren
’70 en ’80 van de vorige eeuw gewezen op de
sluipende aantasting door onoordeelkundig
restaureren. Terwijl de restauratietechnieken
en -m ethoden zich ontwikkelden verdween
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Torenlaan 33 werd door architect Gé van der Pol al beschreven als een waardevol pand, dat door onbekwame restauratie
echter niet meer als rijksmonument aangemerkt zou kunnen worden. (Foto auteur)
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sluipenderwijs de betrokkenheid en het toe
zicht op restauraties door de overheid. De
kennis over de oude bouwkunst was beperkt
tot enkele personen, nog m inder publiceer
den hierover. In Laren kunnen we bogen op
een vroege inventarisatie van gemeentelijke
m onum enten. Architect Gé van der Pol publi
ceerde in 1982 een boek onder de veelzeg
gende titel Laren rijk aan monumenten. H et
boek zou keer op keer w orden herdrukt.20 De
korte m aar krachtige beschrijvingen on thul
len zijn soms nietsontziende kritiek.

Het oorspronkelijke doel van de inventari
satie, namelijk het instellen van een eigen ge
meentelijke monum entenlijst, zou nog tot
m idden jaren  ’90 op zich laten wachten. In de
periode tussen het verschijnen van de inventa
risatie en de instelling van de m onum enten
lijst w erden verschillende boerderijen  ge
sloopt.21

De voor Laren relatief korte lijst van gem een
telijke m onum enten bevat thans een aantal
boerderijen, maar zeker niet alle. Zelfs bij de
herijking die anno 2003 gestalte zal krijgen,

kunnen niet alle agrarische relicten in het
dorp worden veiliggesteld. Door de aanwij
zing tot beschermd dorpsgezicht lijkt -  al
thans voor het centrum  -  het behoud van ten
minste de agrarische karakteristiek te kunnen
worden verzekerd.

Om de juiste waarden te behouden is gron
dige kennis nodig van niet alleen het materië
le m aar ook h e t imm ateriële, het hoe en waar
om van de boerderij. Ook die kennis is bij
steeds m inder inwoners van Laren nog aanwe
zig. En dat terwijl he t op een juiste m anier be
wonen van een oude boerderij, dat wil zeggen
het omgaan m et de ruim ten, m et de bouw
kundige restanten en m et de sfeer van het ge
bouw, dat wel vereist.22 Als alle oud-boeren uit
het dorp zijn overleden resten alleen nog
oude fo to’s, bouwkundige analyses en een
paar artikelen. En m et bet verdwijnen van
deze actieve kennis zullen boerderijen in het
dorp nog ingrijpender veranderen.
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Zevenend 6-8. Deze boerderij werd enkele jaren zo ingrijpend hersteld dat al het oude muurwerk en kozijnen onherstelbaar
zijn vernield. Het resultaat is voor velen ‘mooier dan ooit ’. (collectie auteur)

Besluit

Naast de meest recente stappen tot behoud
van het bouwkundige erfgoed is er dus sprake
van een grote sluipende dreiging. De waarde
ring voor de landelijke bouwkunst lijkt, mede
getuige een activiteit als het Jaar van de Boer
derij, enorm  toegenom en.23 Ook Polak lijkt
postuum  op een grote aanhang te kunnen re
kenen. Alleen is het bij nieuwbouw nu niet de
kwaliteit van H am dorff en de zijnen maar ge
tuigen ‘boerderettes’ nu  van ‘het landelijk
bouw en’.

In de oppervlakkigheid van de waardering
schuilt anno 2003 het grote gevaar. En deze
oppervlakkigheid leidt in Laren misschien tot
de volledige disneyjicering van het dorp.24 Als
we niet oppassen verdwijnen de kom ende de
cennia alle bouwkundige waarden van de her
bestem de boerderijen. H et bouwkundige deel
van de boerderij bestaat immers uit niets
m eer dan vier m uren, een bintconstructie en
een rieten dak. O noordeelkundig behoud en
aanpassing aan nieuwe functies eisen, zoals we
hebben gezien, telkenmale hun tol. Wie weet

nu nog een zestiende-, zeventiende- of acht-
tiende-eeuwse boerderij in het dorp te staan
met de oorspronkelijke fysieke kenmerken?

Inmiddels is het leven in een kunstmatig land-
schap door het verdwijnen van boeren en kun
stenaars eigenlijk al een feit. N et als in Batavia
Stad en de historische binnenstad van Amster
dam tellen in Laren de vierkante meters en is
de rest meerwaarde, die van invloed is op het
soort en uiteraard het aantal bezoekers.25 Het
leven in decor is het best te voelen in het thema
restaurant ‘Mauve’. De boerderij, die er mooi
er bij staat dan ooit, staat helemaal in het te
ken van het Larense leven van vroeger, waarbij
bij bezoekers de indruk wordt gewekt dat het
gaat om een authentiek oud restaurant.

Op zich is het natuurlijk prima dat er door
middel van een restaurant als ‘Mauve’ aan
dacht is voor Laren als boeren- en kunste
naarsdorp. Jan  H am dorff deed door de aan
kleding van zijn ‘Kroegje’ een eeuw geleden
in feite natuurlijk niets anders.

Toch is het niet een pand als Mauve, noch
de herbouwde deel van ‘De L indenhoeve’ die
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nu de werkelijke (bouw)historische waarde
van het dorp vertegenwoordigt. Een boerderij
als ‘Bij den Toren’ (Naarderstraat 3) vertegen
woordigt die in bijna alle opzichten nog wel.
Om dat te waarderen en werkelijk te zien
m o e tje  door het vuil op de nog niet gezand
straalde gevel heenkijken, en de neo-antieke
koopwaar in het voormalige stalgedeelte ne
geren.

N oten

1 Bijna alle H istorische Verenigingen in N ederland hou
den d it jaar lezingen over boerderijen. Meestal, zo weet
ik uit ervaring, staan daarbij de bewoners vooral cen
traal. O udere inwoners kunnen feilloos de nam en en
bijnam en opnoem en van de desbetreffende agrariërs,
terwijl de kreet ‘zo ging dat vroeger’ bij aspecten als het
melken, hooien en karnen n iet van de lucht is.

2 De au teu r van dit artikel was enkele ja ren  geleden be
trokken bij een grootscheeps onderzoek in he t Reest-
dal naar het karakter van de bebouwing op de grens
tussen Overijssel en D renthe. A chtergrond van de on
derzoeken was om de karakteristiek bekend te m aken
bij de inwoners van he t gebied, om zo de kwaliteit ervan
te handhaven. Zie: M.A.W. G erding (red.) Over de
Reest. De gebouwde cultuur van het Reestdal. Van ingetogen
naar zeljbezvust, Zwolle 2002.

3 Reden voor bijvoorbeeld he t bureau  M onum enten 8c
Archeologie Amsterdam om een inventarisatie uit te la
ten voeren naar bestaande boerderijen  in he t landelijk
gebied.

4 Wie de laatste boer was hangt a f van de definitie, want
tot enkele ja re n  terug waren e r nog m ensen in het dorp
die u it hobby na hun  pensionering nog koeien hielden.

5 Leo Janssen, ‘Bos van W olterinck’ om arm t M arcel’s
droom  in Laren, in Laarder Courant De Bel, 30 januari
2003.

6 In h e t genoem de geval van W olterinck verdween één
van de laatste boom gaardrestanten in he t dorp, van
ouds beho rend  bij boerderij Zevenend 6-8.

7 Brief van R.N. Roland Holst aan A. D erkinderen, 18 fe
bruari 1901, geciteerd in: Bianca Sprenger, ‘De Hei-
dreef: u itdrukking van een deugdzam e levensstijl’,
in -.Kunstlicht 17, 1996, 47-51

8 De inhoud  van dit boek uit 1912 vraagt zeker nog om
een grondiger analyse dan de vele citaten in secundaire
literatuur.

9 De achtergronden worden uitvoerig beschreven in een
herdenkingsuitgave: Henri Polak, Laren in ’t Gooi, de
schoonheid van he t oude dorp  en hetgeen gedaan
werd om deze te behouden en  te hernieuw en. Uitgege
ven doo r he t gem eentebestuur van laren (NH) ter her
innering  van he t 12,5 ja rig  bestaan d e r eerste ‘wel-
standsbepaling’ in ons land, 1925. Am sterdam  volgde
het Larense voorbeeld overigens in 1914.

10 Zie onder andere  M. Estourgie-Beijer, Wouter Hamdorff,
architect 1890-1965, Laren 1989.

11 Daarnaast wilde hij, bijvoorbeeld door de schepping
van mooie nieuwe gebouwen, de onderklasse die hij
vertegenwoordigde op een hoger plan brengen en  iets

m eegeven van zijn idee dat de kwaliteit van he t leven
wordt vergroot d oo r mooie dingen.

12 K enm erkend is dat de ontw erpen van architect G errit
Rietveld, een sterk pleitbezorger van een  nieuwe archi
tectuur, in Laren keer op keer doo r de commissie werd
geweigerd.

13 In 2002 gebeurde iets soortgelijks: de gem eente bracht
een bod uit op he t terre in  van h e t voormalige autobe
drijf Van Amersfoort om zo de planvorm ing te beïn
vloeden en een oude woning aan de Brink te behou
den. Het bod bleek ech ter te laag....

14 Louis de Boer, Karei Loeff, De Lindenhoeve. Een Larense
boerderij met historie, Laren 1998

15 Een uitzondering h ierop  is de boerderij van de firma
Schenk aan he t Zevenend, waarvoor begin ja ren  ’90
door de gem eenteraad  ƒ100.000 werd uitgetrokken om
het pand, en m et nam e de voorgevel, te behouden.

16 H et woonhuis van de buiten bedrijf geraakte Linden
hoeve werd verhuurd en de deel gebruikt voor opslag
van de bogen voor de SintJansprocessie. N ajarenlange
leegstand en verval werd de deel van de boerderij in
2002 heropend  als Historisch C entrum  Laren.

17 De ligging evenwijdig aan de weg maakte deze opsplit
sing in drie w ooneenheden eenvoudig te realiseren.

18 De ansichtkaartenserie ‘De O ude Gooische W oning’
van J. Briedé laat deze schilderachtigheid zien, ne t als
de slechte toestand van de huizen.

19 Pas in de tachtiger ja ren  van de twintigste eeuw zou de
‘faded palazzo-look’ in de mode raken en, getuige de
minim ale aanpassingen aan de b innenm uren  van café
H et Bonte Paard in 2002, gelukkig voor he t eerst ook in
Laren erkend worden.

20 W.G.M. Cerutti, G. van der Pol, Laren Rijk aan Monu
menten, Laren 1982.

21 Grote com m otie gaf bijvoorbeeld de sloop van de boer
derij Zijtak 39-41, door Van der Pol gekwalificeerd als
beeldbepalend pand.

22 In dit kader is een bezoek aan een  van onze O penlucht
musea een goed idee. O p bijna geen enkele plek is de
eenvoud van boerderijen  en erven zo treffend gere
construeerd.

23 Zie voor een u iterst leesbare historie van dit fenom een
Heen M ontijn, Naar Buiten! Het verlangen naar landelijk
heid in de negentiende en twintigste eeuw, Nijmegen 2002.

24 In Brabant, zo blijkt u it een recente studie, leidt d it tot
de ‘m usealisering van he t pla tte land’. (G erard Rooijak-
kers e.a., De historie van een Brabants boerenhuis, Nijme
gen 2002)

25 Zie Tracy Metz in Pret!, Leisure en landschap, Rotterdam
2002, waarin een beeld  wordt geschetst van deze ont
wikkelingen.

Auteursgegevens

Karei Loeff (1969) is werkzaam als zelfstandig archi-
tectuurhistoricus. Hij is auteur van Het Monumenten-
boek (Zwolle 2002) en mede-auteur van Huizen. Boe
ren, Vissers, Bouwers (Almere 2002). Daarnaast ver
richt hij onderzoek en is hij actief op het gebied van
educatie over erfgoed. In zijn vrije tijd is hij onder
meer voorzitter van de Stichting Historische Kring
Laren.
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‘O p h e t slechtste stukkie op Gods aard 
bodem  zitten wij te b o e re n .’
Boeren in H uizen

Anetta van der H ulst

Inleiding

De titel is een uitspraak van een boer uit Hui
zen die in 1964 met zijn bedrijf is gestopt. In
de ja ren  dertig ging hij met de landbouw
school op excursie naar Friesland. Hij keek er
zijn ogen uit. Grote boerderijen, goede grond,
het vee leverde daar veel geld op. Weer terug
in Huizen antwoordde hij zijn vader, die vroeg
hoe het was geweest, dat hij veel te veel gezien
had. Wat een verschil met Huizen. De Huizer
boeren moesten hard werken op schrale zand
gronden en hadden slechts kleine bedrijfjes.

F.en uur moest je  rijden om een vracht mest weg
te brengen. Soms hadden de koeien geen eten.
Maar je bleef wantje had geen geld om ergens
anders een bedrijf te beginnen.'

Voor de tentoonstelling ‘H etjaar van de Boer
derij 2003’ in museum H et Schoutenhuis te
Huizen heb ik twee Huizer boeren geïnter
viewd. Enkele van hun uitspraken zijn ook in
dit artikel verwerkt. De interviews zijn een
goede aanvulling op de literatuur over het
boerenleven in Huizen. Veel literatuur over
dit onderwerp is er overigens niet. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met het feit dat het
visserijbedrijf in Huizen in de negentiende en
aan het begin van de twintigste eeuw veel be-
langrijker werd. Mede ook door een ingrij
pende gebeurtenis als de afsluiting van de Zui
derzee staat de geschiedenis van de visserij
m eer op de voorgrond. Huizen wordt dan ook
vaak beschreven als vissersdorp maar het dorp
is van oorsprong een boerendorp.

wmmmm
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Boerderij van  defam. Schipper aan de Visserstraat (achterzijde), gedeeltelijk ingestort. Inmiddels afgebroken. N u  woonhui
zen Vissersstr. 47, 49  en 51 bij de Eben Haezerschool. (Coll. Huizer M useum Het Schoutenhuis)
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In dit artikel wordt zowel de Huizer boerde
rij als he t boerenbedrijf besproken. Wilt u
m eer weten over deze onderw erpen dan kunt
u de brochure verkrijgen die wordt uitgege
ven bij de bovengenoem de tentoonstelling.

Huizen

Huizen is van oorsprong een boerengem een
schap en bestond waarschijnlijk al in de tien
de eeuw. H et dorp is vermoedelijk een krans-
esdorp geweest. Een krans-esdorp wil zeggen:
boerderijen los van elkaar gegroepeerd in een
kring of kransvorm m et akker- en tuinbouw
grond er tussenin. Rond 1650 had Huizen
zich ontwikkeld van een krans-esdorp to t een
kern-esdorp. Dit werd veroorzaakt door ver
dichting van de bebouwing, waarbij er binnen
de kring van reeds bestaande boerderijen
nieuwe werden gebouwd. Dit gebeurde vooral
in het oosten van het oude dorp om dat deze
boerderijen gunstig gelegen waren op een re
latief korte afstand tot de weide.2 Tot in de
achttiende eeuw was er m eer ruim te tussen de
boerderijen dan nu, waardoor de akkers kon
den doorlopen van de hellingen to t in het
dorp.3

Verdere verdichting in de bebouwing trad
op na het m idden van de negentiende eeuw
onder invloed van de opbloei van visserij, han
del en nijverheid.4 Waar ruim te was werd
nieuw gebouwd, ook tussen de boerderijen, al
moest daarvoor een stuk van het e rf  opge
offerd worden. O m dat het vaak erven van fa

m ilieleden betrof, was het niet moeilijk om
daar toestemming voor te krijgen.5

Tot in de achttiende eeuw dom ineerde dus
de landbouw in Huizen. De boeren verbouw
den toen rogge en boekweit, en ook rapen,
die de Huizers in Amsterdam op kruiwagens
uitventten. Ook waren er weverijen en spinne
rijen.1’

In de zestiger jaren van de twintigste eeuw
werd Huizen aangewezen als groeigemeente.
Veel akkerland en weidegrond moest vanaf
toen worden afgestaan voor de woningbouw.7

Vanaf die jaren zestig traden er grote veran
deringen op in het boerenbedrijf. Huizen
ontkwam hier ook niet aan. Veel kleinschalige
bedrijven in de bebouwde kom van Huizen
bleken niet m eer rendabel zodat tal van boe
ren hun beroep moesten opgeven. Dat ging
vaak m et pijn in het hart.

In 1964 heb ik alles verkocht. Ik was ongelukkig
en had nogal eens tegenslag. Mijn eerste paard
brak zijn been en m ijn beste koe ging dood. Een
keer gingen drie koeien dood in één winter. Ik
had geen reserves meer. H et laatste ja a r  hadden
we geen knollen en bieten door de droogte. We
m oesten veevoer kopen. Ik heb de boerderij
m oeten verkopen van arm oede. Ik had er al eer
der over gedacht m aar ik kon eerst n iet verko
pen. Ik was tenslotte tussen de koeien opge
groeid. Ik ben boer geweest in hart en nieren.
Maar ik zag op een gegeven m om ent wel in dat
liet niet verder kon."

Geen wonder dat de boerderijen in Huizen
inmiddels een andere bestem ming gekregen
hebben.9 Van de boeren die overbleven had-

mm^m

dL  1

t -

'M m  S s

M óó,

Drie boeren bezig met het dor
sen v a n  rogge met behulp
v a n  een dorsmachine. De
m achine staat in  de boerde
rij. Rechts staat een boeren
wagen met schoven. (Coll.
H uizer M useum  H et Schou
tenhuis )
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den velen naast hun bedrijf' meestal een ande
re baan. " Nu is er in Huizen nog maar één
echte boer.

Boerderijen

Het Gooi past niet echt in het beeld wat men
van de provincie Noord-Holland heeft. In
plaats van uit waterrijk polderlandschap be
staat het Gooi uit een stuk stuwwal m et arme
zandgronden. Door de geringe vruchtbaar
heid van de bodem  kan er van specialisatie in
akkerbouw of veeteelt geen sprake zijn. Het
boerderijtype in het Gooi is aangepast aan het
gem engde bedrijf. Men vindt hier dan ook
boerderijen die afwijken van de gangbare
boerderijtypen in Noord-Holland.

De Gooise en dus ook de Huizer boerderij
maakte diverse ontwikkelingen door. De Gooi
se boerderij was van het type hallehuis, dat wil
zeggen een langgerekt en laag, driebeukig ge
bouw met een doorlopende nok over woon-
en bedrijfsgedeelte. De boerderij had oor
spronkelijk een brede middenlangsdeel en
deeldeuren in de achtergevel. In de zijbeuken
waren potstallen en de oogst werd bewaard op
de slietenzolder o f buiten op het erf."

H et latere type boerenhoeve in Huizen ken
de een asymmetrische voorgevel. Meestal was
de lage kant, met een m uur van soms niet
m eer dan anderhalve m eter hoog, op het
noorden. Daglicht kwam door de kleine ra
men naar binnen. Aan die zijde was ook een
opkam er met daaronder een karnhok en een
kelder. Daarachter bevond zich de deel. Het
voorhuis was veelal naar het westen gericht,
terwijl de zonnige zuidkant grotere vensters
had, waarachter men tot het einde van de ne
gentiende eeuw spin- en weefnijverheid beoe
fende. Omstreeks 1600 ging m en zich in het
Gooi m eer op de akkerbouw toeleggen. De in
vloed daarvan is nu  terug te vinden in nog be
staande boerderijen. De grotere hoeveelheid
hooi kon al gauw niet m eer op de vlierinkjes
worden opgeborgen en dus moest het laatste
vak van de deel daarvoor worden ingeruimd.
H ierdoor werd de grote baander in de achter
gevel versperd, zodat deze oorspronkelijke
achterdeuren naar de zijgevel werden ver
plaatst, waardoor een dwarsdeel ontstond. Bij
asymmetrische voorgevels koos m en daartoe

meestal de zuidzijde waar het dak m inder
hoefde te worden opgelicht, dan bij de lagere
noordzijde. Overigens werden later gebouwde
boerderijen opzij net zo hoog als de hooideu-
ren, zodat de onderlijn van het dak dan recht
door liep. De lange boerderijen waren opge
trokken in baksteen met een riet-, later pan
nen gedekt zadeldak.

In de grote hooideuren zaten kleine deu
ren. Deze waren meestal groen geverfd met
een rand wit er om heen om zo de indruk van
een kozijn te geven. De echte kozijnen waren
crème, het raam hout en de roeden wit, de lui
ken blauwgrijs o f groen. Veel woningen heb
ben een makelaar, een versiering in de top
van de gevel.

In Huizen staan ook enkele boerderijen die
een variant zijn op het hallehuis. Enkele boer
derijen zijn namelijk kruk- en T-huizen. H et T-
huis is een type hallehuis m et het woonge
deelte dwars vóór de schuur gebouwd, dat
daardoor breder is dan het bedrijfsgedeelte.
Bij een krukhuis is het dwarshuis m aar aan
één zijde uitgebouwd. De boerderij heeft dan
een L-vormige noklijn.13

Zelfs visserswoningen die vanaf 1800 aan de
noordkant van het dorp verrezen, kregen vaak
dezelfde langwerpige vorm die zo kenm er
kend voor de Huizer boerderijen is. O f er wer
den twee woningen ruggelings tegen elkaar
aangezet wat een zelfde rechthoek oplever
de.14
Niet alle boerderijen waren in goede staat:

In het voorhuis was een slaapkamer m et een
scheur in de muur. Je  kon zo naar buiten kijken.
Vader ging altijd met een zakdoek om zijn hals
naar bed toe. Hij had veel last van keelontsteking.
Mijn vader sliep toen hij een jongen was op zol
der. Hij kon zo tussen de pannen door naar bui
ten kijken, 's Winters lag de sneeuw soms op zijn
bed. Alle dekens zochten ze bij elkaar om het
warm te krijgen.14

Het boerenbedrijf

H et boerenbedrijf in Huizen was net als elders
in het Gooi een gem engd bedrijf. Men hield
vee voor de mest en de melk en verbouwde op
de schrale zandgronden verschillende gewas
sen zoals rogge, haver, aardappels, knollen
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Langgerekte boerderij aan de Hellingstaart 9. (Coll. Huizer Museum Het Schoutenhuis)

(rapen) en voederbieten. Tot het begin van
de twintigste eeuw werd ook wel boekweit ver
bouwd. H et grootste deel van de Huizer ak
kers lag op de essen, die in het Gooi engen
worden genoem d, ten westen van het dorp en
het meeste vee liep op de m eenten ten oosten
van het dorp .16 De grond van de akkers was
van slechte kwaliteit en ook de grond van de
O osterm eent was niet al te best. H et waren
zandgronden en hoge gedeelten waren vaak
erg droog. Rond 1880 werd de landbouw be
heerst door de landbouwcrisis. Uit Amerika
werd veel graan aangevoerd voor lagere prij
zen dan van de Nederlandse boeren. Dit had
ook gevolgen voor de Huizer boeren. De en
gen werden in die tijd m aar voor de helft ge
bruikt. Vanaf die tijd werd het houden  van
koeien hoofdzaak en werd de eng alleen ge
bruikt om veevoer op te verbouwen m et maar
een paar akkertjes rogge en aardappels.17

Na de Tweede W ereldoorlog werden nieuwe
ontwikkelingen in de landbouw toegepast. Er
werd veel kunstmest gebruikt om dat de pro
ductie om hoog moest. Ook de mechanisatie
kwam op gang. Veel grasland werd bouwland
want er moest eten kom en.18 Voor de enige
overgebleven boer in Huizen is tegenwoordig

het melkvee de belangrijkste bron van inkom
sten. Hij verbouwt alleen nog rogge en maïs.

Vroeger verbouwden we onder andere aardap
pels, bieten en rogge. Maïs was er toen niet. Je
kon veel verschillende dingen verbouwen om dat
er genoeg m ensen waren die je  wilden helpen.
Ook oude m ensen hielpen dan een paar weken
mee. Ik had ook iem and die bieten kwam snijden
en inkuilen. Nu kan dat niet m eer en hulp van
een knecht is te duur. H et is geen vetpot.11’

V eeteelt

Om zo weinig mogelijk mest verloren te laten
gaan, werd het vee vroeger in een zogenaam
de potstal gehouden. Dat was een ongeveer
een m eter diep uitgegraven stal waarin de die
ren op de eigen mest stonden die in de stal
werd bewaard totdat het op het land werd ge
bracht. De mest werd regelmatig over de stal-
vloer verspreid en bovendien werd er droog
strooisel in de stal gebracht in de vorm van
heideplaggen, stro of bladeren. In de potstal,
die ook wel holle stal werd genoem d, stonden
de koeien dus eerst in een kuil o f hol. Hoe
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Oude Huizer boer maait rogge met zicht en harkje. Jongere man en jongen bezig met schoven binden. Locatie: Huizer eng.
(Coll. Huizer Museum Het Schoutenhuis)
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m eer mest en plaggen er in de kuil kwamen
hoe hoger de koeien kwamen te staan. De pot
stal is lange tijd de noodzakelijke stalvorm ge
bleven voor het landbouwbedrijf op de zand
gronden. Toen er steeds m eer kunstm est ge
bruikt werd, verviel die noodzaak. Bovendien
werd de zuivelproductie steeds belangrijken
Daarbij was een betere melkkwaliteit een ver
eiste voor een hogere opbrengst. De potstal
voldeed niet meer. Mede door voorlichting en
onderwijs ging m en over tot het type groep
stal. 20 In deze stal die ook wel vlakke stal ge
noem d werd, stonden de koeien gelijkvloers
in stro en achter de koeien was een geul, of
groep met een plank erover, want als de groep
vol was moest je  de mest er uit kunnen schep
p en . 21 Naast de mest van runderen, paarden,
varkens en schapen gebruikte de boer uit het
Gooi mest uit de privaten ('de huissies’), visaf
val, afval van koehaarspinnerijen, as, zeewier
en hanekam m en (groene w aterplanten die bij
de verveningen werden opgebaggerd) om de
grond vruchtbaar te m aken . 22

Soms had de boer 's winters een paar extra
koeien op stal voor de mest, als daar ruimte
voor was. In het voorjaar werden deze koeien
weer verkocht om dat men niet genoeg weide
grond had om ze buiten te laten grazen, ’s Zo
mers als de beesten buiten waren werd de
deel geteerd . O ok werd dan alles goed
schoongemaakt en werden de stallen gewit. 23

Van begin mei tot eind oktober moesten de
boeren er op uit om te melken. Ging men
naar de O osterm eent dan liep m en over wat
nu de Melkweg is. 24

Mijn koeien gingen, net als die van andere boe
ren eerst n o g jaren  lopend naar de meent. We lie
pen dan met de koeien door de straten van Hui
zen. Op een keer liepen we bij de winkel van Gijs
de Lange. Twee koeien bleven daar staan en za
gen zichzelf in he t glas van de etalage. Die liepen
er naar toe. Gelukkig waren we op tijd om ze te
gen te houden. In het vervolg zetten we een paar
m ensen van tevoren bij de winkel. Rond het mid
den van de ja ren  zeventig gingen we de koeien
per wagen vervoeren . 25
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De meeste Huizer boeren waren erfgooiers.
Zij konden daarom  hun  vee laten weiden op
de gem eenschappelijke w eidegronden, de
m eenten. Elke erfgooierboer m ocht een jaar
lijks vastgesteld aantal stuks vee (een schaar)
laten weiden op de m eenten. Aan het begin
van de twintigste eeuw waren dat zeven stuks
vee en tegen de tijd dat de Vereniging Stad en
Lande werd opgeheven zestien stuks. Als je
m eer koeien had m oest je  zelf land in eigen
dom hebben of grond pachten om daar je vee
te weiden.26

Rond 1930 verbeterde de situatie op de
Oosterm eent, waar de meeste Huizer boeren
hun vee hadden lopen. Door een grote op
knapbeurt (onder andere verbetering van de
waterhuishouding, bodem verbetering en aan
leg van wegen) kon men m eer vee laten gra
zen op de m eent. De m eent werd in blokken
verdeeld. H et schaargeld ging wel omhoog.
Maar wat de boeren moesten betalen was toch
m aar de helft van wat de boeren die geen erf-
gooier waren moesten betalen aan pacht.
Deze boeren  w erden ‘m offenboeren ’ ge
noem d. Zij hadden het moeilijker, al dachten
niet alle erfgooierboeren daar zo over. De
m offenboeren hadden niets op de m eent en
ander grasland was er niet zo veel.

Ik kan me nog herinneren  dat een van die boe
ren zijn koe vasthield aan een touw en dan liet
grazen langs de walletjes van de eng . 27

Toen de m eent werd opgedeeld moest men
m et vijf o f zes boeren in groepsverband wei
den.

In dejaren  voorafgaand aan de opheffing van
de Vereniging Stad en Lande hadden de boe
ren ieder een eigen stuk grond op de meent.28

Tot he t eind negentiende eeuw gebruikten
de boeren een ju k  m et twee melkemmers of
een kruiwagen. H et was wel veel werk om alle
koeien gemolken te krijgen.

Op een keer ging m oeder m elken en vader kwam
haar tegen. Er liepen wat koeien van hem  en die
waren nog niet allemaal gemolken. Vader zei te
gen m oeder: zal ik even helpen? M oeder ant
woordde dat ze m aar één em m er had. Maar daar
had vader wat op gevonden. Hij gebruikte de
deksel van een melkbus. Ik denk wel eens wat
voor leven hadden die m ensen nou ? 20

’s Zomers als er te weinig gras op de Ooster

m eent was, dan verschaarde m en de koeien
naar de Hilversumse m eent. Als de boer dan ’s
m orgens koeien melken moest, dan was het
om vier uur opstaan en een verschrikkelijk
eind lopen voor een paar liter melk. Later
kwamen er hondenkarren. De hondenkar was
een klein karretje m et twee wielen dat getrok
ken werd door een hond. In het karretje
stond een vaatje of een tonnetje voor de melk.
Rond 1928 verdwenen de meeste hondenkar
ren vanwege keuringseisen aan de honden.
Men ging toen steeds vaker een hittekar ge
bruiken. Dat was een kar op twee hoge wielen
m et een vierkante bak waar zes bussen in pas
ten m et een hit (een klein paard) ervoor.30

Ik heb vader wel eens horen  vertellen dat hij ging
melken m et een  kruiwagen op de m eent. Bij ’t
H arde rustten ze even uit op de kruiwagen. En
dan zeiden ze zullen we weer op he t dorp  aan
gaan? Nee, want daar kwam nog iem and aan, die
moest ook even uitrusten. Gezamenlijk gingen ze
dan weer naar het dorp. Later is de hondenkar
gekomen. Toen was er geen tijd m eer om te
wachten. En nog weer later m et de hittekar. Toen
was er helem aal geen tijd meer. Als er iem and
voor je  was reed  je  even wat harder want dan
hoefde je  het hek niet open te do en . 31

Thuisgekomen werd de melk door een zeef
gegoten in een grote emmer. H et lege vaatje
werd omgespoeld. H et witte water ging ook
weer in diezelfde em m er want dat bracht geld
op. De melk werd verkocht aan burgers.32 In
mei en jun i was er soms zoveel melk dat de
boeren niet alles kwijt konden aan hun  vaste
klanten. Met die melk mestten ze dan een paar
kalveren en die werden verkocht aan slagers in
Bussum of Hilversum. Was er nog m eer melk
over dan werd er boter van gemaakt. Zelf kaas
maken deed m en in Huizen bijna niet.33

Er ging ook melk naar de melkfabriek aan
de Beursweg hoek Ceintuurbaan.

Mijn vader was voorzitter van de melkfabriek. De
m ensen vonden de melk van de melkfabriek te
duur. Er werd melk aan de m ensen verkocht voor
twaalf cent pe r liter. Vader belegde een vergade
ring m et de boeren, ook m et degenen die niet le
verden aan de melkfabriek. Hij zei dat de melk
een paar cent goedkoper moest anders zouden
ze het niet redden. Er zouden vreem den kom en
om hun goedkopere melk in het dorp  te verko
pen. De boeren  dachten dat vader dit alleen
m aar zei om de melkfabriek te redden. Er veran-
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Voorgrond: Huizer boer (Isaac Schipper) naast de hondekar met ingespannen trekhond. Op de kar: tenen mand. Voor de
hemd: jongetje in hoerendracht (Jan v. Amstel). achtergrond: deeldeur (klein en groot) keienstraatje. (Colt. Huizer Museum
Het Schoutenhuis)
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derde dus niets. Maai die zomer erop kwamen
boeren  uit Bussum hun melk in het dorp venten
voor acht cent. Er ontstond een melkoorlog. La
ter sloot de melkfabriek en  m oest de melk naar
de melkfabriek in Blaricum . 34

Na de oorlog werd de melk geleverd aan Cam-
pina Melkunie in Hilversum . 35 Er mocht toen
niet m eer rechtstreeks door de boer aan parti
culieren melk verkocht worden. Maar ‘achter
het schot’ werd nog wel eens wat verkocht.31’

Tegenwoordig wordt de melk bij de boerde
rij opgehaald door de melkfabriek. Vroeger
moest de boer de melk naar verzamelpunten
in het dorp brengen. Daar werd de melk door
de melkfabriek opgehaald. Er waren aantal
van die punten in het dorp. Dat was onder an
dere in de Oranje Weeshuisstraat, bij de Bee-
rendshoeve, bij Schram en in de Langestraat.

In de Langestraat kwam de melkauto het laatst.
Dus als je  wat te laat m et m elken was, wat wel eens
gebeurde, g ing je  gauw daarheen m etje  melkbus
sen. Was de auto al weg dan had je  pech. Dan zet

te ik alle bussen in een koelbak. De bussen kon
den dan ’s avonds mee. Maar dan had je  wel oude
melk. Je  kunt de melk goedhouden want op zon
dag leverde ik nooit melk. De bussen gingen dan
in de koelbak. Ik m oest de melk drie o f vier keer
per dag doorroeren  want anders kwam de room
boven drijven en die wordt als eerste zuur . 37

Veel hooi voor het vee kwam van de graslanden
die tegen de kust bij Huizen lagen. Deze lan
den noem de men de maatlanden. De grond
was vruchtbaar omdat ze bijna ieder jaar over
stroomde en er een vruchtbaar laagje slib ach
ter bleef als het water weer gezakt was. De maat
landen hoorden niet bij de gronden van de erf-
gooiers maar waren particulier bezit. De kerk
van Naarden had veel grond op de maatlan
den. De pacht ging per jaa r en werd verhuurd
per afslag. De boer wist ook nooit of hij weer
dezelfde kavel kreeg.3* H et was een ingewikkeld
patroon van stukken en stukjes. Je  kon aan de
ene kant een perceel hebben en nog een stuk
je  aan de andere kant van de maatlanden.
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De stal van Piet Klein, enige boer in Huizen voor wie melkvee de belangrijkste bron van inkomsten is. (Coll. Huizer M u
seum Het Schoutenhuis)

Mijn vader was wel vooruitstrevend voor zijn tijd.
Hij had een stuk hooiland op de m aatlanden.
Daar ging mijn vader als eerste m et kunstm est
mesten. N iet alle boeren  vonden dat een goed
idee. Een boer m et een stukje grond naast vader
riep hem  toe toen hij m et kunstm est aan het
strooien was: ‘Zo Wessel g a je  je  geld weggooien?’
Kunstmest m oest je  kopen dat vonden de meeste
boeren in die tijd zonde ran  he t geld. Maar later
zag de boer wel het verschil m et zijn stukje land.
Het jaa r daarop ging hij ook kunstmest gebrui
ken . ” 1

In ja ren  dertig zijn de m aatlanden herverka-
veld. Van iedere boer lag de grond nu bij el
kaar en hij kon er ook makkelijker komen. De
pacht verliep via de pachtkam er en was voor
zes ja a r  ineens. Met St.-Jan op 24 ju n i gingen
de hekken van de m aatlanden open en kon er
gemaaid worden. Als het een goede zomer
was, dan m ochten de koeien eind augustus ge
zamenlijk de nagroei afgrazen, m en noem de
dat de eggreu, het nagras of he t etgroen.40

Gras maaien ging zeker nog tot in de ja ren
dertig m et de zeis. Men deed dan een week
lang niets anders.

Mijn vader was dan van half vijf ’s ochtends tot
tien u u r ’s avonds bezig. Hij had in he t begin van
de oogsttijd de blaren op zijn handen staan. Dan
stak hij een naald door de blaar heen  m et een
draad die hij liet zitten. Zo kon het vocht steeds
uit de blaar lopen. Na drie, vier dagen kreeg je
wel eelt erop. Vader heeft altijd gezegd als jij de
leeftijd krijgt om gras te m aaien dan koop ik een
m achine. En dat heeft hij gedaan. De grasmachi
ne hadden we al voor de oorlog. Alsje een jaa r  o f
zeventien, achttien was leerde je  grasmaaien en
dat heb ik dus nooit hoeven do en . 11

Vroeger had m en wel een week of twee nodig
om het gras in te kuilen. Tegenwoordig kost
dat veel m inder tijd. H et gras is al voorge
droogd tot ‘half hooi' en dan wordt het in één
dag gekuild en luchtdicht afgesloten met plas
tic en daar zand op. H et gras kan dan niet ver
rotten. Vroeger groeven de boeien  een gat
van anderhalve m eter diep en een doorsnede
van twee meter, gras erin en zand erop. De
bult moest netjes afgewerkt worden anders
was er kans dat het gras verrotte.42 Maar ook
nu  hoeft het nog niet altijd goed te gaan m et
het gras:
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Ik had vorig jaa r  vier hectare m et gras. Dat heb
ben duizenden ganzen helem aal opgevreten tot
de grond toe. Je  kan er van Faunabeheer schade
vergoeding voor krijgen. Ik heb er nog niets van
gehoord. Dit jaa r  zijn er honderden  zwanen,
waar ze vandaan kom en weet ik n iet . 45

Akkerbouw

Om de landbouwgronden in een zo goed mo
gelijke conditie te houden liet m en gedeelten
van de akkers drie jaar braak liggen. Dit sys
teem nam rond 1850 al af.41 De boeren pasten
ook wisselbouw toe. Dat wil zeggen dat men
op de akkers niet steeds dezelfde gewassen
verbouwde. Deze m anier van verbouwen zorg
de ervoor dat de grond niet al te uitgeput
raakte. Tegenwoordig wordt dit niet m eer ge
daan.

Voordat er gezaaid kon worden moest bet
land geploegd worden. Tot na 1945 domi
neerden in Nederland de paardenwerktui-
gen. Na 1945 werd goed personeel schaarser
en duurder en er kwamen betere trekkers.
H ierdoor kwam in de ja ren  vijftig de mechani
satie van de landbouw goed op gang.45 Ver
voor de mechanisatie in de landbouw ploegde
de boer m et een karploeg m et één of twee
wielen. Deze werd geleidelijk vervangen door
de slofploeg. Deze werkte lichter en efficiën
ter.46 Een slofploeg is een eenscharige ploeg
m et een boom eraan en een slof. Dat is een ij
zer m et een bocht er in naar beneden en die
kon naar beneden en naar boven worden ver
steld. Stond de slof hoog dan ploegde de
ploeg ondieper en omgekeerd. Nog weer later
kwamen er schaarploegen. Een schaarploeg is
genoem d naar de scharen waarmee geploegd
wordt. Tegenwoordig worden schaarploegen
door tractoren getrokken.47

Al voor 1920 hadden de meeste akkerbou
wers in de kleistreken een zaaimachine om
rogge te zaaien. In de zandstreken, zoals in
het Gooi, heeft men. om dat de toenmalige
zaaimachines de rogge te diep zaaiden, lang
aan het met de hand zaaien vastgehouden.
Toen dit probleem  was opgelost werd ook in
deze streken machinaal zaaien algemeen.48

De rogge werd op de deel gedorst m et
‘dorsknippels’ (dorsvlegels).'" In grote delen
van het land is nog tot in de twintigste eeuw

met de hand gedorst m et behulp van een ‘vle
gel’. Een dorsvlegel is een lange stok waaraan
een korte, vrij beweegbare knuppel is beves
tigd. Door met de knuppel op de aren te
slaan, worden de graankorrels losgemaakt.
H et overgebleven stro werd in bossen gebon
den en opgetast om als strooisel voor de stal
len te dienen. Het dorsen vond plaats in de
winter, wanneer het werk buiten achter de rug
was.51’

Later gebeurde het dorsen met een dorsma
chine. De prijs van vele machines was hoog.
Voor kleine bedrijven was het niet rendabel te
m echaniseren. Een oplossing waren de coöpe
ratieve verenigingen ter exploitatie van land
bouwwerktuigen.51 In Huizen werd al voor de
oorlog door een aantal boeren een dorsver-
eniging opgericht. Zij hadden samen een
dorsm achine gekocht. De dorsm achine van
de vereniging was een losse dorskast m et een
losse m otor en daarachter een binder. De ma
chine ging van de ene naar de andere boer. Ze
duwden hem  m et een m an of tien de weg
over. Men hielp elkaar m et dorsen. Hiervoor
waren m eerdere m ensen nodig. Een man
voor de motor, een m an die de bossen erin
deed, twee m an op de schelf (een grote berg
rogge op het erf), een bij de zakken en een
man om het stro weer weg te halen en een
paar man om het op te bergen. De helpers wa
ren boeren van de vereniging m aar ook ande
ren. Meestal hielpen de boeren van ‘de zuid’
elkaar en de boeren in het noorden van het
dorp elkaar. Ze zaten wel samen in die vereni-
ging- a

Mijn vader was de oprichter van de dorsvereni-
ging. O p een gegeven m om ent hadden we zoveel
rogge dat we het in huis niet m eer konden ber
gen. De rest hadden we op het e rf op een schelf.
Vader vroeg of hij eerst alleen de rogge m ocht
dorsen die op de schelf lag. Dat ging een paar
jaar goed m aar toen dachten er een aantal dat is
makkelijk hij is elk jaa r  als eerste aan de beurt.
Maar dat was niet zo want voor de rogge die in
huis was wachtte vader tot het zijn beurt was om
te dorsen. Toen is er onenigheid over gekomen.
Vader liet een dorsm achine van buiten komen
terwijl hij nog lid was van de dorsvereniging. Een
dorsm achine m et een zelfbinder. Toen was de ru
zie compleet. Tot een keer dat de notaris die de
statuten van de vereniging had opgem aakt met
een bestuurslid bij vader kwam terwijl hij aan het
knollen wieden was. Vader vroeg of hij misschien
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Op het bleekveld. Van links naar rechts: achterzijde woning, meisje in klederdracht met schort, waslijn, vrouw legt wasgoed
op bleekveld, schuur met stapelbossen wilgentenen, stapel tenen vismanden, man (mandemaker?) met drie kinderen. (Coll.
Huizer Museum Het Schoutenhuis)

' -

- Hl* -
■&L> * ■"' *mÈSÊA

w^m Ip¥8« ;

■’* . ' ! r

j» .. V ;.

wilde helpen, hij had nog wel een paar ‘kneilap-
p en ’ (knielappen) voor hem. Maar dat was niet
de bedoeling. Vader was zijn boekje te buiten ge
gaan. Hij had niet m et een andere m achine mo
gen dorsen. Daar moest hij voor betalen. Maar va
der wilde eerst de m achine laten taxeren want an
ders zou hij vast te veel m oeten betalen. En dat
bleek ook zo te zijn. Uiteindelijk hoefde hij m aar
drie gulden te betalen m aar dat durfden ze niet
bij hem  op te halen . 53

Halverwege de ja ren  zestig was het een aflo
pende zaak m et de verenigingen. Toen werd
het grote werk overgenomen door loonbedrij
ven. O f m en werkte m et een paar boeren sa
men, bijvoorbeeld om gras kuilen.54

De rogge werd verkocht aan de bakker. Als
er geen goede prijs voor de rogge betaald
werd, hield de boer het zelf. De rogge werd
dan gebruikt als veevoer. Men probeerde de
rogge ook wel bij familie te ruilen voor andere
producten. Tegenwoordig wordt de rogge uit
het Gooi als veevoer gebruikt. De kwaliteit is
niet goed genoeg voor menselijke consum p
tie.

Als de rogge van het land was werden daar
de knollen gezaaid en deze werden geoogst in
november-december. Als je  te veel knollen

had kon je die bijvoorbeeld aan Eemnesser
boeren verkopen. Die gebruikten dat als vee
voer. De knollen werden door de Huizers ook
in Amsterdam en Haarlem uitgevent. Schui
ten vol m et knollen gingen daar naar toe.55

Ik heb wel van mijn vader gehoord dat e r knollen
in Amsterdam w erden uitgevent. De venter kwam
met drie schepelm anden en drie schepelm anden
was een mud. En dan verkocht de boer drie van
die m anden voor een gulden en die gingen de
venters uitventen. Maar vaak waren twee m anden
al een m ud om dat de boer van de venter nog
knollen moest opstapelen terwijl de venter zijn
arm en om de m and hield. Zo werd je  als boer af
geknepen. De m anden gingen m ee m et de beurt
schipper en dan gingen de venters ze in Amster
dam uitventen. Maar dat was dus voor mijn tijd . 56

Eind april werden voederbieten gezaaid. De
bieten werden in oktober-november geoogst.
H et lof van de bieten werd aan het vee ge
voerd en de bieten werden ingekuild.57 H et
rooien van de bieten werd in N ederland zeker
tot 1950 met de hand gedaan.

Iedere boer verbouwde zijn eigen aardap
pels en als er genoeg regen gevallen was dan
konden ze ook nog wat verkopen. De aardap
pelen van de zandgrond hadden niet zo’n
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goede n a a m *  Aardappels rooien is lang
handwerk gebleven. Pas na het m idden van de
ja re n  vijftig kreeg het m achinaal rooien,
meest door loonwerkers, de overhand . ’9 De
laatste boer in Huizen verbouwt geen aardap
pels meer. De grond is er niet echt geschikt
voor en de akker besproeien m et bestrijdings
m iddelen is niet rendabel. Voor aardappels
m oet bij een bepaald weertype gespoten wor
den. De akkertjes liggen daarvoor te ver
spreid. Zelf een m achine kopen of een loon
werker inhuren  is te duur . 60

B esluit

Het boerendorp  Huizen bestaat niet meer.
Wel zijn er nog veel sporen van terug te vin
den. Die zie je  als je  rondwandelt in het oude
dorp. De kleine straatjes, oude boerderijen en
de heggen geven je  een indruk van hoe het
‘vroger’ geweest moet zijn.

Sinds de ja ren  zeventig van de vorige eeuw
is een trend waar te nem en dat kleinere dor
pen steeds geliefder worden om er te gaan
wonen. Voor die tijd verhuisden m ensen uit
de oude kernen naar nieuwbouwwijken van
wege de m oderne voorzieningen in de wonin
gen daar. Ook veel Huizers verlieten het oude
dorp en trokken naar de nieuwe wijken. Het
oude dorp werd geassocieerd m et arm oede
en daar wilde men dus niet m eer wonen. De
vaak eenvormige nieuwbouwwijken worden
tegenwoordig saai gevonden. Men zoekt een
originelere plek om te wonen. Het oude dorp
komt weer in beeld.

Het uiterlijk van de woning en de woonom
geving zijn nu belangrijker geworden. De
nieuwkomers hebben vooral voor Huizen ge
kozen om dat zij het zien het als een ideale
plek om rustig te wonen en toch kunnen zij
de grote steden Am sterdam , U trecht en
Amersfoort vanuit Huizen snel bereiken. Het
oude dorp is voor veel van deze mensen een
aantrekkelijke plek om te gaan wonen.

Jarenlang had het oude dorp bij de ge
m eente geen hoge prioriteit. F.r werd veel ge
sloopt en daarbij werd geen rekening gehou
den m et de eventuele historische waarde van
de gebouwen. Pas de laatste vijftien jaar is
m en zich m eer bewust geworden van het his
torische karakter van het oude dorp. Het

oude dorp is nu bescherm d dorpsgezicht. Dit
betekent onder m eer dat restauratie van met
nam e de buitenkant van woningen in overleg
met de gem eente en de Rijksdienst voor Mo
num entenzorg m oet geschieden . " 1 De bewo
ners hebben daar over het algemeen geen
problem en mee en besteden veel zorg aan
hun huis. Je  ziet als je  rondwandelt veel geres
taureerde boerderijen. Comfort en uitstraling
zijn erg belangrijk. Waar vroeger de boeren
zoon de sneeuw tussen de pannen naar bene
den zag dwarrelen ligt nu  vast een prinsesje te
slapen onder haar roze klamboe.
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Archiefnieuws

Ida Kemperman-Wilke

Melkprijzen, quota, groengebied
De archieven va/i land- en tuinbouworganisaties
in de Vechtstreek

Met veel plezier ontving het gemeentearchief
van Weesp drie jaar geleden de archieven van
acht regionale land- en tuinbouworganisaties
uit de periode 1935-1995. Dankzij een verza-
melactie van de secretaris van de in 1995
nieuw gevormde Westelijke Land- en Tuin
bouworganisatie (w lto ) afdeling Gooi en
Vechtstreek, zijn deze voor de streek zo inte
ressante archieven gelukkig behouden. Het
betreft voornamelijk notulenboeken, afkom
stig van acht organisaties die als voorlopers
van de w lto  kunnen worden beschouwd.
Daarbij horen de afdelingen Nederhorst den
Berg, Weesp en Weesperkarspel van de Chris
telijke Land- en Tuinbouwbond, de afdelin
gen Weesp, Weesperkarspel en Muiden van de
neutrale Hollands(ch)e Maatschappij van
Landbouw en de afdelingen 's-Graveland,
Kortenhoef, Nederhorst den Berg, Muiden en
Naarden-Bussum van de Katholieke Land- en
Tuinbouw Bond. Bovendien waren hier de no
tulen van hel gezamenlijk overleg van deze or
ganisaties aan toegevoegd. Bij een korte ver
kenning van de archiefstukken bleek al gauw
het belang er van. Zij blijken verslag te doen
van een cruciale periode in de Vechtstreek,
met grote veranderingen in het boerenbe
drijf. Enkele aspecten die in de notulenboe
ken aan bod komen, vindt u hieronder.

Ontstaan van de organisaties

De oudst bestaande boerenorganisatie in de
streek is de Hollandsche Maatschappij van
Landbouw. Een Weesper afdeling van deze or
ganisatie bestond al aan het einde van de ne
gentiende eeuw. Helaas lijkt het archief van de
beginperiode niet te zijn bewaard. De eerste be-

De boerderij Welgelegen a an  de Stam m erdijk werd in  1964
afgebroken in  verband met de aanleg v a n  een nieuwe Wees
per industriehaven. (Stadsarchief Weesp)

richten over het georganiseerde boerenleven in
de streek komen daarom uit de notulenboeken
van de afdeling Nederhorst den Berg van de
Christelijke Boeren- en Tuindersbond. (cbtb),
opgericht in 1935. Overal in Nederland was dit
de tijd dat organisaties zich in zuilen verenig
den. Christelijke en katholieke boeren sloten
zich niet langer aan bij de plaatselijke afdelin
gen van de neutrale Hollandse Maatschappij
van Landbouw. Er ontstonden dan ook drie zo
genaamde standsorganisaties. Volgens de notu
len van de Bergse afdeling was het al opmerke
lijk dat er genoeg belangstelling was om een af
deling op te richten. Het zware werk, de lange
arbeidstijd en het onafhankelijke boerenkarak
ter beschreef men als strijdig met een vorm van
verenigingsleven. Organisatie is in 1935 echter
voor het eerst werkelijk nodig. De crisistijd had
de verkoopprijzen van vee, melkproducten en
groenten en fruit negatief beïnvloed en de op-
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Boer Borst in de Aetveldsepolder
tijdens het koeien melken, 1953.
(Stadsarchief Weesp)
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brengsten stonden onder druk. De boeren wil
den door middel van organisatie een pressie
groep vormen en daarmee de overheid dwin
gen tot steunmaatregelen. H et verzoek om
steun werd door diezelfde overheid gehono
reerd. Er werden verschillende regels afgekon-
digd waarvan de notulen dan weer melden dat
‘het moeilijk is menschen die hun arbeid en
brood in de vrije natuur trachten te vinden, te
gewennen aan bepalingen en voorschriften van
de overheid’.1 Daarnaast organiseerde de afde
ling cursussen over zaken als bemesting van het
land en bijeenkomsten waar bijvoorbeeld de
Weesper veearts over veeziekten vertelde. Een
andere doelstelling van de c b t b , de verheffing
van de boerenstand, kwam tot uitdrukking in le
zingen over christelijke waarden.

Oorlogstijd

In liet eerste oorlogsjaar werden de drie boe
renorganisaties m eteen al door de bezetter
vervangen door de zogenaamde Landstand.
Veel schade liepen de boerenbedrijven in
deze periode op doordat grote gebieden in de
streek werden geïnundeerd. Nog tot lang na
de oorlog werd m et de overheid onderhan
deld over een schadevergoeding. In de golf
van vernieuwing na afloop van de oorlog werd
ook bij de c b t b  in N ederhorst den Berg, die
al snel weer bijeen kwam, de vraag gesteld of
een samengaan van de neutrale, katholieke
en christelijke verenigingen niet beter was,

m aar dit werd van de hand gewezen. Dit stond
het onderlinge contact trouwens niet in de
weg want afgevaardigden van de drie standsor-
ganisaties in de streek ontm oetten elkaar re
gelmatig in de door de overheid ingestelde
districtsoverlegorganen.

Landbouwpolitiek

In de naoorlogse notulen is direct de invloed
terug te vinden van de landbouwpolitiek zoals
die werd gevoerd door minister S. Mansholt.
In het voornamelijk op veeteelt gerichte ge
bied rondom  Weesp betrof de discussie vaak
de melkprijzen die jaarlijks werden vastge
steld. De boeren kregen veel te m aken met
het Landbouw Economisch Instituut dat jaa r
lijks de kostprijs van de melk bepaalde. Als
verkoopprijs werd dan de kostprijs aangehou
den m et daar bovenop een marge van 20% als
loon .' Zo werd de hierboven zo mooi verwoor
de onafhankelijkheid van de boer door aller
lei regelingen beknot. Het boerenbedrijf
werd een stuk ingewikkelder. Er kwam een
ca o  voor boerenarbeiders. De loonkosten ste
gen daardoor zozeer dat veel boeren hun ar
beiders niet langer konden betalen. Ook
boekhoudkundig moest er voortaan bet een
en ander worden bijgehouden. De boerenor
ganisaties regelden voorlichting over bedrijfs-
boekhouding en belastingregelingen en in
Weesp werd een B oerenleenbank opgericht
die de boeren op weg hielp.
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Boerderij aan de Utrechtseweg
in Weesp met melkbussen,
1968 (Stadsarchief Weesp)
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Voor somm ige boeren werd N ederland
hierdoor te benauwd. Zo em igreerden ver
schillende agrariërs uit N ederhorst den Berg,
waaronder de voorzitter van de afdeling, A.
Verbui g, rond 1949 naar Canada. In de verga
dering was lof voor degenen die emigratie be
proefden. Er kwamen uit Canada berichten
binnen, die hogere opbrengsten van de pro
ducten m eldden, een beter regeringsbeleid,
en een m inder gecompliceerde boekhouding.

Veeziekten

van Landbouw en de katholieke l t b , dat be
gint in 1958, staat bol van telkens nieuwe re
gelingen betreffende de melkproductie. Hier
bij speelde het landbouwbeleid van de keg

een steeds belangrijkere rol. Er werden melk
quota vastgesteld die de productie moesten
beperken; boterbergen vormden al enkele ja-
ren een probleem . Er werd druk gem echani
seerd. De slechte financiële situatie onder de
boeren in 1962-1963 veroorzaakte een uit
tocht onder jonge agrariërs. Kleine bedrijven
verdwenen.

Met de ervaring van de mond- en klauwzeer-
uitbraak die de afgelopen ja ren  plaatsvond
nog duidelijk voor ogen, is het opvallend dat
in de notulen weinig ophef wordt gemaakt
over de m ond- en klauwzeerepidemie van
1952. Er werd ingeënt en verder zou het wel
over gaan. Aardig is het een artikel te lezen,
afkomstig uit het tijdschrift De Spiegel, waarin
op gezellige toon het koffiebezoek van de vee
arts aan enkele boeren in en rondom  Weesp,
die met mond- en klauwzeer te maken had
den, wordt beschreven.3

Benelux en EEG beleid

H et notulenboek van het gezamenlijk overleg
orgaan van c b tb , de Hollandse Maatschappij

Streekplannen, groengebieden

Vanaf 1964 hadden de boeren in de Vecht
streek niet alleen te maken met hun eigen be
drijfsvoering m aar speelde ook de hele land
schappelijke herinrichting een grote rol. In
het Streekplan van die tijd wordt voor het
eerst gesproken over verandering van bestem
ming van landbouwgronden. Vijf ja a r  later
viel voor het eerst het woord 'natuurreser
vaat’. In de ja ren  daarna werd in een gewijzig
de versie van het Streekplan aangegeven wel
ke nieuwe wegen en spoorwegen zouden wor
den aangelegd; hoe het stedelijk gebied zou
uitbreiden; welke natuurgebieden er zouden
komen. Dit was een directe bedreiging voor
verschillende boerenbedrijven in de streek. Er
kwam een nieuwe ruilverkaveling in de Kever-
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Boer P. W. Nagel op zijn land bij de Kanaaldijk in Weesp, 1939 (Stadsarchief Weesp)
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dijkse polder waar de Flevolijn zou worden
aangelegd. De oprukkende bebouwing van
Weesp in de Aetveldsepolder leverde proble
m en op voor de boeren in aldaar. Vanaf die
tijd kwam de verhuizing van verschillende
boerenbedrijven in de streek op gang. Bedrij
ven uit Amstelveen en Sloten verhuisden naar
Weesp; Weesper boeren gingen in 1972 op ex
cursie naar de nieuwe Flevopolder om daar
eens te kijken. Een bijzonder verhaal heeft
boer H. Schoenmaker. Vanwege uitbreiding
van het industrieterrein bij zijn bedrijf aan de
Korte Muiderweg in Weesp moest hij naar de
overkant van de weg verhuizen, en toen later
de Korte Muiderweg werd veranderd moest
zijn bedrijf weer een eindje opschikken . 4

De boeren kregen in die ja ren  zeventig ook
voor het eerst te maken m et uitgebreide Flin-
derw etvergunningen en, w anneer zij een
oude karakteristieke boerderij bewoonden,
m et de M onumentenwet.

In he t kwetsbare Vechtgebied zou de pro
blematiek van de landinrichting in de daarop
volgende tw intigjaar op de agenda blijven. Er

waren te veel verschillende belangen die
moeilijk m et elkaar te verenigen waren. De
natuurbelangen, in de Vechtstreek veelal be
hartigd door de Vereniging N atuurm onu
m enten, tevens beheerder van de Naarder-
meer, vroegen bijvoorbeeld om een verhoging
van de grondwaterstand. Dit veroorzaakte
problem en voor de veehouders om dat hier
door het land te drassig werd voor beweiding.
De bouw van woningen in de Bloemendaler
polder betekende natuurlijk een inkrimping
van de beschikbare agrarische grond. Zo
bleek in de ja ren  negentig, toen de boerenor
ganisaties zich verenigden in de w lto , de toe
komst voor de boerenbedrijven in de Vecht
streek onzeker te zijn.

C onclusie

De archieven van de land- en tuinbouworgani
saties in de Vechtstreek kunnen een uitsteken
de bron van onderzoek zijn voor ieder die iets
wil weten over de enorm e veranderingen die
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De aanleg van wetlands in de Keverdijksepolder, 1997 (Stadsarchief Weesp)
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zich de laatste 60 jaar in deze streek hebben
voorgedaan. De wereld van de boeren werd
op zijn kop gezet. Het vergde van de boer uit
de ja ren  dertig, die wars was van overheidsbe
moeienis, een grote aanpassing naar de huidi
ge situatie. Beleid en voorschriften werden
niet alleen in de directe omgeving gemaakt
m aar konden hun oorsprong hebben in Euro
pese regelgeving. Het is van belang dat de vi
sie van de boer op deze veranderingen in deze
archieven werd vastgelegd.

In het gem eentearchief van Weesp zijn de on
derstaande archieven van land- en tuinbouw
organisaties aanwezig:
Archief van de cbtb  N ederhorst den Berg,

1935-1989
A rchief van de c b tb  W eesperkarspel en

Weesp, 1966-1989
Archief van de cbtb  Vechtstreek, 1989-1995
Archief van de Hollandse Maatschappij van

Landbouw Weesp, Weesperkarspel en Mui-
den, 1950-1992

Archief van de i .tb  's-Graveland, Kortenhoef,
Nederhorst den Berg, 1961-1969

Archief van de ltb Gooi en Vechtstreek, 1987-
1992

Archief van de (eerste) wi. ro Gooi en Vecht
streek, 1992-1995

Archief van het Gezamenlijk Overleg/Agra
risch Overleg Vechtstreek, 1958-1995

Archief van de Club van 8, 1982-1992.

Noten

1 N otulen cbtb N ederhorst den  Berg 22 novem ber 1938
2 Zie voor het landbouwpolitieke beleid van M ansholt

ook: Frank W esterman, De graanrepubliek, uitgeverij At
las 1999

3 Een kopie van d it artikel uit De Spiegel, gedateerd april
1952, is te vinden in he t notu lenboek 1945-1957 van de
cbtb , afdeling W eesperkarspel

4 Een interessante aanvulling h ierop  vorm t een artikel in
Vrij Nederland van 28 oktober 1995 doo r Ursula den
Tex, ‘Nooit m eer stil, nooit m eer donker. Nieuwe tijden
in de po lder’.
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ADRESSEN ARCHIEFDIENSTEN TUSSEN VECHT EN EEM

Archiefdienst Amersfoort, regionaal historisch centrum voor de gemeenten Amersfoort,
Baarn, Eemnes, Leusden, Renswoude en Woudenberg en voor het waterschap Vallei en Eem
postadres: postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
bezoekadres: Stadhuisplein 7
openingstijden: ma.-vr. 9.00-17.00 uur, do. 18.00-20.00 uur*, za. 9.00-12.00 uur*
* beperkte openstelling, archiefstukken van tevoren aanvragen,
telefoon: 033-469 50 17
fax: 033-469 54 51
e-mail: archiefdienst@amersfoort.nl
internet: www.amersfoort.nl/archiefdienst

Streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen (SANBMH)
postadres: postbus 5000, 1410 AA Naarden
bezoekadres: Cattenhagestraat 8, Naarden
openingstijden: ma.-vr. 13.30-16.30 uur
telefoon: 035 -  69 57 811
fax: 035 -  69 44 449
e-mail: sanmb@xs4all.nl
internet: www.xs4all.nl/~sanmb/
archivaris: A. Medema

Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum (SAGV),
archiefdienst voor de gemeenten Blaricum, Hilversum, Laren, Wijdemeren
postadres: postbus 9900, 1201 GM Hilversum
bezoekadres: Oude Enghweg 23, Hilversum
openingstijden: ma. 9.00-13.00 uur (’s middags gesloten) di.-vr. 9.00-17.00 uur
telefoon: 035- 629 26 46
fax: 035 -  692 25 05
e-mail: sagv@hilversum.nl
internet via site gemeente Hilversum: www.hilversum.nl
archivaris: mw. C.M. Abrahamse

Gemeentearchief Weesp (GA Weesp)
postadres: postbus 5099, 1380 GB Weesp
bezoekadres: Stadskantoor, Nieuwstraat 70a, Weesp
openingstijden: ma., di., do. 9.00-12.00 uur, bij voorkeur op afspraak
telefoon: 0294 -  49 12 26 /  49 13 91
fax: 0294-41 42 51
e-mail: ikemperman@weesp.nl
archivaris: mw. I.H.M.J. Kemperman-Wilke
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Activiteiten Jaa r van de Boerderij 2003

In het kader van het Jaar van de Boerderij en
in aansluiting op het boerderijenprojeet tv e

worden onderm eer onderstaande activiteiten
ondernom en. Voor m eer informatie kunt u
terecht bij de plaatselijke vvv, de betreffende
musea en de historische kringen.

Eenines
Inlichtingen: de heer R. van der Schaaf 035-
5386094 of mevrouw M. van der Schaal 035-
5317093.
• De Historische Kl ing heeft toont een vitrine

met foto’s van boerderijen
• Fietsroute langs boerderijen

Huizen
Het Huizer Museum het Schoutenhuis orga
niseert een tentoonstelling over boerderijen
Locatie: Achterbaan 82, Huizen. Openingstij
den: di. t /m  za. 13.30-17.00 uur. Inlichtingen:
035-5250223.

Historische Kring Huizen, Havenstraat 42,
1271 AG Huizen. Inlichtingen: 035-5244003.
• De I Iistorische Kring organiseert op 9 de

cem ber een dia-avond over verdwenen
boerderijen

• Fiets- en wandelroutes langs boerderijen

Blaricum
Inlichtingen: de heer Verwaal 035-5314462.
• Expositie foto’s van boerderijen in ‘Op de

deel’, Brinklaan 2A in Blaricum.
• Puzzeltocht voor leerlingen van het basison

derwijs

Naarden
Tijdens de O pen M onum entendag op 9 sep
tem ber is er speciale aandacht voor de Naar-
dense boerderijen en het boerenleven.

Bussum
• De H istorische Kring open t tijdens de

Open M onum entendag op 9 septem ber de

tentoonstelling van fo to’s van boerderijen
en voorwerpen uit het boerenleven, Loca
tie: Huizerweg 54 te Bussum

• Fietsroute langs boerderijen

Weesp
Inlichtingen 0294-480811
• De Historische Kring organiseert wandel

tochten langs stadsboerderijen en boerde
rijen in het buitengebied

Nederhorst den Berg
Inlichtingen: de heer J.E. Jansen 0294-254152
of via hkndb@hetnet.nl of www.historischekring.
nl
• De Historische Kring geeft een speciaal

boerderijennum m er uit in mei
• Expositie over boerderijen in de laatste

week van oktober

Hilversum
Inlichtingen: de heer Lammers 035-6242661.
• Historische Kring publiceert een artikel

over boerderijen in Hilversum in het Hilver-
sums Historisch Tijdschrift/Eigen Perk
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A uteursinstructies kopij Tussen Vecht en
Eem

Een artikel in het tijdschrift Tussen Vecht en
Eem heeft een lengte van niet m eer dan 4000 a
5000 woorden (6 a 8 pagina’s A4) en wordt
verluchtigd m et veel illustraties. Artikelen zijn
populair-wetenschappelijk van aard en be
stemd voor het grote publiek. Bij voorkeur
worden resultaten van oorspronkelijk onder
zoek, dus nieuwe onderw erpen gepubliceerd.

Tekstverwerker
-  Word, bij voorkeur opslaan als .RTF be

stand.
-  G ebruik een  goed leesbare le tte r (12

punts), regelafstand 1,5.
-  Gebruik altijd spellingcontrole, zoek en ver

vang dubbele spaties door enkele spaties.
-  Tekst aanleveren als platte tekst, dwz. geen

extra lay-out in de vorm van opmaakstijlen,
vet, onderstreept, cursief of hoofdletters, in
springen, marge-versmalling, dubbele tabs,
niet afbreken, niet uitlijnen, tenzij onder
genoemd.

-  Tekst aanleveren op flop of per e-mail.

Tekst lay-out
-  O nder de titel de auteursnaam  (bij voor

keur met voornaam) vermelden.
-  Nieuwe alinea niet vooraf laten gaan door

tabs of spaties.
-  Titels van pub licaties/tonee lstukken /ge

dichten cursief.
-  Afkortingen zoveel mogelijk vermijden, dus

niet: t.b.v., m.b.t., o.v.v. et cetera.
-  Door afkortingen aangeduide organisaties

of instellingen, die regelmatig genoem d
worden in de tekst eerst voluit noem en, m et
tussen haakjes daarachter de afkorting zon
der puntjes, vervolgens alleen als afkorting.

-  Citaten: enkel aanhalen. Citaat b innen een
citaat: dubbel aanhalen. Bij grote citaten
een aparte alinea maken.

-  Opsommingen in de tekst: aangeven door
volgnummers, pun t en tab of door afbreek-
streepjes en tab, bijvoorbeeld:

1 .<tab>tekst
2.<tab>tekst

of -<tab>tekst
-<tab>tekst

-  Noten: alleen eindnoten en zoveel mogelijk
beperken, onder een kopje Noten. Noten
laten genereren door de tekstverwerker.

-  Bron- en literatuurverm eldingen: aan het
einde van de kopij onder de kopjes Bron
nen resp. Literatuur.

-  L iteratuurverm eldingen op deze wijze:
Jan  Jansen, De geschiedenis van het Gooi, Hil
versum 1999.
Jan  Jansen, ‘De hei’, in: Het Gooische Tijd
schrift jaargang (jaartal) nummer, p. 2-5.

-  O nder aan het artikel biografische gege
vens vermelden onder een kopje Auteursge-
gevens, bijvoorbeeld: Jan  Jansen  (geb.
1945)- studeerde geschiedenis aan de LTni-
versiteit van Amsterdam. Thans werkzaam
als stadsarchivaris van de gem eente I lilver-
sunt en publicist van diverse boeken en arti
kelen over ’t Gooi.

Illustraties
-  G enum m erd en zoveel mogelijk in origi

neel bijleveren met onderaan in kopij ge
num m erde bijschriften en bronverm elding
tussen haakjes, bijvoorbeeld: (coll. Goois
Museum), (coll. Streekarchief), (coll. Om 
roepm useum ) e.d., particuliere en niet-
openbare collecties door (part. coll.) of op
naam  van eigenaar, bijvoorbeeld: (coll. Sie-
wers), (coll. Stevens).

-  Technische gegevens voor digitaal aangele
verde illustraties:
• Zetspiegel 133 mm breed en 197 mm hoog
• Grijstintenafbeelding minimaal 300 dpi
• ‘Line art' minimaal 800 dpi
• Voor de tekst het font erbij leveren
• Illustraties bij voorkeur opslaan als TIFF-

bestand
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Advertenties
Advertenties het liefst op een van de volgende
m anieren aangeleverd:
• als Quark Xpress-bestand, niet de gebruikte

plaatjes (minimaal 300 dpi voor grijstinten
afbeeldingen en 800 dpi voor een lijnaf
beelding), en met de gebruikte fonts;

• als Illustrator-bestand (versie 8 of eerder)
met de gebruikte fonts bijgeleverd, o f om
gezet naar lettercontouren;

• als hoge-resolutie-acrobat-bestand (als “druk
geoptim aliseerd” dus 2400 dpi en letters in
gesloten);

• als Corel-Draw-bestand: opgeslagen als Illu
strator met letters omgezet naar contouren.

In elke andere vorm (Word, WordPerfect, MS-
Paint, Powerpoint, etc.) kan de vormgever er
meestal niets mee; in sommige gevallen kan
hij soms de trucendoos opentrekken om er
nog wat van te maken, maar dat kost vaak
m eer tijd dan zo’n advertentie opnieuw ma
ken. In zulke gevallen is het dus handiger om
de originele fo to’s/afbeeldingen en een voor
beeldje van de advertentie aan te laten leve
ren, eventueel met de gewenste tekst uitgetikt
en op een floppy of cd-rom bijgeleverd.

Illustratie/advertentiemateriaal altijd in origi
neel of op cd-rom aanleveren en niet per e-
mail.

En verder
De redactie behoudt het recht om artikelen te
corrigeren, te wijzigen o f te weigeren.
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Colofon
Bestuur en redactie Tussen Vecht en Eem

De Stichting TVE is een samenwerkingsverband van meer dan 30 lokale en regionale organisaties op histo
risch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op historisch gebied betreffende
de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakteristieke waarden. Donateurs van
de Stichting TVE ontvangen het tijdschrift gratis.

Donatie/abonnement
Donateurs kunnen zich aanmelden bij:
mw. P.L.H.M. Perry-Vlasveld, Braam 34, 1273 EA Huizen -  035-5266848
Voor opgave als donateur kunt u gebruik maken van het Antwoordnummer 549, 1400 VB Bussum. De mini
mum donatie bedraagt € 13,50 per jaar. Girorekeningnummer Postbank 3892084. Extra nummers van het
tijdschrift zijn te bestellen onder Antwoordnummer 549, 1400 VB Bussum (portvrije enveloppe).

Dagelijks bestuur
dr. H.C.M. Michielse (voorzitter) -  Huizerstraatweg 37, 1411 GL Naarden -  035-6944091
mr. H. Lustig (secretaris) -  Karei Doormanlaan 65, 1271 CB Huizen -  035-5267945
F.H. Bos (penningmeester) -  Stargardlaan 10, 1404 BD Bussum -  035-6941382
dr. J.D.C. B ranger- ’s-Gravelandseweg 86/62, 1217 EW Hilversum -  035-6310288
T. Kruijmer-Vos -  Botterstraat 7a, 1271 XL Huizen -  035-5251713
L. van Eijle -  Geuzenweg 284, 1221 GB Hilversum -  035-5882835
drs. E.J.J. de Paepe — Ludgeruslaan 139, 1216 SZ Hilversum — 035-6241026

Algemeen bestuur
Vertegenwoordigers van: Historische kring “Baerne” I Historische kring Bussum I Historische kring Blaricum I
Historische kring Eemnes I Historische kring “In de Gloriosa” Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef I Hilver-
sumse historische kring “Albertus Perk” I Historische kring Huizen I Historische kring Laren I Historische
kring Loenen aan de Vecht I Historische kring Loosdrecht I Historische kring Muiden I Stichting “Comité
Oud Muiderberg” I Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden I Historische kring Nederhorst den Berg I
Historische kring Weesp I Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Naerdincklant I
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hilversum I Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden, Bus
sum en Huizen te Naarden I Stadsarchief Weesp I Vereniging Curtevenne, ’s-Graveland I Vereniging van
Vrienden van het Gooi I Dudok Stichting, Hilversum I Nederlandse Genealogische vereniging, afdeling Gooi
en Eemland I Geologisch Museum Hofland, Laren I Stichting Couleur Locale, Blaricum I Stichting tot be
vordering van de belangen van het Goois Museum, Hilversum I Stichting “Hilversum, Pas Op!” I Stichting
Huizer Museum I Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek I Werkgroep klederdrachten
Eem en Gooiland I Singer Museum, Laren I Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum, Naar
den I Stichting De Hof, Hilversum I Stichting Weesp Kijk Uit!, Weesp I Stichting Behoud het Oude Dorp,
Huizen

Redactie
drs. I.B. Laarakkers (hoofdredacteur) -  Comeniuslaan 20, 1412 GP Naarden -  035-6781333
drs. E.C. Schild-Schofaerts (secretaris) -  Huizerweg 9, 1401 GD Bussum -  035-6918978
C.M. Abrahamse -  Diependaalselaan 294, 1215 KH Hilversum -  035-6292646 (kantoor)
dr. J.D.C. Branger -  ’s-Gravelandseweg 86/62, 1217 EW Hilversum -  035-6310288
drs. A. Kos -  Bovenmaatweg 105, 1274 RE Huizen -  035-5252242
dr. PH.D. Leupen -  Burg. Lambooylaan 15, 1217 LB Hilversum -  035-6245704
A. Medema -  De Wetering 5, 8939 BN Leeuwarden -  035-6957815 (kantoor)
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V a n  E l te n  « V a n  de  G r ie n d

N e t w e r k  N o ta r i s s e n

C J . v a n  H o u te n la a n  14

P o s tb u s  6

1 3 8 0  A A  W EESP

te l :  0 2 9 4 - 4 1 3 1 3 1

n o ta r is s e n @ v a n e lte n .k n b .n l

'  /

/

www.notarisweesp.nl

Bel, fax of mail
Moorman Kartoi

MOORMAN
K A R T O N

.„„f-rmm

Gesneden of aan
een stuk?
Karton, in vele soorten en specialiteiten, geleverd in hele
vellen of... indien gewenst voor u op maat gesneden of
gestanst. Vraag naar onze uitgebreide collectie, we leggen

•stbus 72, 1380A
W  Tel.:

Fax: —
E-maib' info@moori
Website:
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Uitgeverij Verloren
Geschiedenis van Holland Deel UIA en B: 1795 tot 2000. Onder redactie van
Eelco Beukers en Thimo de Nijs, 360+372 blz., gebonden, i s b n  a 90-
6550-684-5, ISBN B 90-6550-685-3, € 25 ,- per deel. Voor de vier delen sa
men (i s b n  90-6550-700-0) geldt een setprijs van € 90 ,-
In deze laatste delen van de vlot leesbare en fraaie uitgevoerde Geschiedenis
van Holland gaan historici, geografen en een antropoloog op zoek naar het
‘H ollandse’ in een steeds uniformer Nederland. In hoeverre onderscheidt
Holland zich in de negentiende en twintigste eeuw nog van de om ringen
de provincies? Is er sprake van één Holland? O f is het typisch‘H ollandse’
-  in deze tijd van globalisering -  misschien meer wens dan werkelijkheid?

Emilie M.L. van der Maas, Hollands ABC. Historisch ABC van veertig plaatsen in
Noord- en Zuid-Holland. samengesteld uit de Atlas van Stollc. 48 blz., ingenaaid,
geïllustreerd (in kleur), i s b n  90-6550-728-0, € 5 ,-
De kleurrijke prenten in dit ABC-boekje vormen een beeldend verslag van
allerlei historische gebeurtenissen uit de zestiende to t halverwege de twin
tigste eeuw. Ook het typisch ‘H ollandse’, zoals de tulpen en molens, kom t
aan bod. Elke afbeelding is voorzien van een korte toelichting.

Ignaz Matthey, Vincken moeten vincken locken. Vijf eeucven vangst van zangvogels en kwar
tels in Holland, (h s  39), 464 blz., ingenaaid, geïllustreerd, i s b n  90-70403-49-8,

« 3 9 -
Matthey beschrijft zeer uitgebreid de vangtechnische, biologische, juridische, eco
nomische en sociale aspecten van de Hollandse zangvogel- en kwartelvangst,
evenals de bestem m ing van de vangsten en de wijze waarop het thema in literatuur
en beeldende kunst werd verwerkt.

Heleen B. van der Weel, ‘In die kunst en wetenschap gebruyckt’. Gerrit Claeszoon Clinck (1646-1693), meester
kunstschilder van Delft en koopman in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie. 224 blz., ingenaaid,
geïllustreerd, i s b n  90-6550-721-3, €19,-
Schilder Gerrit Clinck werd door de v o c  als koopman naar Indië gestuurd m et de opdracht voor beter
en modieuzer textiel te zorgen. Het eerste deel van dit boek beschrijft zijn leven en werk, het tweede
bevat de dagregisters die hij bijhield. Clinck staat model voor veel onbekende ïye-eeuwse schilders en
voc-kooplieden.

I lerman Kaptcin, De Beeldenstorm, (w  18), 96 blz., ingenaaid, geïllustreerd
(deels in kleur), isbn  go-6550-459-1, €9,30
De Beeldenstorm was het begin van de Nederlandse Opstand tegen Fi
lips i i .  Kaptein beschrijft het geweld tegen de ‘Roomsche afgoderij’ en
laat zien hoe een kleine m inderheid van calvinisten de Spanjaarden ver
dreef en van de Noordelijke Nederlanden een calvinistische republiek
maakte.

Postbus 1741,1200 BS Hilversum | Torenlaan 25,1211 ja Hilversum | T035-6859856 | F 035-6836557 |
info@verloren.nl | www.verloren.nl | Onze boeken zijn verkrijgbaar in de erkende boekhandel.

Bij directe bestellingen worden verzendkosten in rekening gebracht.

Vincken moeien vincken keken

'S 7

T T G eschiedenis van
H oliand

110 TVE 21e jrg. 2003



SOLVAY

Passion for progress, care for people
De medische vragen van vandaag vereisen innovatieve oplossingen

voor de toekomst. Wij streven naar grensverleggende ontdekkingen.
Met toewijding en zorg maken onze medewerkers geneesmiddelen
voor mensen in de hele wereld.

Solvay Pharmaceuticals ontdekt, ontwikkelt en
produceert geneesmiddelen. Wellicht kent u onze
producten zoals het antidepressivum Fevarin®,
Duphalac® tegen verstopping, Femoston® tegen
overgangsklachten, Teveten® voor behandeling van

hogebloeddruk en het griepvaccin Influvac®.
Daarnaast produceren wij vitamine D en
cholesterol. Solvay Pharmaceuticals is onderdeel
van de Solvay-groep en behoort tot de veertig
grootste farmaceutische bedrijven ter wereld.

Postbus 900.1380 DA Weesp
Telefoon 0294 47 70 00
www.solvaypharmaceuticals.com
www.beterleven.nl

Solvay
Pharmaceuticals
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APOTHEEK
BALLINTIJN

Uw geneesmiddel, onze zorg!

Nieuwstad 20, 1381 CC Weesp Tel. (0294) 49 03 50, Fax (0294) 49 03 51

tmwwm.ii
BOUWBEDRIJF

boerderijbouw, weegbruggen,

kelderbouw, voersilo's

GROOTHANDEL IN BOUWMATERIALEN hallenbouw en woningbouw
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FLAVA
art gallery

“Coolers gracht”, 45 x 85, olieverf op doek, Johan Meijer, Blaricum, 1885 -1970
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♦  19e / 20e eeuwse traditionele schilderkunst

♦  inkoop / verkoop / schoonmaak / restauratie

♦  speciale aandacht voor Gooische schilders / lokaties

Werken van o.a.:
C. Artz, C. Bouter, B. Brouwer, D. Schulman, J. Meijer,

J. Knikker, A. Knikker, H. Dekker, G. Delfgaauw, G. Munthe,
D. Smorenberg, W. Vester, A. Verhoesen,

G. v. Emmerik, P.A. Schipperus, W. v. Soest, H. v. Moerkerken.

Openingstijden: woensdag: 13.00 - 17.00
vrijdag: 14.00 - 18.00 en 19.00 -  2 1 .0 0 /zaterdag: 13.00 - 17.00

Kapelstraat 26, 1404 HZ Bussum, Tel/Fax: 035 - 6 91 43 50
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