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Orgaan en organisatie

Bij het tot stand komen van de stichting „Tussen Vecht en Eem” , waarvan het doel is:
overkoepeling en contact, behoort ook een contact-orgaan en dat dit meteen verschijnt, geeft
reden tot voldoening en erkentelijkheid. Hieraan uiting te geven, is een aangename plicht voor
de voorzitter van de nieuwe stichting, die zich zeer wel bewust is van de boeiende, maar verre
van gemakkelijke taak, die hij op zich heeft genomen. De toekomst zal moeten uitwijzen in
hoeverre de opzet geslaagd is; zeker is het, dat het eerste nummer van „Tussen Vecht en Eem”
opent met een achttal bijdragen, waarvan de waarde tevens een belofte voor de toekomst
inhoudt.

De eerste, van de hand van dr. A.C.J. de Vrankrijker, treft al door de openhartigheid van deze
Gooise historiograaf, waar hij, eenmaal de medewerker aan een belangrijk standaardwerk,
aangeeft in welke achtergebleven of nieuw ontdekte gebieden van de historie van het Gooi en
omstreken door de vakman, maar vooral ook door de amateur, nuttig werk kan worden gedaan.

Methodisch en zorgvuldig wordt door drs. J.A. Bakker gewezen op wat de pre- en protohisto-
ricus in de streek, die hij tot zijn werkterrein kan kiezen, of al heeft gekozen, kan doen. Van
een vakman, die in het laatste tiental jaren zozeer zijn sporen op archeologisch gebied, in het
Gooi en in de naaste omgeving, heeft verdiend, mogen de nuttige aanwijzingen zeker ter harte
worden genomen. Juist in deze tijd van uitbreiding der woonruimte en wegenaanleg, vandaag en
in de allernaaste toekomst, is het zaak, naar het ons voorkomt, om snel en volgens een vast
programma het onderzoek te ondernemen vóór het te laat is. Het programma is er; aan de
vakman en amateur het te realiseren.

Dr. P. W. de Lange, de nestor van de groep speurders tussen Vecht en Eem, geeft ons, als het
ware in vogelvlucht, een overzicht van al datgene wat in het totaal verband nog om een nader
onderzoek vraagt. Ondanks zijn hoge leeftijd nog een onvermoeibaar werker, vraagt hij, o.i.
terecht, de aandacht voor de vele publicaties, die in de afgelopen jaren zijn verschenen als
neerslag van onderzoek in vele en velerlei gebieden, dat elders in Nederland is gedaan en nog
voortgang vindt. Deze studiegebieden raken het agrarisch-historisch, het economisch-historisch
en het sociologisch onderzoek. Over een enkel facetje hiervan is al vroeger een eerste schuchtere
poging tot onderzoek gedaan, maar er kan nog heel veel meer ondernomen worden. Liefhebbers
aantreden!

Hoe kan het anders, of de Gooise kunsthistoricus dr. D.P.R.A. Bouvy legt in zijn bijdrage de
nadruk op wat hem bijzonder na aan het hart ligt. Hierbij komt een, naar ik meen, voor onze
kring toch nieuw geluid naar voren. Het is, wat men zou kunnen noemen, de historische
benadering van de specifiek Gooise natuur, de evolutie van flora en fauna. Natuurlijk is
hierover, zoals over zoveel wat het gebied tussen Vecht en Eem betreft, het nodige geschreven
en ook afgebeeld, maar het is verspreid in boeken en bijdragen voor tijdschriften en ook hier is
het dus zaak om te verzamelen en te schiften en na al dat werk een poging te doen om te komen
tot een overzicht van de eigenlijke toestand. Het behouden van monumenten, onroerende en
roerende, ligt gelukkig in ons streven, maar het een is niet denkbaar zonder het ander en een
warm pleidooi voor de onroerende natuurmomnumenten, waarin, helaas, maar al te dikwijls
wordt geroerd, is zeker op zijn plaats.
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In een tijd van veel kentering, ook op het gebied van kerkelijk leven en godsdienstige gebruiken,
verdient een beschouwing als die van Pastoor J.N. van Ditmarsch alle aandacht. Zonder de
verdiensten van Gooise publicaties op dit gebied ook maar in het minst te willen onderschatten
mogen wij toch wel met bovengenoemde schrijver vaststellen, dat er op het gebied van de
historie van het geestelijk leven tussen Vecht en Eem nog heel wat kan worden gedaan. Wij zien
nu eenmaal, tegenwoordig, deze aangelegenheden in een ander verband en deze zienswijze opent
voor het historisch onderzoek geheel nieuwe perspectieven, waarbij het „hoe en waarom” in een
ander daglicht komt te staan. Gesteund door vele uitstekende publicaties van recente datum zou
men wel eens tot verrassende ontdekkingen kunnen komen.

Een bemoedigende wens geeft ons de heer van der Steur en wij zijn hem hiervoor zeer
erkentelijk. Juist van een coördinator van het onderzoek naar regionale en plaatselijke geschie
denis stellen wij de vriendelijke belangstelling voor een onderneming als de onze bijzonder op
prijs. Om een ietwat merkwaardige metafoor te gebruiken, ervaren wij deze uiting als het open
oor en de helpende hand. Wij zullen daarop gaarne ingaan.

Wat zouden de liefhebbers van streek- en plaatselijke geschiedenis moeten beginnen zonder de
archieven en met name de Rijksarchieven in de Provinciale hoofdsteden van het gewest, dat hun
belangstelling heeft? De beheerders van deze schatten aan wetenswaardigheden, de makers van
inventarissen en klappers, van indices en kaartsystemen, zij zijn onmisbaar en bovendien van een
hartverwarmende gastvrijheid en behulpzaamheid. Wederom systematisch en zonder er doekjes
om te winden geeft dr. A.J. Kölker een kort overzicht van het zeer vele, dat het Rijksarchief te
Haarlem de speurder tussen Vecht en Eem te bieden heeft. De belangrijke vakhistorici van het
Gooi hebben bij herhaling al een dankbaar gebruik weten te maken van de vele bronnen in
Haarlem, maar er blijft nog gelukkig veel over, dat voor een uitgebreider of een detail-onderzoek
uiterst nuttig zal blijken. Wie er eens geweest is, komt er graag terug.

Een Larense stem künkt van de geoloog E. Porcelijn en wij begroeten in hem een enthousiast uit
de kleine, maar waardevolle, groep van onderzoekers, waartoe ook eenmaal H. Heijenbroek en
zeker niet minder P. van der Lijn behoorden. Moge het onderzoek, dat zovele belangrijke
vondsten tot gevolg had. een nieuwe impuls krijgen. In samenwerking met andere Gooise
geologen kan nog belangrijk werk worden gedaan. In verband met de ontwikkelingen geldt ook
hier, dat het de hoogste tijd is.

Zo kunnen wij dan met voldoening het eerste nummer van het orgaan „Tussen Vecht en Eem”
zijn weg zien gaan. Het is een eerste stap — mogen er zeer vele volgen tot in lengte van jaren!

O.L. van der Aa.

Over het nut van een periodiek

Van 1941 af kregen we van tijd tot tijd een exemplaar op tafel van de Mededelingen van het
Museum voor het Gooi en omstreken. In 1968 is het laatste deeltje verschenen. Dit was het
negende in een rij die de functie vervulde van jaarboekjes voor de geschiedenis van Gooiland.
Men vindt daarin verslagen van de Stichting die het museum beheerde, inschrijvingen in het
Gulden Boek der gemeente Hilversum en tal van artikelen over allerlei onderwerpen. Er zijn
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korte bijdragen bij geweest, evenwel ook stukken die de nieuwere inzichten over een afgerond
terrein samenvatten, zo een artikel over de kwartaire geologie van het Gooi en een over
vroeg-middeleeuwse vondsten uit het Gooi. Deze zijn belangrijk als overzicht. Niet minder
nuttig echter waren de kleine stukjes, als die over de naam Naarden en over de voormalige
zeehaven van de stad. Ze zijn het resultaat van tijdrovende onderzoekingen, die vergeefs waren
gedaan als ze niet door publicatie ter kennis van velen werden gebracht.
De Mededelingen lijken tot het verleden te behoren, doordat de Stichting Museum voor het
Gooi en omstreken als zodanig werd geliquideerd en de collectie is overgedragen aan het
cultureel centrum De Vaart te Hilversum. Het is niet uitgesloten dat de reeks publicaties in
enigerlei vorm wordt voortgezet, echter niet zo waarschijnlijk, doordat het bij de overdracht
niet gelukte enige toezegging te verkrijgen omtrent uitgave en financiering van volgende
bundels. De uitgaven waren inderdaad bij een kleine oplage en hoge drukkosten geen geringe
belasting (die in feite op het budget der gemeente Hilversum rustte). Het ligt voor de hand dat
een vereniging ter overkoepeling van alle organisaties die enigerlei terrein van Gooise geschiede
nis beoefenen zal pogen de publicatie van al het belangwekkende te verzorgen.
De geschiedenis van ons gewest is meer dan een eeuw geleden met veel schranderheid en
interesse beoefend door de Hilversumse notaris Albertus Perk. Met hem begint de bestudering
van gegevens door een amateur die het niveau van een beroepshistoricus wist te bereiken, dit
zeker wanneer men hem in het kader van zijn tijd ziet. In het bijzonder zijn studie over de
erfgooiersgemeenschap getuigt hiervan: hij is de eerste geweest die uit de doolhof van foutieve
opvattingen geraakte en het onderwerp op een verdienstelijke manier behandelde. Hij heeft
bovendien verscheidene andere onderwerpen aangepakt en op vele punten een bruikbare visie
verkregen, getuige de massa notities in zijn nalatenschap.
Niet elke amateur zal bereiken wat Perk als pionier kon. Perk heeft zich juist op de moeilijkste
kwesties geworpen; hij kon dit doen, doordat hij als notaris over kennis van recht en rechtshis
torie beschikte. Hij knoopte aan bij datgene wat hem een basis voor studie bood. Velen die na
hem kwamen hebben werk gepubliceerd dat weinig of geen nieuws leverde, dat wemelde van
misvattingen, dat in feite hun krachten te boven ging. Wie geen vakopleiding op het gebied der
historie heeft gekregen, dient zich nu eenmaal te beperken. Hij doet er niet verstandig aan
omvangrijke en ingewikkelde onderwerpen aan te snijden. Het zal hem meer moeite kosten dan
het van de vakman vergt om iets te doorgronden, zijn bronnen op te sporen en vergelijkbare
situaties te bestuderen. Daartegenover zal hij in den regel een bijzondere liefde voor zijn
onderwerp tonen en in staat zijn met eindeloos geduld naar een resultaat te werken. Juist de
gewestelijke geschiedenis biedt hem de beste kansen. Hij slaat daar vaak de vakman met stukken
door zijn grondige kennis van het beperkte terrein en door zijn bereidheid in de studie bijzonder
veel tijd te steken. Streekhistorie is voor een groot deel van zulke amateurs afhankelijk. Öp het
gebied der Gooise historie bestaat wel een en ander dat met veel speurzin door gestudeerde
historici werd onderzocht en beschreven. Zonder de toewijding der gewone liefhebbers was er
tot nog toe echter minder opgespoord en vastgelegd dan nu het geval is. Wij hebben echter het
optimale niet bereikt: er is meer mogelijk dan tot nog toe gepresteerd werd. Hiertoe is vereist
dat de mogelijkheden voor de amateurs vergroot worden. Dit kan gebeuren door het stichten
van een documentatiecentrum, waardoor velen het moeizame opsporen van materiaal wordt
bespaard. Tevens door het uitgeven van een periodiek, waarin uit studie verkregen resultaten
worden vastgelegd. In dit laatste zie ik twee nuttigheden: we weten dan wat deze en gene al
vond, en we sporen aan tot afwerken en publiceren. Een moeilijkheid waar ik zelf zo vaak op
stuit is dat we geen overzicht hebben over de collecties fotos, prenten, ansichten, aantekenin
gen, afschriften en wat dan ook, die door particulieren werden bijeengebracht.
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Soms lukt het vrijwel alles bij elkaar te krijgen: zo betreffende in het Gooi gedane archeolo
gische vondsten, afgestaan door liefhebbers die door de toenmalige conservator voor oudheid
kunde van het Goois Museum enkele jaren geleden werden bezocht. Op andere terreinen zijn
centrale documentatie en mogelijkheid voor publicatie afwezig of in te geringe mate aanwezig
geweest. Hierin kan nu een grote verbetering komen. En vooral: misschien doen velen nu
hetzelfde werk en besteden zij tijd aan dingen die al lang gedaan zijn, of beter door iemand
anders gedaan kunnen worden. Coördinatie is wel nodig. En publicatie, vooral van die kleine
vondsten die de moeite waard zijn, maar tot nog toe nergens voor plaatsing in aanmerking
kwamen. Ik stel mij voor dat een periodiek af en toe flinke artikelen zal bieden, verhandelingen
over nieuwere inzichten, samenvattingen van nieuwe gegevens, maar vooral korte publicaties van
hetgeen deze en gene op een deelterrein van de Gooise historie concludeerde. Hiermee verrijkt
de een de kennis van de ander. Tegelijk zal men elkaar inspireren, ook tot afwerken en
publicatie aansporen. Dit laatste is nodig. Menigeen vermeit zich immers in dat deel van de hof
der historie dat zijn hobby werd en bezit een benijdenswaardige collectie of een pak notities.
Maar wat hebben wij daaraan als er niets uit in de openbaarheid treedt?
Valt er in de toekomst nog voldoende nieuws te vinden en te melden? Ik kan het niet
voorspellen. Ik vermoed van wel, denkend aan het volgende. In de dertiger jaren heb ik alle
Gooise archieven grondig doorvorst (hetgeen voordien nooit gebeurd was) en verwerkt. Hiermee
leek de geschiedschrijving „rond” . Nadien kwam echter uit de nalatenschap Perk het omvang
rijke koptiende-archief tevoorschijn . . .  In de archeologie dook in de 50-er jaren het begrip
Hilversum- en Drakenstein-cultuur op. Rond 1960 zijn uiterst belangrijke vondsten gedaan,
waarmee de prehistorie van het Gooi veel rijker is gebleken dan tevoren en duidelijker werd. In
de oudste geschiedenis van Naarden is iets meer licht gekomen. Vergelijking van oude Gooise
kaarten bleek de moeite waard. Er kwamen tot dan toe onbekende prenten tevoorschijn. De
historie van Hilversum na het verschijnen van het Gedenkboek van 1924 blijkt een uitvoerige
studie waard over de ontwikkeling der gemeente en de functie van deze in het Gooi. Zo kunnen
we verder gaan. In de laatste decennia is onze kennis aanmerkelijk verrijkt. Dit kan zo doorgaan.
De studie van het Gooi is nog lang niet aan een einde toe. Wij moeten daar met elkaar aan
bouwen en ons licht niet onder de korenmaat steken.

Bussum Dr. A.C.J. de Vrankrijker

Hoe U de prehistorie van het Gooi beoefenen kunt

Het oppervlak van de Gooise zandgrond heeft zich sinds het eind van de laatste ijstijd weinig
meer gewijzigd. Al 10.000 jaar loopt men op dezelfde grond en graafwerk geschiedde steeds in
hetzelfde bovenste deel ervan. Zo kan men bijvoorbeeld op de Aardjesberg de volgende
nederzettingssporen verwachten:
van mesolithische jagers, ca. 6000 jaar voor Christus,
van de hunebedbouwers, ca. 2300 v.C.,
van de klokbekercultuur, ca. 2000 v.C.,
van de Hilversum-Drakensteincultuur, ca. 1200 v.C.,
een nederzetting en een urnenveld (begraafplaats) van ca. 800 v.C.,
een nederzetting van ca. 500 v.C.,
een nederzetting van ca. 700 na C.,
een nederzetting van ca. 1200 n.C.,
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een schaapskooi van ca. 1940 n.C.
Bij een opgraving zou men van deze bewoning niet alleen het destijds begraven afval terug
vinden, maar ook — als de omstandigheden gunstig zijn -  de plattegronden der huizen. Een
gegraven kuil blijft immers voor altijd herkenbaar, als hij maar diep genoeg was en niet later
door ander graafwerk „verstoord” is. De kuilvulling bevat een mengsel van humeuze boven
grond en „schone” ondergrond. Dikwijls is hij donker gekleurd door afvalstoffen (vuilnis, verrot
hout van huisfundering). De archeoloog graaft nu de bovengrond zo weg dat er een horizontaal
vlak ontstaat, juist daar waar de „schone” ondergrond begint. In het Gooi ligt dit niveau aan de
basis van de oerbank (althans van de donkere bovengrond), aan de top van het gele zand. In dit
vlak zijn dan de „vuile” vullingen van de tot die diepte ingegraven kuilen duidelijk te zien van
het „schone” gele zand. Nauwkeurige karteren levert de plattegrond der oude nederzettingen
op.
Aangezien men tot ver in de middeleeuwen de dragende palen van een huis in de grond
vastzette, en niet op een steen erboven (zoals daarna gebruikelijk werd) vertoont de opgeteken
de plattegrond allerlei belangwekkende constructiedetails zoals het aantal veeboxen, het aantal
dakpijlers, of de boerderij twee- of drieschepig geweest is, of men met wagens op de deel kon,
enz. Zo is zes jaar geleden door opgravingen in Drente duidelijk geworden dat op de arme
zandgronden tussen 1600 en 500 v.C. grote boerderijen gestaan hebben met lengten van 30 tot
50 m en plaats voor twintig of meer koeien.

Het spreekt vanzelf dat later grondverzet het oudere uitwist. Ploegen, spitten, zandafgraving en
bebossing zijn fataal voor het bodemarchief dat de woeste gronden zo lang bewaard hebben.
Het is spijtig te constateren dat thans een grootscheepse aanval geopend schijnt te zijn op de
uitgestrekte heidevelden die de Erfgooiers en in de jaren dertig en veertig het Goois Natuurreser
vaat zo mooi bewaard hadden. De ene autoweg na de andere wordt door deze planologische
leegte aangelegd, men ploegt grote stukken om om bij wijze van randbebossing langs de
stedelijke bebouwing de meest vreemde bomen in de hei te kunnen poten, zandafgravingen
vreten als een slopende ziekte aan de hei (maar zand is duur en sommigen zeggen dat het
ijstijdlandschap erdoor verfraaid wordt), er zijn zelfs vage plannen om de heide te bebossen
„voor de recreatie” (waarbij een stimulans zou kunnen zijn dat er wel subsidie aan bos- maar
niet aan heidebezitters uitgekeerd wordt) en maar weinigen maken zich er druk om . . .

Met dat al dreigt zo een belangrijke informatiebron over dit van ouds intensief bewoonde gebied
bedorven te worden. Daar opgravingen zeer veel tijd en geld kosten en er in het randstadgebied
warempel nog wel iets meer is te onderzoeken voordat het gaat verdwijnen, zou een wettelijke
bescherming van de archeologisch belangrijke gronden uiterst gewenst zijn. Reeds zijn grote
terreingedeelten hiervoor bij de minister voorgedragen, doch dit zijn slechts die gedeelten
waarvan archeologische vondsten bekend zijn. Helaas is deze kennis nog steeds voor een
belangrijk deel bepaald door de woonplaats van begaafde amateurarcheologen, en terwijl men
de centrale heide vrij goed kent tussen Laren en Hilversum, weet men veel minder af van de
prehistorische bewoning bij Bussum op dezelfde hei. Tussen Tafelberg en Kindersanatorium is
nog vrijwel niets gedaan, laat staan op de Meent achter Huizen, waar nu een nieuwe stad verrijst.
Daar is beslist het een en ander te verwachten, want in de aangrenzende zandgroeve van de
kalkzandsteenfabriek Rijsbergen is genoeg prehistorisch aardewerk gevonden. Persoonlijk ben ik
ervan overtuigd dat iedere nog woeste zandgrond in het Gooi intensief bewoond is geweest.

Dit brengt mij op de rol die U, lezer, kunt gaan vervullen en op de ,,mobiele archeologische
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vondst”, scherven, vuurstenenartefacten etc., waarover ik nog niet gesproken heb. Om deze
knikkers draait het archeologisch spel steeds minder. Natuurlijk, zij dateren de gevonden
plattegronden en als men geen plattegronden heeft kunnen vastleggen leren zij toch welke
prehistorische bewoning er geweest is. Hoofddoel van al het werk, zoals bij een postzegelver
zamelaar, zijn zij echter al lang niet meer.
U zelf kunt zich uiterst verdienstelijk maken door ieder grondwerk herhaaldelijk op scherven en
dergelijke af te zoeken (zelf graven is wettelijk verboden! ), vindplaats, datum en wat U verder
belangrijk voorkomt zo snel mogelijk te noteren en de vondsten zelf duidelijk te merken
(verzamelingen groeien soms snel aan en het menselijk geheugen is beperkt). Tekent U de
vindplaats zo nauwkeurig mogelijk aan op een topografische kaart welke U meeneemt naar de
vindplaats. Niet zo lang geleden is er tussen Huizen en Oud Bussum een interessante stenen bijl
opgeraapt, waarover de vinder alleen wist te vertellen dat de zon scheen, dat hij haast had om
thuis te komen en dat de vindplaats 50 m van zijn auto aflag, welke bij een paar dennetjes
gestaan had. Nu staan er erg veel dennetjes in die buurt . . .
Aan het Cultureel Centrum van de Gemeente Hilversum, De Vaart, zal binnenkort een
vakarcheoloog verbonden worden die graag Uw vondstberichten zal inwachten. Voorlopig
wordt deze taak waargenomen door het Instituut voor Pre- en Proto-historie van de Universiteit
van Amsterdam, Nieuwe Prinsengracht 41, telefoon 020-225968.

Uw verzameling kunt U in ieder geval zelf behouden. Wat niet wegneemt dat een schenking aan
de archeologische verzameling van De Vaart bijzonder op prijs gesteld zal worden. Zo brachten
enkele schooljongens uit Laren rond 1962 een grote prehistorische collectie bijeen, o.a. uit de
randbebossingsstroken die toen door het Goois Natuurreservaat zijn aangelegd. Enige jaren later
gaven zij deze in zijn geheel in bruikleen aan het Goois Museum (nu De Vaart). Misschien nog
belangrijker dan de vondsten was het feit dat zij vergezeld gingen van minitieuze inventaris
lijsten en vindplaatsbeschrijving. Op grond van deze gegevens konden enige stukken heide voor
speciale planologische bescherming worden voorgedragen.

J.A. Bakker
ex-conservator van het

Museum voor het Gooi en Omstreken

Achtergronden en structuren

Nergens sterker dan bij het historisch onderzoek dient men te beseffen, dat niets op zichzelf
staat, geen gebeurtenis, geen mens, geen ding. Willen wij de mededelingen, die de bronnen ons
opleveren, goed begrijpen; willen wij ons de gedachten en gevoelens van de mensen voor de
geest halen, dan is het van belang hun milieu en hun plaats daarin te kennen. Maar al te vaak
echter schieten de beschikbare gegevens daartoe te kort.
Als er nü in een ons weinig bekende plaats iets gebeurt, waarin wij voldoende belang stellen om
er meer van te willen weten, dan hebben wij een overvloed van middelen ter beschikking:
statistieken, sociografische studies, reisgidsen, krantenartikels en wat dies meer zij. En boven
dien kunnen wij ons — zo nodig -  ter plaatse zélf op de hoogte stellen.
Betreft het echter een gebeurtenis in het verleden, dan ontbreekt niet alleen laatstgenoemde
mogelijkheid, maar wij behoeven niet zo heel ver terug te gaan in de tijd om de andere middelen
snel schaarser te zien worden. En het Gooi maakt daarop geen uitzondering, tenzij in ongunstige
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zin. In 1572 is bij de uitmoording van Naarden veel waardevol materiaal inzake het hele Gooi
verloren gegaan; en in 1766 nog is iets dergelijks, maar meer alleen van plaatselijk belang,
gebeurd bij de grote brand van Hilversum. Gelukkig bevinden zich in de archieven van Holland
(eerst het graafschap, later de provincie en nog later Noordholland), alsook in sommige andere
(zoals dat van Amsterdam), vele en belangrijke stukken, die op het Gooi betrekking hebben.
Maar veel van dit alles bevat in hoofdzaak min of meer op zichzelf staande inlichtingen, die
alleen beter begrepen kunnen worden, als men ze in hun verband weet te bezien.
Dat verband is enerzijds te vinden in het „natuurlijk” milieu, het landschap; anderzijds in het
sociale milieu, de menselijke gemeenschap van plaats en streek, alsook in het economisch-tech-
nisch milieu van de middelen van bestaan (hier in het Gooi eeuwen lang in hoofdzaak het
agrarisch bedrijf in zijn verschillende vormen, maar ook al vroeg — aanvankelijk vooral te
Naarden — de industrie). Ieder van deze milieu’s is in de loop der tijden aan wijzigingen
onderhevig geweest; heeft dus zijn eigen geschiedenis gehad, die onderwerp is van resp. de
historische geografie (inch de geschiedenis van het landschap), de historische sociologie en de
historische economie, beide met tal van speciale onderdelen. Dit zijn alle jonge, of betrekkelijk
jonge, takken van wetenschap. En zo behoeft het niet te verwonderen, dat de geleerden, die
zich in vroeger tijden met de geschiedenis van het Gooi bezig gehouden hebben, met de
resultaten ervan weinig of niet — en in ieder geval naar het tegenwoordige inzicht té weinig —
rekening gehouden hebben. Dit is belangrijk, want het opent voor het onderzoek van de Gooise
historie ruime perspectieven. Deze takken van wetenschap bepalen zich n.1. niet tot het opsporen
van feitelijke situaties, maar trachten aan de hand daarvan te komen tot het constateren van
bepaalde vormen van afhankelijkheid tussen verschillende verschijnselen. En dit kan dan weer in
staat stellen om situaties, en ontwikkelingen, die zich elders -  onder meer of minder vergelijk
bare omstandigheden — voordoen, beter te begrijpen. Zo heeft dr. de Vrankrijker indertijd bij
zijn studie van de Naardense lakenindustrie met voordeel gebruik kunnen maken van de
resultaten van prof. Posthumus’ studie van de Leidse lakenindustrie in diezelfde tijd, waarvoor
een veel uitgebreider bronnenmateriaal beschikbaar was.
In dit korte bestek wil ik in het bijzonder aandacht vragen voor het werk van prof. Slicher van
Bath, sinds 1949 hoogleraar te Wageningen, en zijn medewerkers op het gebied van de
agrarische geschiedenis. Van algemeen belang in dit verband zijn: Ten eerste zijn „De agrarische
geschiedenis van West-Europa, 500-1850” , verschenen in 1960, doch helaas uitverkocht. En
verder zijn: „Een samenleving onder spanning. Geschiedenis van het platteland in Overijssel” ,
verschenen in 1957; een standaardwerk op het gebied van modern regionaal onderzoek. Dit zijn
monografién. Hij en zijn medewerkers hebben daarnaast in tal van tijdschriften en verzamel
werken gepubliceerd, maar sinds 1962 vooral in de Wageningse A(fdeling) A(grafische)
G(eschiedenis) Bijdragen.
Ik noem enkele voorbeelden, die voor de Gooise geschiedenis vooral van belang zijn.
Roessingh heeft (Spiegel Historiael, januari 1967) aan de hand van beroepsgegevens inzake de
Veluwe van 1749 kunnen aantonen, dat de verschillende nederzettingen, economisch gezien,
een veel groter verscheidenheid vertoonden, dan men zou verwachten. Hij onderscheidt: zuiver
agrarische buurtschappen, molenbuurten, afhankelijke kerkdorpen, zelfstandige kerkdorpen,
centrumdorpen en steden. Het zou de moeite waard zijn om na te gaan, waar Naarden en de
Gooise dorpen in deze reeks een plaats vinden. Het materiaal daarvoor (van 1811) is aanwezig,
maar nog nooit gebruikt. (R.A. Haarlem, registres civiques; verg. ook i/z 1796/7, A.R.A., arch.
1795-1813, collectie Goldberg, no. 45, fol. 24).
Voor het oude probleem, hoe de erfgooiers tot hun „gemeente” gekomen zijn — een probleem,
waarover veel geschreven is, maar vrijwel uitsluitend vanuit juridisch gezichtspunt — kan de
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studie van prof. Slicher van Bath van de agrarische geschiedenis van de Veluwe in de middel
eeuwen van belang zijn, vooral deel III, waarin de geschiedenis van de marken vanuit econo
misch gezichtspunt behandeld is (A.A.G. Bijdragen 11, 1964, p. 13-78, meer speciaal p. 48 e.v.)
Voor de Gooise geschiedenis is deze studie oju. van belang, omdat daarin vergelijkingsmateriaal
over een veel groter gebied verwerkt is, waarbinnen zich weer uiteenlopende omstandigheden
hebben voorgedaan, maar vooral omdat dit materiaal ook relatief veel rijker is dan het Gooise
én veel verder in de tijd terug gaat. Van de Veluwe is reeds een vermelding van een marke
bekend van vóór het jaar 800; uit het Gooi eerst van 1326! De eerste nadere bijzonderheden
dateren resp. van 1364 (eerste bosbrief) en 1404 (eerste schaarbrief).
Speciale aandacht vraag ik hier nog voor wat „Wageningen’ gepresteerd heeft op het gebied van
de historische demografie, d.w.z. van de kennis van de omvang en samenstelling van de
bevolking in de loop der tijden. Deze kennis is van groot belang voor het goed begrip van vele
gebeurtenissen en toestanden. Zoals bekend dateert echter de eerste landelijke volkstelling eerst
uit 1795. Wil men enig inzicht krijgen in de bevolkingscijfers van vroeger tijden, dan moet men
zich noodgedrongen behelpen met benaderingen aan de hand van gegevens als; het aantal
haardsteden (of huizen), het aantal weerbare mannen, het aantal communicanten e.d. Daarom is
voor ons doel van bijzonder belang de studie van Roessingh (A.A.G. Bijdragen 11, 1964, p.
79-150) over het inwonertal van de Veluwe tussen 1526 en 1947. Daarin heeft hij gezocht naar,
en gebruik gemaakt van, de meest verantwoorde omrekeningsfactoren voor verschillende tijden
en plaatsen. Ook al zou men — voorzichtigheidshalve — deze factoren niet zonder meer op de
Gooise gegevens willen toepassen, dan is daarin toch wél waardevol vergelijkingsmateriaal te
vinden.

P.W. de Lange

Nodig en nuttig

Bij het verschijnen van het eerste nummer van het mededelingenblad van de studiekring voor de
Gooise Geschiedenis zij het mij vergund enige wensen te uiten.
Het gaat er allereerst om dat in deze periodiek contacten gelegd worden tussen belangstellenden
en deskundigen. De grens tussen beide groepen is niet scherp te trekken en moet ook beslist
vaag blijven. Er zijn amateurs, die als deskundigen beschouwd kunnen worden en deskundigen
die bijzonder veel van zogenaamde amateurs kunnen leren.
Er dient verder een samenspel te komen tussen de krachten, die in deze nieuwe stichting
gebundeld worden en de leden van de Gooise culturele raden, die tot speciale taak hebben de
belangen van de geschiedenis in brede kring te behartigen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan
archeologische, historische, cultuurhistorische of kunsthistorische monumenten in het kader
van de monumentenzorg.
Maar ik vraag mij tevens af of hierbij ook niet gedacht moet worden aan bescherming van het
Gooise landschap met zijn flora en fauna. In dit verband zou het mij niet vreemd voorkomen
dat in het nieuwe orgaan zo nu en dan een artikel zou verschijnen over de Gooise bossen van
vroeger en nu, hun ouderdom en de aanwezige dier- en plantsoorten. Hierbij zou er vooral op
gewezen kunnen worden hoe het beeld van het Gooise landschap, afgezien van de gevolgen door
bevolkingstoename, in de loop der eeuwen gewijzigd moet zijn. Men denke alleen maar al aan de
toepassing van de grove den of pijnboom (pinus Silvester), die in de middeleeuwen hier wel
geheel onbekend zal zijn geweest.
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Ook is het de hoogste tijd en beslist vijf voor twaalf, dat er een grondige studie zal worden
gemaakt van het landhuis in het Gooi, en wel speciaal van de eerste helft van de 19de eeuw tot
op onze dagen. Aan deze studie dient een inventarisatie met het aanleggen van een fotocollectie
vooraf te gaan. Mijn gedachten gaan hierbij o.a. uit naar het werk van de bouwmeester K.P.C. de
Bazel, van wie onlangs twee scheppingen verloren gingen: het gebouw van Stad en Lande van
Gooiland en de Bussumse Godelindestichting. De Bazel was al op eenentwintigjarige leeftijd
door P. Cuypers belast met het toezicht op de bouw van de St. Vituskerk te Hilversum. Hij kon
echter op den duur geen vrede vinden bij de 19de eeuwse katholieke visie, die ervan uitging dat
slechts goede religieuze kunst kon ontstaan, wanneer deze stoelde op de late middeleeuwen. Hij
ging zijn eigen weg en werd een eigentijds architect van groot formaat. Gezien het belang van
deze meester valt het verlies van bovenvermelde bouwwerken dubbel te betreuren.
Tevens kan het nuttig zijn nog eens te publiceren hetgeen de late middeleeuwen en de
renaissance ons lieten. Het is weinig maar toch de moeite waard. Te denken valt aan het
beeldhouw- en schilderwerk van de N.H. St. Vituskerk te Naarden, ter plaatse of thans elders;
de piëtabeelden uit de R.K. kerken van Blaricum en Eemnes; Eemnesser Mariabeelden die zich
in particuliere handen bevinden; het drieluik van Jan van Scorel en zijn atelier uit de St. Vitus
kerk te Hilversum, thans in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, en de zandstenen
Huizer koppen in de Gooise collectie in „de Vaart” te Hilversum. Deze thans Hilversumse
gemeentelijke verzameling van voorwerpen uit het Gooi en omstreken bevat tevens menig
voorwerp dat nog nadere bestudering en publicatie behoeft: met name de belangrijke 17de
eeuwse zandstenen fragmenten van beeldhouwwerk, die eens een buitenplaats gesierd moeten
hebben in de omgeving van Eemnes of Blaricum.

Over het algemeen kan als regel gelden dat door de toename van de bevolking van het Gooi er
vele nieuwelingen zijn, die weinig of niets van de Gooise geschiedenis af weten. Daarom zou het
alleszins verantwoord zijn niet bij voorbaat rekening te houden met voorafgegane publicaties,
tenzij die in een recent verleden plaats vonden en nog verkrijgbaar mogen worden geacht.
Er zal stof te over zijn en, mits goed gericht en geoördineerd, kan deze periodiek een bloeiende
periode tegemoetgaan. In een tijd, die zoveel veranderingen brengt op allerlei gebied, en een
einde moet maken aan vele eeuwenlange gebruiken en gewoonten, heeft onze nieuwe stichting
kansen en taken te over om zich te kunnen waarmaken.

D. Bouvy
25-2-70

D e Kerk in het midden!

Zo zag de man, die in 1766, blijkbaar onder indruk van de grote brand die Hilversum teisterde,
zijn eerste aantekeningen neerschreef, het leven van zijn dagen; de kerk in het midden en
daaromheen het bonte leven van een dorpsgemeenschap.
Vijf en dertig jaar lang schreef hij zo geschiedenis, gaf een eenvoudige beschrijving van het wel
en wee van mensen, geworteld in hun streek en gebonden aan hun kerk. Zorgvuldig bewaard in
de pastoriebibliotheek, geeft deze kleine kroniek ons een beeld van het leven in de tweede helft
van de 18de eeuw.

De Oud-Katholieke parochie heeft wel telkens mensen gehad, die vanuit hun aandacht voor
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personen en gebeurtenissen en gedreven door hun liefde voor kerk en geboortegrond, zich
waagden aan geschiedschrijving.
Met dankbaarheid noemen we hier de naam van Cornelis Gijsbertus de Jager, in leven secretaris
van Stad en Lande van Gooiland. Helaas is veel van zijn werk verloren gegaan bij de kerkbrand
in 1958, waarbij ook de archiefzolder getroffen werd, maar vele jaargangen van het parochie
blad getuigen nog van zijn grote belangstelling voor het verleden.
Werk van amateurs, dikwijls zonder enige pretentie, maar later van grote waarde gebleken, zo al
niet in groter verband, dan toch zeker voor de groep voor wie het in de eerste plaats bestemd
was.
Ongetwijfeld hebben ook de andere kerkelijke gemeenschappen in het Gooi hun geschiedenis
beschreven, uitgaande van een eigen interpretatie en gehinderd door de polemische stelling-
name, die tot voor kort in een verdeelde kerkelijke wereld blijkbaar onontbeerlijk was. Want dat
mogen we zeker constateren: de oppositionele houding van de kerken in hun onderlinge
betrekkingen, heeft een enigermate objectieve geschiedschrijving dermate in de weg gestaan, dat
zeer veel in onze dagen totaal herschreven dient te worden, wat nieuwe en diepgaande studie
vereist.
De controverse binnen de katholieke kerk van de 17e en 18e eeuw, die uiteindelijk resulteerde
in een scheiding tussen Rooms-Katholieken en Oud-Katholieken, heeft vooral ook in Hilversum
de gemoederen heftig in beweging gebracht. Voortaan kon men elkaar alleen nog maar
bestrijden en sommige publicaties dragen daarvan duidelijk de sporen, ja zijn zelfs geschreven
met dit uitsluitende doel.
De onderdrukte positie van beide groepen katholieken in de Republiek en de staatskerkachtige
allures van de Reformatie hebben al evenzeer geleid tot een eenzijdige interpretatie van de
werkelijkheid en een duidelijke ignorering van het katholieke bevolkingsdeel in officiële publica
ties.
Het gedenkboek, uitgegeven bij het 500 jarig bestaan van Hilversum in 1924, geeft een goede
illustratie van dit alles.
Nu in deze tijd de kerken zoveel dichter bij elkaar zijn gekomen en de vervreemding plaats
maakt voor een goede oecumenische samenwerking, lijkt het moment aangebroken, dat ook de
bronnen van de Gooise kerkgeschiedenis opnieuw worden bezien.
In de samenwerking mag dan gelden: streep achter het verleden, het oog alleen gericht op de
toekomst, voor de geschiedschrijver geldt: een zuiver oog hebben voor dat verleden, bevrijd zijn
van de gekleurde bril!

Hoe kan dit gerealiseerd worden?
Het is in de eerste plaats een wetenschappelijke taak, omdat betrouwbaarheid mede stoelt op de
methode, op het inzicht èn in dit geval op een grondige kennis van de gang, die de kerk door de
eeuwen heeft gemaakt.
Het is daarnaast de taak van de vele niet-vakmensen, die behorend tot een bepaalde kerkelijke
gemeenschap, vanuit hun kennis en verbondenheid met kerk en streek, de bouwstenen kunnen
aandragen.
We denken hierbij aan een inventarisatie van de kerkelijke archieven, aan registers, afkondigings-
boeken, familie-archieven, die soms zoveel verraden. Ook aan kerkelijke pretiosa, boekenbezit,
schilderijen en portretten.
In het Gooi staat dit alles nog maar in de kinderschoenen en er valt onnoemelijk veel werk te
verzetten voor enthousiaste mensen, die op de nodige medewerking mogen rekenen.
Een goed voorbeeld van wat door samenwerking op dit gebied bereikt kan worden, geeft o.i. het
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Hilversumnummer van „De Oud-Katholiek” , uitgegeven t.g.v. het 80 jarig bestaan van het
kerkgebouw aan het Melkpad in november 1969. (Voor belangstellenden zijn nog enkele
exemplaren verkrijgbaar aan de pastorie tegen de prijs van f 1,50).

Doorgaans vinden dergelijke publicaties echter afzet in eigen kring en nauwelijks daarbuiten.
Een mededelingenblad, verspreid in de ruime kring van alle belangstellenden, lijkt mij ook
daarom zeer gewenst.

J.N. van Ditmarsch
Pastoor van de Oud-Katholieke parochie

St. Vitus te Hilversum.

WELKOM EN VEEL SUCCES

Met deze woorden begroeten wij onze nieuwe zusterorganisatie in het Gooi. „Welkom” omdat
wij blij zijn met haar komst. Het heeft ons al lang gespeten dat de situatie op historisch gebied
in het Gooi zo versnipperd was en dat er geen publikatiemogelijkheid was voor historische
artikelen over dit gebied. „Veel succes” omdat de vorming van een overkoepelende en coördine
rende organisatie niet eenvoudig is en wel eens op weerstanden stuit bij degenen die zich
afvragen: moet dat nu wel? Het was toch best zo!

Ons inziens is er voor plaatselijke en regionale historische verenigingen in de toekomst een
belangrijke taak weggelegd in de stimulering van en advisering bij het historisch onderzoek door
amateurhistorici. Velen zullen zich immers in de komende decennia, waarin de hoeveelheid vrije
tijd zal toenemen, toeleggen op nuttige hobby’s die enige inspanning mogen kosten. De
beoefening van de geschiedenis van plaats of streek is hier een dankbaar object voor. Wil deze
vrijetijdsbesteding echter zinvol zijn, dan is advies en bundeling een noodzakelijkheid.

Zoals de Stichting Contactcentrum dit doet voor Noord- en Zuid-Holland, zo gaat Uw organisa
tie dit doen voor een onderdeel hiervan: het Gooi. Wij verwachten op dit terrein prettig te
zullen samenwerken en voelen ons in deze verwachting gesterkt door de contacten die wij in de
afgelopen maanden reeds met Uw voorlopig bestuur mochten hebben.

A.G. van der Steur
Voorzitter Stichting Contact

centrum voor regionale en
plaatselijke geschiedbeoefening

in Noord- en Zuid-Holland.

DE BETEKENIS VAN HET RIJKSARCHIEF TE HAARLEM VOOR HET HISTORISCH
ONDERZOEK VAN HET GOOI

Wil men geschiedenisonderzoek actief beoefenen, dan is het wel onvermijdelijk op een bepaald
moment te moeten aankloppen bij een van de overheidsarchieven. Onderzoek van de locale of
regionale geschiedenis van ons provinciaal of nationaal verleden zonder de bronnen is onmoge-
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lijk, tenzij men zich beperkt tot een recapitulatie of herinterpretatie van de bestaande litera
tuur. Deze bronnen, zoals notulen, besluiten, rekeningen, reglementen, verordeningen en
ingekomen en uitgaande stukken van een betreffend bestuur of functionaris berusten in de
archiefbewaarplaatsen van gemeenten, waterschappen, provincies of het rijk. Maar het lijkt voor
een leek, beginneling of amateur vaak zo moeilijk. Eenmaal de eerste schroom overwonnen, zal
men merken in een goed functionerende archiefdienst op alle mogelijke medewerking te mogen
rekenen.
Toch is het goed zich van te voren reeds te informeren, waar men zo in het algemeen moet
zoeken. Hoewel sterk verouderd biedt het boek „De Rijksarchieven in Nederland. Overzicht van
de inhoud van de Rijksarchiefbewaarplaatsen” (’s Gravenhage 1953, 404 blz.) toch nog altijd
een goed houvast.
Wat nu het belang van het Rijksarchief te Haarlem betreft voor de studie van het Gooi zou ik op
de volgende punten willen wijzen:

l e Voor genealogisch onderzoek bezit het Rijksarchief de burgerlijke stand (1811-1893) van
heel de provincie. Dit heeft voor het onderzoek een groot voordeel. Velen, zo niet de meesten,
komen na twee of drie geslachten reeds in andere plaatsen terecht. Door de concentratie per
provincie wordt deze moeilijkheid voor een zeer groot deel opgevangen.
Ook bezit het Rijksarchief een bijna volledige collectie retroacta of doop-, trouw- en begraaf-
boeken van de kerken (met uitzondering van Amsterdam, Haarlem en Alkmaar), meestal in
orginali, soms in kopie.

2e Wil men verder gaan dan alleen de data van geboorte, huwelijk en overlijden, dan zijn daar
de oud-rechterlijke archieven, de weeskamerarchieven en de notariële protocollen. Vooral
wanneer een gemeentearchief is afgebrand (b.v. Hilversum in 1766) kunnen de notariële akten
vaak een hiaat opvullen. Een handicap is het feit, dat deze archieven (nog) niet geklapperd zijn.
Reeds vijftien jaar is men er hier mee bezig. Ongeveer 1000 van de 6500 delen zijn reeds
bewerkt. Hoewel nog geen Gooise protocollen geïndiceerd zijn, wil dat niet zeggen dat de
klapper dus voor het Gooi tot nu toe onbelangrijk zou zijn. Zoekt men b.v. onder Naarden of
Huizen, dan blijkt dat er reeds vele gegevens uit de behandelde protocollen zijn gekomen. Dit is
ook te begrijpen; een schipper uit Huizen die een boot liet bouwen in Zaandijk kan daarvan een
akte hebben laten opmaken in Zaandijk. Een handelaar uit Naarden sluit een koopcontract af in
Enkhuizen en zo zijn er meer voorbeelden te noemen.

3e Ik zou ook willen wijzen op de successiememories, o.a. van de inspectie der registratie en t
successie te Hilversum, het archief van de Departementale schoolbesturen en commissies van
Onderwijs in Noord-Holland (1801-1857), van de Districts-schoolopzieners (1801-1857), van de
commissie voor Geneeskundig Staatstoezicht in Noord-Holland (1801-1865), van de Kamer van
Arbeid te Hilversum (1900-1922), de archieven van de Vredegerechten met name van Hilversum
en Naarden (1811-1838), van de politiegerechten van Hilversum (1825-1829) en Naarden
(1825-1838) en de registers van eigendomsovergang van Huizen (1814-1832).
Zeer belangrijk voor de geschiedenis van het Gooi is de collectie A. Perk (16de -  19de eeuw) en
het zgn. Koptiendenarchief.

4e Tenslotte moge ik nog wijzen op de topografische atlas en de bibliotheek van het Rijks
archief. Behalve door kaarten wordt deze atlas door vele topografische prenten gevormd, alle
volgens plaatsnaam gerangschikt. Zo is snel te zien wat er aanwezig is van de diverse Gooise
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gemeenten. Daarbij komt dan nog een collectie fotokopieën van kaarten uit diverse verzamelin
gen, een collectie luchtfoto’s van de K.L.M. en een zeer grote verzameling (ca. 70 a 80.000)
prentbriefkaarten van Noord-Holland.
De bibliotheek, die ontstaan is uit de oude provinciale bibliotheek, betreft eveneens heel
Noord-Holland. Ook hier kan men zich via een uitgebreide catalogus snel oriënteren over de
vraag wat er nu over het Gooi of een bepaalde Gooise gemeente geschreven is. Door zijn
oorsprong bezit de bibliotheek vele oude drukken en wordt deze nog steeds aangevuld zowel
door presentexemplaren als aankoop, speciaal van oudere nog ontbrekende uitgaven. Reeds lang
is men bezig met een documentatie van de voornaamste artikelen in tijdschriften en deze wordt
in gemelde catalogus verwerkt.

Al met al meen ik dat, wil men een studie maken van een der facetten van de Gooise
geschiedenis, een bezoek aan het Rijksarchief te Haarlem zeer lonend zal zijn. Een ieder, die
zich bezig houdt met historisch onderzoek in welke vorm dan ook, is van harte welkom.
Hopenlijk mogen we vele leden van de nieuwe historische vereniging voor het Gooi hier
begroeten en meehelpen de doelstellingen van de vereniging te realiseren.

dr. A.J. Kölker, chartermeester
Rijksarchief Noord-Holland.

Geologie en Geschiedenis

Dat ook geologen van professie en amateur-geologen dienen mede te werken in een stichting tot
verdieping en verspreiding van de geschiedenis is niet zo verwonderlijk.
Ook al bemoeien zij zich niet direkt met de historie als zodanig, hun onderzoekingen en hun
boeken bewegen zich op het gebied van de historische geologie; de geschiedenis van het
ontstaan van de aarde; de bodem van ons land en voorzover het ’t Gooi betreft, de vorming van
de Gooise zand-, leem- en veengronden en de opplooiing van de stuwwallen in ’t Kwartair
(Pleistoceen en Holoceen).
Vooral in het Kwartair, in welk tijdperk ook de mens gaat optreden, raken geologie en
geschiedenis elkaar zeer nauw en daarom ook is geologie met geschiedenis verwant. Immers
door archeologische vondsten is aangetoond dat in het Gooi al duizenden jaren lang, vooral de
hooggelegen gedeelten bewoond zijn geweest; de zandgronden en heuvels, ontstaan tijdens de
glaciale- en interglaciale perioden van’t Kwartair (ijstijd, landijs).
Het is om deze verwantschap van geologie en geschiedenis dat ondergetekende, voorzitter van
de geologische werkgroep van het Nivon, andere geologische groeperingen, verenigingen of
individuele vakmensen en amateurs oproept mede te werken in de opgerichte stichting.
Door uitwisseling van gegevens, door publicatie’s e.d. zullen zij elkaar’s studie’s stimuleren en
verrijken.

Laren, 3 maart 1970. E. Porcelijn.
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Redactioneel

Na alles wat hiervoor is opgemerkt, kan de redactie zich in hoofdzaak bepalen tot enige
opmerkingen over de inhoud van volgende nummers. Aan de ene kant stellen wij ons voor de
lezers informatie van algemene aard te verschaffen; gegevens, die ieder vroeg of laat te pas
kunnen komen bij zijn onderzoekingen. Daarnaast dient er echter ruimte te zijn voor de
behandeling van meer speciale onderwerpen van de meest uiteenlopende aard.
De algemene informatie kan onderscheiden worden naar gelang de betekenis ervan meer
blijvend of voornamelijk voorbijgaand is. Tot de eerste groep behoren bijvoorbeeld de adressen
van archieven, bibliotheken en musea met de uren van openstelling e.d.;maar ook de namen en
doelstellingen van organisaties met gegevens omtrent hun besturen en hun adressen. (Hierachter
vindt men reeds een en ander op dit gebied.) Tot de tweede groep behoort o.m. de aankondi
ging van activiteiten van organisaties en instellingen (vergaderingen, voordrachten, excursies,
tentoonstellingen, enz.), ook van de eigen organisatie en haar werkgroepen; maar evenzeer
verslagen of besprekingen van deze activiteiten, alsook jaarverslagen. Verder kunnen tot deze
rubriek gerekend worden uiteenzettingen omtrent plannen voor eigen activiteiten (Bijv. de
hierarchter opgenomen opmerkingen over werkgroepen); en (min of meer) aankondigingen en
besprekingen van nieuwe boeken en andere publicaties. Voor veel hiervan doen wij een beroep
op de besturen van instellingen en organisaties om ons geregeld en tijdig in te lichten.
Wat de speciale onderwerpen betreft denken wij aan bijdragen, niet alleen over zeer verschillen
de onderwerpen, maar ook van uiteenlopende aard. Wat dit laatste betreft: aan de ene kant aan
referaten van deskundigen ten dienste van onze amateurs. (Ook in ander opzicht zal de
begeleiding van deskundigen onmisbaar zijn. Op hün medewerking doen wij hierbij mede een
beroep). Maar ook verwachten wij berichten over detailvondsten, die anderen aanleiding kunnen
geven tot eigen nasporing op dat gebied, of wel tot mededeling van hun kennis ter zake. Wat het
onderwerp betreft, noemen wij de bespreking van bepaalde bronnen en hun betekenis voor onze
nasporingen. Maar vooral willen wij open staan voor gewone mededelingen van wat iemand aan
gegevens over een bepaald onderwerp heeft bijeen weten te brengen (ook als dat nog geen
afgerond geheel vormt), waarbij vooral het wijzen op nog onbeantwoorde vragen niet vergeten
dient te worden. En dit vormt dan de overgang naar een aparte vragenrubriek. (Twee voorbeel
den ter zake treft men in dit nummer aan.)
Met deze beknopte aanduidingen menen wij hier te mogen volstaan. Van de reacties van de
lezers zal het vooral afhangen, hoe de inhoud van ons blad zal worden. Niet alleen kwalitatief,
maar ook kwantitatief. Want hoe groter het aantal begunstigers en andere abonnees, des te meer
zullen wij hun kunnen bieden en tegen des te lager prijs.
Wij besluiten daarom met een beroep op alle belangstellenden in de historie van onze streek.
Help ons, dit initiatief te doen slagen!

ZAKELIJKE INFORMATIE

Het ligt in de bedoeling onder dit hoofd successievelijk inlichtingen op te nemen, van belang
voor ieder, die zich op een of andere manier voor de geschiedenis van onze streek interesseert.
Hieronder vallen zowel gegevens van blijvende, als van actueel belang; zij hebben betrekking
zowel opsinstellingen (o.a. bestuurslichamen met een taak op dit gebied, — diensten en —
commissies; archieven, musea en bibliotheken) als op organisaties; en hiervan weer niet alleen,
die, welke gericht zijn speciaal op deze streek, maar ook provinciaal of landelijk.
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Wij houden ons aanbevolen voor suggesties, aanvullingen en correcties en beginnen de reeks met
de

ORGANISATIES, SPECIAAL VAN BELANG VOOR DE HISTORIE VAN DEZE STREEK
(waarvan de meeste vertegenwoordigd zijn in het bestuur van „T.V.e.E.” )

a. van betekenis voor de streek als geheel:

1. Vereniging Stad en Lande van Gooiland
Doel: Bevordering van de welvaart harer leden en van het Gooi in het algemeen, bepaalde
lijk met het oog op het landbouwbedrijf.
Voorzitter: Mr. J. Th. Bonnerman, Amsterdam.
Secretaris: H.C. de Jager, kantoor Mozartlaan 16, Hilversum.
Aantal leden: ca. 4800.
Deze vereniging, organisatie van een groot deel van de authochtone bevolking (de erf-
gooiers), is eigenaresse van een historisch zeer belangrijk oud archief. Gezien de sterk
gewijzigde omstandigheden is in principe besloten tot voorbereiding van de liquidatie.

2. Vereniging Vrienden van het Gooi
Doel: Handhaving van het typisch karakter van het Gooise landschap; bescherming van de
inheemse flora en fauna; bekendheid geven aan de terreinen van het Goois Natuurreservaat
en belangstelling wekken voor het behoud ervan.
Voorzitter: A.J.F.M. Egter van Wissekerke, Laren.
Secretaris: J.L. Tijdink, Naarderweg 22d, Blaricum.
Aantal leden: ca. 3400.
Activiteiten in 1969: Het organiseren van wandelingen en van excursies naar het Naarder-
meer. Actie tegen aantasting van de weg Hilversum-Baarn. Actie tegen aanleg van de weg
door het Bikbergerbos. Bezwaar tegen het ontwerp herziening streekplan Gooi en Vecht
streek.

3. Afdeling Gooi en Eemland van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Doel: Onderzoek naar het voorgeslacht in de ruimste zin, o.a. ook voor wat betreft locale
en streekgeschiedenis, naamkunde, heraldiek, d.w.z. alles wat licht kan werpen op het leven
van onze voorouders.
Voorzitter: Mr. E.H.Y. van Hees, Hilversum.
Secretaris: P.J.K. van Werkhooven, Simon Stevinweg 151, Hilversum.
Contactpersoon met „T.V.e.E.” : Mr. C.H.F. Simons, Rading 4, Loosdrecht.
Aantal leden: ca. 155.
Periodiek: Gens Nostra, landelijk maandblad.
Activiteiten in 1969: Acht bijeenkomsten met lezingen.

4. Afdeling Naerdinclant van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
Doel: Bevordering en beoefening van de archeologie van Nederland in het algemeen en van
deze streek in het bijzonder.
Voorzitter: D.A. van Dalen, Huizerweg 172, Bussum.
Secretaresse: Mej. A. de Jong, Const. Huygenslaan 18, Bussum.
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Contactpersoon met „T.V.e.E.” : S. Pos, Eemnesserweg 86, Hilversum.
Aantal leden: ca. 50.
Periodiek: Westerheem, landelijk tweemaandelijks orgaan.
Activiteiten in 1969: Zes bijeenkomsten met lezingen; excursie naar de opgraving te
Zwammerdam; individuele deelname aan een landelijk werkkamp.

5. Historische Kring ,,A Ibertus Perk”
Doel: Beoefening van de geschiedenis van het Gooi en omstreken en aanverwante vakken in
de ruimste zin.
Voorzitter: S. Pos, Hilversum.
Secretaris: Mr. C.H.F. Simons, Rading 4, Loosdrecht.
Contactpersoon met „T.V.e.E.” : C. Boekschoten, Bilderdijklaan 43, Hilversum.
Aantal leden: ca. 25.
Activiteiten in 1969: Zes bijeenkomsten met lezingen.

6. Afdeling Utrecht-Gooi en de Nederlandse Geologische Vereniging
Doel: Het wekken van belangstelling voor de geologie en het bevorderen van de studie
daarvan in de ruimste zin; het bevorderen van onderling contact tussen allen, die geologie
als vak of liefhebberij beoefenen.
Voorzitter: H.C.J. Bosch, Hilversum.
Secretaris: O. Goubitz, Siemensstraat 15, Hilversum.
Contactpersoon met „T.V.e.E.” : A.J. Meijerink, Nieuwe Hilversumseweg 4, Bussum.
Aantal leden: ca. 40, waarvan ca. 20 in het Gooi.
Activiteiten in 1969: Maandelijkse bijeenkomsten en een enkele excursie.

b. voornamelijk plaatselijk van betekenis:

7. Historische Studiekring A nkeveen
Doel: Bestudering van de locale geschiedenis van Hollands en Stichts Ankeveen in de
ruimste zin; het verzamelen van topografica en van oude werktuigen (o.a. van de visserij, de
vervening en van ambachten).
Voorzitter: F. Fennis, Hollands Eind 15, Ankeveen.
Contactpersoon met „T.V.e.E.” : B.J. van der Kolk, Wessel ten Damstraat 1, Ankeveen.
Activiteiten in 1969: Archief N.H. kerk; geschiedenis van de vervening; archief van de
familie van Blarcum.

8. Historische studiekring Bussum
Doel: Nasporing van de historie van Bussum in ruime zin, o.m. door middel van archief
onderzoek, het aanleggen van verzamelingen (o.a. van afbeeldingen), interviews.
Voorzitter: M.J.M. Heijne, Kapelstraat 15, Bussum.
Secretaris: A.M. Winthorst, de Ruijterlaan 30, Bussum.
Contactpersoon met „T.V.e.E.” : de voorzitter.
Activiteiten in 1969: Geschiedenis van sportverenigingen; onderzoek herkomst fossiele
vondsten; exploratie vindplaats van aardewerk en pijpestelen.
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9. Oudheidkundige Vereniging en Museum Flehite
Adres: Westersingel 50, Amersfoort.
Nadere inlichtingen volgen later.

10. „Curtevenne”
Doel: Bevordering van de bescherming van landschaps- en dorpsschoon in de gemeente
’s Graveland; zorg voor het behoud van waardevolle historische objecten, zowel roerende
als onroerende;het wekken van interesse bij de bevolking.
Voorzitter: Flip Hamers, Kortenhoef.
Secretaresse: Mej. D. Leopold, Lindenlaan 7, Bussum.
Contactpersoon met „T.V.e.E.” : K. Olivier, E. de Walélaan 36, Ankeveen.
Aantal leden: ca. 40.
Activiteiten in 1969: Actie tegen illegale vuilstortingen; polderschoonmaak met school
jeugd; voordracht over de historische achtergrond van de omgeving voor onderwijzend
personeel der lagere scholen; verzamelen oude gebruiksvoorwerpen voor toekomstig
museum; ontwerp natuurpad met toelichting; subsidie bij restauratie oud Kortenhoefs
huisje, enz.

11. Stichting Singer Memorial Foundation
Voorzitter: Drs. R.E.M. van den Brink, Laren.
Secretaris: Dr. J.H. Jager Gerlings, Driftlaan 1, Blaricum.
Contactpersoon met „T.V.e.E.” : P. Leffelaar, (tijdelijk) Burgmr. van Nispen tot Sevenaer-
straat 14, Laren.
De stichting is eigenaresse van een uitgebreide collectie werken van de Larense schilders
school en van tijdgenoten, alsmede van een archief ter zake.
Activiteiten in 1969 (op historisch gebied): O.m. de tentoonstelling Oud-Laren.

12. Geologische werkgroep van de afdeling Laren van het N.I.V.O.N. (Ned. Instituut voor
volksontwikkeling en natuurvriendenwerk)
Doel: Studie van het ontstaan, en de geologische geschiedenis, van ons land en van de
algemene geologie.
Aantal leden: ca. 12.
Periodiek: Het algemene mededelingenblad van de afdeling Laren.
Activiteiten in 1969: Bijeenkomsten; excursies in binnen- en buitenland; af en toe een
expositie.

13. Historische studiekring Laren:
Doel: Studie van historie en folklore van het Gooi, speciaal Laren; o.m. door het verzame
len van inlichtingen, prenten, foto’s enz. en het maken van dia’s.
Adres: G.J. Koekkoek, Zevenenderdrift 7, Laren.
Activiteiten in 1969: Medewerking aan de inrichting van de tentoonstelling Oud-Laren in
Singer en zes lezingen met dia’s, daarbij aansluitend.

14. Stichting Vrienden van de Vesting Naarden
Doel: Bevordering van de instandhouding van, en het wekken van belangstelling voor het
behoud van, de vesting Naarden.
Voorzitter: A. Bonebakker, Naarden.
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Secretaris: A J. Gooszen, Kolfbaan 7, Naarden; Correspondentieadres: Raadhuis Naarden.
Contactpersoon met „T.V.e.E.” : Drs. G.B.J. Elias, Wilhelminaplantsoen 6, Bussum.
Aantal begunstigers: ca. 800.
Activiteiten in 1969: Het openstellen en beheren van een vestingmuseum en deelname aan
het Musement te Utrecht.

15. Stichting Comenius Museum
Voorzitter: Burgemeester N.J.C. Cramer, Naarden.
Activiteiten: Sinds juni 1968 is het museum gevestigd in het gebouw Turfpoortstraat te
Naarden. In 1970 wordt herdacht, dat Comenius 300 jaar geleden overleden is; in vele
plaatsen (ook buiten Nederland) zullen manifestaties plaats vinden.

16. „De Poortwachters”, afdeling Naarden van de Nederlandse Jeugdbond ter bestudering van
de geschiedenis
Doel: Bevordering onder de jongeren van de belangstelling voor, en het onderzoek van, de
geschiedenis.
Voorzitter: H. Lammerts, Burgemeester Visserlaan 72, Naarden.
Secretaresse: Mevr. J.M. Schaftenaar-Verweij, Wijde Steeg 9, Naarden.
Contactpersoon met „T.V.e.E.” : de voorzitter.
Aantal leden: ca. 50.
Periodiek: Tussen twee poorten.
Activiteiten in 1969: Excursie naar Zuid-Limburg; opgravingen binnen de vesting; groeps-
avonden; feestweek.

Werkgroepen

Er valt voor belangstellenden in de geschiedenis van onze streek en van de daarin gelegen
plaatsen nog veel te doen. Daarbij is het van belang, dat personen met gelijk gerichte belangstel
ling gaan samen werken, daar anders veel tijd en energie met dubbel werk verloren zal gaan. Eén
van de eerste taken van de nieuwe organisatie zal dan ook zijn het bevorderen van het tot stand
komen en goed functioneren van dergelijke werkgroepen. Het doel van zo’n groep kan van de
meest verschillende aard zijn. Hier volgt een kort -  uiteraard verre van volledig — overzicht van
de mogelijkheden.
In de eerste plaats is het van belang -  welk onderwerp men ook ter hand neemt -  zo volledig
mogelijk ingelicht te zijn omtrent de bronnen, die ons over het gebeuren in vroeger tijden
kunnen inlichten. Deze bronnendocumentatie heeft o.m. betrekking op de monumenten (zowel
roerende als onroerende), op de archivalia, op oude boeken, kaarten, prenten, foto’s e.d., maar
ook op meer recente stukken van die aard, w.o. bijv. ook prentbriefkaarten, luchtfoto’s en
geluidsbandjes. Voor ieder van die groepen van objecten zal nodig zijn: opsporing, gevolgd door
een eerste inventarisatie, bestudering en uitvoeriger beschrijving. Eerst daarna zal dit materiaal
met het meeste profijt gebruikt kunnen worden ten behoeve van de hieronder behandelde
doelstellingen.
Dit verdere werk kan men onderscheiden in twee rubrieken: Enerzijds kan men zich richten op
de gehele geschiedenis van een bepaalde plaats en alles wat daar gebeurd is in het oog vatten. Dit
is van belang, omdat binnen zo’n kleiner bestek gemakkelijker met het onderling verband tussen
gebeurtenissen van verschillende aard rekening gehouden zal kunnen worden. Bovendien kan
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daarbij ten voHe gebruik gemaakt worden van de, plaatselijk gerichte, actieve belangstelling van
vele personen en van hun grote kennis van bijzonderheden.
Anderzijds kan men één bepaald onderwerp, maar voor de gehele streek, ter hand nemen. Ja
zelfs dikwijls met voordeel in nog ruimer verband. Een opsomming van deze onderwerpen heeft
weinig zin. Zij omvatten het gehele gebied van menselijke ervaringen, activiteiten en belangstel
ling. Ik volsta hier met het noemen van enkele rubrieken; Zij kunnen betrekking hebben op de
mensen zélf: o.a. biografie, ikonografie en genealogie; op het milieu, waarin zij geleefd en
gewerkt hebben: topografie en sociografie; op hun middelen van bestaan: jacht, en visserij,
landbouw en veeteelt, handel en verkeer, ambachten en nijverheid; op hun geestelijk leven;
religie, kunsten en wetenschappen; maar ook op onderwerpen als folklore, naamkunde, heral
diek, oorlogsbedrijf en vele andere.
In de praktijk zal het waarschijnlijk dikwijls nuttig zijn beide wijzen van aanpak te combineren.
De mogelijkheid van nauw en vlot contact tussen verschillende groepen zal daarom van belang
zijn. Het samen behoren tot één, overkoepelende organisatie zal daarvoor gunstig wezen.

Vragenrubriek

De Baarnse tapijtfabriek
Deze is in 1802 gesticht door de rijke filantroop Reinhard Scherenberg (die ook de Chinese
landhuizen Peking en Canton heeft laten bouwen) met het doel het bestrijden van de werkloos
heid. Bedrijfsleider is waarschijnlijk eerst geweest de Hilversumse fabrikeurszoon Gerrit Klaasz
Keers, later diens zoon Lourens Keers. In 1810 heeft Scherenberg de fabriek overgedaan aan
E.G.W. Cohen, die in 1817 een beschrijving ervan heeft uitgegeven. Nog in 1822 heeft een
Alkmaars notabele zich een „gesneden Baamsch Doorniksch Tapijt met rand” aangeschaft.

Vraag: Zijn er meer bijzonderheden omtrent dit bedrijf bekend; o.a. hoe lang het heeft
bestaan? En is dat boekje van Cohen nog ergens te vinden?
Litteratuur: E.G.W. Cohen. Kort overzicht der tapijt en andere daarmede verbonden fabryken
te Baarn bij Zoestdijk, 1817. Heek’s Jaarboekje voor geschiedenis en plaatsbeschrijving, Het
Gooi, 1906; waarin als bijlage een verhandeling van R. Scherenberg uit 1807. Mr. H. Harden-
berg, Uit oude papieren, z.j. (1943 of eerder), p. 114 e.v.: „Een zomer op Peking” . Gens Nostra
1966, waarin: P.W. de 1 ange en ds. A. Keers, Het geslacht Keers, onder III, a, 6 en IV, d, 2.
Gem. Archief Alkmaar (t.z.t.), familiearchief de Lange, kasboek van Abr. Wentel.

Raadpleging van boeken en archiefstukken, die elders berusten
Vraag: Welke mogelijkheden bestaan er op dit punt in de gevallen, waarin bezoek aan de
instelling, waar de boeken of stukken bewaard worden, bezwaarlijk is?

Antwoord: Boeken Deze kunnen op aanvrage opgezonden worden naar de openbare leeszaal-en-
bibliotheek, waar men ze wil raadplegen.

Archiefstukken Niet alle archiefstukken mogen uitgeleend worden, en dan nog alleen aan de
instellingen voorkomende op een van rijkswege opgemaakte lijst. (Dit zijn v.n.1. archieven, die
onder deskundige leiding staan, en grote bibliotheken). Voor het Gooi en omgeving zijn daarvan
het dichtstbij gelegen: te Utrecht het rijksarchief, het gemeentearchief en de universiteits
bibliotheek; te Amsterdam het gemeentearchief, de bibliotheek van de universiteit der gemeente
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en enkele andere instellingen. De aanvraag moet ingediend worden door de instelling waar
inzage verlangd wordt.

Wist U d a t . . .

het raadhuis van Huizen eigenlijk tevens een museum is, waar o.m. oude klederdrachten,
sieraden en prenten, alsook moderne schilderijen en tekeningen te bewonderen zijn?
het gemeentebestuur van Naarden aan de Heer H. Poolman opdracht gegeven heeft tot het
bewerken van een index op de inhoud van bepaalde stukken uit het waardevolle oud-archief van
de stad, waardoor belangstellenden gemakkelijker daarin hun weg zullen kunnen vinden?
Rembrandt niet alleen te Muiderberg gewerkt heeft (getuige een tekening op de jongste
tentoonstelling in het Rijksmuseum), maar daar ook verkeerd heeft in een kring van kunste
naars?
dat de verschillende bezittingen van het vroegere Goois Museum, die na de overdracht aan de
gemeente Hilversum nog niet in het ontmoetingscentrum de Vaart konden worden uitgestald,
dit jaar — dank zij een aanzienlijke uitbreiding van de expositieruimte — opnieuw, en zelfs
beter, te bezichtigen, c.q. te raadplegen, zullen zijn?
dat het kunstenaarsgeslacht Andriessen, dat als zodanig te Hilversum in de vorige eeuw zijn
eerste bloei heeft beleefd, oorspronkelijk uit Laren afkomstig was, waar het afstamt van een
Andries Roeien, die omstreeks het midden van de zeventiende eeuw daar eigenaar werd van
enig bouwland?
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