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EERSTE JAARVERGADERING (1970) TVE
Zaterdag 20 maart '71 verzamelden zich 17 bestuursle
de.!, donateurs en gasten in De Jonge Graaf van Buren
te Hilversum enthousiast in een lunchbijeenkomst, om
het jaarverslag 1970, het financieel verslag en het
verslag van de Redactiecommissie aan te horen, hoewel
de financiële positie van de Stichting per 31 decem-
ber'70 geen deficit opleverde, werd intensief gespro
ken over de ontwikkeling en de plannen voor het lopen
de jaar, die nog nauwelijks mogelijkheden voor een prog
nose openlaten. Duidelijk is wel geworden, dat de
Stichting langzaam maar zeker bezig is zich een vaste
plaats te veroveren, al zijn er nog vele onaangeboorde
mogelijkheden: plannen zijn er overigens genoeg !
Vooral moet dit jaar de intensivering ter hand genomen
worden van activering en coördinatie van de samenwer
kende organisaties en instellingen: ruim 100 dona
teurs, vrijwel allen uit de "ongeorganiseerde" kringen,
laten ruimte voor de verwachting, dat dit aantal in
1971 verveelvuldigd kan worden. De heer Meijerink,ver
tegenwoordiger in het Bestuur namens de Ned.Geol.Ver.,
nam afscheid, in de vacature zal worden voorzien door
dezelfde organisatie. Eet bestuur bleef overigens on
gewijzigd, het DB is opnieuw bij acclamatie benoemd. De
heer H.Schaafsma, directeur van de Culturele Raad
Noord-Holland, gaf een belangwekkend overzicht van
taak en werk van deze Raad, hier en daar geent op de
situatie van het Gooi.
Ziekte en andere aktiviteiten maakte het (voor hen:
helaas ! ) onmogelijk, .dat alle bestuursleden vertegen
woordigd waren; des te constructiever was het gesprek
van hen, die zich wèl hadden weten vrij te •
maken.
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Aantrekkelijk wonen in het Gooi
Is thans de oplossing van het woningtekort een
van de belangrijkste problemen in het Gooi, in het
eerste kwart van deze eeuw lag dit bepaald nog
anders. Toen trachtte men juist bewoners naar het
Gooi te lokken. Van drs. L.J.JANSSEN uit Huizen
ontvingen wij onderstaande fragmenten uit een bro
chure van de Maatschappij tot exploitatie van bouw
terrein Craailoo, gevestigd Boslaan 2 te Bussum
uit december 1902, en uit een brochure over Laren
uit 192^ waarvan de uitgever niet bekend is.

Gaat naar 't Gooi ! Maar niet voor een enkelen Zondag,
want dan benauwt U de volgende dagen de stadslucht
nog meer dan tevoren. Gaat voor goed U daar vestigen
in die overschoone natuur, die den vermoeiden geest
verfrischt, en geniet bij voortduring van de zuivere
lucht, die U verkwikt en opwekt, wanneer gij afgemat
van den arbeid met spoor en tram den korten afstand
die U van de hoofdstad, 't terrein Uwer werkzaamheid
scheidt, hebt afgelegd. Bouwt U in de door de Maat
schappij tct Exploitatie van Bouwterreinen "CEAIL00",
nieuw aangelegde villa-parken "de Eng ' en t Loo
genaamd, een van die uitwendig sierlijke en tegelijk
z o g gezellig ingerichte villa's, die voor den voorbij
ganger een aangenaam uitzicht opleveren en voor den
bewoner alle gemakken aanbieden, die het leven zoo
zeer veraangenamen. Belegt Uwe gereedliggende gelden
in den bouw van een eigen huis op eigen grond;

geen beter, veiliger belegging is denk
baar ! Zult gij niet reeds genieten, wanneer Uw huis,
Uw eigen huis, geheel naar Uwe wenschen ingericht,
gebouwd wordt; wanneer gij de van elders aangevoerde
steenen langzamerhand een vorm zult zien aannemen,
die U op de teekening heeft bekoord; wanneer gij ein
delijk de kleurschakeeringen zult zien verschijnen,
die gij reeds tevoren, toen de plannen weraen ontwor
pen, in Uwe verbeelding hebt zien afsteken tegen 't
donkere sparregroen en 't heldere eikenloof, dat in
Uwen tuin - Uwe plaats - in zoo ruime mate wordt aan
getroffen ? Vergeet echter niet bij den bouw Uwer wo
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fling, bij den aanleg van Uwen tuin, U te verzekeren van
een vrij uitzicht over de glooiende korenvelden op de
heuvelrij, die ons nieuw aangelegd park scheidt van het
oude Bussum, of over de heide, die zich in de richting
van Laren en Hilversum uren ver uitstrekt; wij zijn over
tuigd, dat wanneer deze wenk door U wordt opgevolgd,
gij iederen gast zult mede voeren naar Uw lievelings
plekje, om hem van het prachtige vergezicht over de
akkers op het oude Bussum te doen genieten !
Laat U niet weerhouden door de vrees, dat gij daar Uw
leven minder geriefelijk zult moeten inrichten dan in
de stad; voor behoorlijke verlichting (gas- of elec-
trisch licht) zal worden gezorgd, en wat het drinkwa
ter betreft, uit Uw eigen terrein kan dit volkomen zui
ver worden opgepompt: althans, wanneer gij niet de voor
keer daaraan geeft, Uw perceel aan te sluiten aan de
leiding, die in de toekomst door of van wege onze Maat
schappij U van uitstekend drinkwater zal kunnen voor
zien .
De beide villa-parken "de Eng" en "'t Loc" behooren
tot de hoogste en gezondste gedeelten van het Gooi;
' t eerste ligt gemiddeld 20 meter en 't andere 2.k tot
30 meter boven Amsterdamsche Peil.
Wanneer men nu bedenkt, dat de "spiegel", reeds als
gezond genoemd, slechts hier en daar l£ meter boven
A.P. is gelegen en 't over *t algemeen niet verder kan
brengen dan tot ^ meter, .dan behoeft 't wel geen be
toog, dat "de Eng" en "'t Loo", wat gezondheid betreft,
niet behoeven achter te staan bij de gunstigst bekende
streken van Gelderland.
Ook wat vruchtbaarheid betreft; nu reeds verrijzen daar
dennenbosschen, groeit daar welig het eikenhakhout,
naast hoog ópschietende berken en beuken, hier en daar
afgewisseld door graanakkers en groentevelden. Is dus
de voorspelling gewaagd, dat zoodra op dien grond na
oordeelkundige bemesting door bekwame handen tuinen
worden aangelegd, deze een lust voor de oogen zullen
werden en de parken zullen worden ware lustoorden, ge
lijk men in ons land maar al te zelden aantreft.
Eij aan deze zoo schoone natuur wordt door de kunst de
hand gereikt, om een bewonderenswaardig geheel te vor
men .
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De bekwame tuinarchitect onzer maatschappij, de Heer
P.H.WATTEZ, heeft een geheel stel van wegen ontwor
pen, die onze parken zullen maken tot een middelpunt
van verkeer en verbindingen zullen schappen met de
omliggende plaatsen en 't meest nabijzijnde Spoorweg
station » • • • /. \(zie vervolg pag.llo]

O n z e  a r c h i e v e n  I
Voer wie belang stelt in de geschiedenis zijn er

drie soorten van instellingen, waar hij gelegenheid
vindt zijn kennis te verrijken.

Ten eerste zijn daar de musea, de bewaarplaatsen van
voorwerpen uit vroeger tijd, van de meest verschillen
de aard en ouderdom.

Dan zijn er de bibliotheken, de bewaarplaatsen van
wat kenners van het verleden in geurukte vorm te boek
gesteld hebben; ook hier in grote verscheidenheid:
zowel werken van vakhistorici als van meer populaire
aard; en wat het onderwerp betreft, zowel werken van
algemene aard als die over speciale onderwerpen (het
zij naar de tijd, georgraf isch, of naar de aard der
objecten).

En tenslotte de archieven, de bewaarplaatsen van de
originele geschriften e.d. uit vroeger tijden, de do
cumenten, waaruit de geschiedschrijvers (direct of in
direct) geput hebben voor hun publicaties.

Eigenlijk dient nog een vierde rubriek genoemd te
worden, zij het, dat het hier geen instelling betreft,
namelijk alle onroerende monumenten (van hunebedden
tot beschermde stads- en dorpsgezichten), maar die
moet men gaan opzoeken, waar ze nu eenmaal staan cf
liggen.

Hier beperk ik mij tot de archieven. Daarbij dient
vooraf opgemerkt, dat het woord archief in drieerlei
betekenis gebruikt wordt.

Ten eerste voor het historisch materiaal, n.1. de
stukken, die een bepaalde instelling, organisatie of
persoon uit hoofde van zijn of haar functie of taak.
in de loop van de tijd heeft bijeengebracht. Bijv. het
archief van het stadsbestuur van Naarden, van een
kerkgenootschap, een vereniging of stichting, een
onderneming, of ook wel een particulier.
TVE I ,108



Daarnaast wordt het woord ook gebruikt voor de
bewaarplaats van het materiaal; hetzij een gebouw, een
kamer of kluis, een kist, of zo maar een portefeuille.

En ten derde duidt men met dit woord ook de
instelling aan, die de bewaarplaats en zijn inhoud be
heert en verzorgt; c.q. aan het publiek gelegenheid
geeft die inhoud te raadplegen. Hierbij dienen echter
twee soorten van instellingen onderscheiden te woraen.

Enerzjds die, welke zich tot genoemde taak beperken,
en anderzijds die, welke in hoofdzaak een andere doel
stelling hebben.
Die van de eerste groep (de gespecialiseerde archie

ven), waartoe onder meer rijksarchieven en die van een
aantal - meestal grote - gemeenten behoren, staan on
der deskundige leiding en beschikken over het algemeen
over een staf van gespecialiseerde medewerkers en een
eigen, voor het doel ingericht en toegerust gebouw.
Bij die van de tweede groep is de leiding toevertrouwd

aan een niet-deskundige, die daarnaast - en gewoonlijk
in hoofdzaak - een andere taak heeft. (Bijvoorbeeld bij
de gemeenten de gemeentesecretaris). Van een apart ge
bouw is in de regel geen sprake; soms zelfs niet eens
van een aparte bewaarplaats. Het behoeft geen betoog,
dat deze archieven - enkele uitzonderingen daargelaten
- slecht zijn ingericht voor het ontvangen van bezoekers
die de inhoud willen raadplegen.

Wat nu meer speciaal onze streek betreft, deze is
geen enkel archief van de eerste groep rijk. Maar geluk
kig berust veel materiaal, dat voor onze historie van
belang is, elders in archieven van deze groep. De be
langrijkste daarvan zijn :
Algemeen Rijksarchief, Bleijenburg 7, 's Gravenhage,

tel.o70-l80196
Geopend: ma t/m vr 9-17* u.

za 9-17 u.(Stukken aanvragen vr vóór 12 u.)
Rijksarchief in Woord-Holland, Ceciliasteeg la, hoek

Jansstraat, Haarlem.
Geopend: ma t/m vr 9-17 u. tel.023-320088

za 9-12* u.
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lijksarcief in de provincie Utrecht, Alex Numankade
201, Utrecht

Geopend: ma t/m vr 9-17 u tel .030-1-716255
za 8-j-12-̂  u.

Gemeentearchief van Amsterdam, Amsteldijk 6?, A'dam Z.
............. .................  tel.020-763131Geopend: ma t/m vr 9-17 u.

za 9-12 u.(behalve in juli en aug.)
Gemeentearchief van Utrecht, Alex Numankade 199

... ..... ........ utrecht, tel.030-71l8lAGeopend: ma t/m vr 9-17 u.
za 9-12i u.(behalve juli en aug.)

Gemeentearchief van Amersfoort, Westsingel ^3,
Amersfoort, tel.

O3A9O-3621A,toestel 99*
Geopend: ma t/m vr 9-12 en

lA-17 u.
bovendien 20'22 u. na'voorafgaand verzoek.

Enige andere bijzonderheden (zonder enige aanspraak
.. op volledigheid):

Het bezit van de genoemde archieven is niet beperkt
tot het materiaal van de eigen overheid. In hun be
waarplaatsen zijn bij de meeste ook tal van andere ar
chieven (als materiaal) ondergebracht; zowel van la
gere overheden, als van andere instellingen, van ver
enigingen, ondernemingen, families en personen. Niet
alle daarvan zijn naar aard ten volle een archief in
de hierboven omschreven zin; soms zijn het niet meer
dan van verschillende zijden bijeengebrachte verzame
lingen; bijvoorbeeld omtrent beroemde personen. Verder
bezitten deze instellingen alle een historische boe
kerij, verzamelingen van prenten en tekeningen, als
mede van kaarten en plattegronden. Dit draagt bij tot
hun betekenis als historisch documentatiecentrum.

Ten aanzien van de afzonderlijke archieven valt nog
op te merken:

(A.R.A.) Uiteraard bevindt zich
hier het materiaal, dat betrekking heeft op het ge
hele land, respectievelijk de zeven provinciën onder
de republiek en algemene onderwerpen uit de lands-
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heerlijke tijd. Daarnaast berust bij de derde afdeling
het materiaal betreffende het graafschap Holland, lat
ter de provincie van die naam, dus ook van de Holland
se gemeenten uit onze streek. Waarbij te bedenken valt
dat tot l8l9 Loosdrecht en een deel van Loenen tot
Holland, en Kortenhoef en Stichts Ankeveen tot Utrecht
behoord hebben.
Rijksarchief te Haarlem (R. A .Haarlem) . ............... ......... De previncie
Noord Holland dateert, als aparte bestuurseenheid,
eerst uit l8A0 . In het algemeen liggen de oudere stuk
ken (in zake de provincie Holland) dus in Den Haag;
tenminste voor zover deze op die gehele provincie be
trekking hebben. Die van de kleienere bestuurseenhe-
den, die sindsdien geheel tot NoordHolland behoren,
zijn naar Haarlem overgebracht, alsook - in bepaalde
gevallen - afschriften of fotocopieën van desbetref
fende gedeelte van stukken van algemene aard.
Onder meer vindt men hier de kohieren (van 1502-

1855) en het verdere archief van de Gooise koptienden;
die van de zogenaamde penningkohieren uit de zestien
de eeuw (in fotocopie), de huizenkohieren van 1732
(in fotocopie) en de registers civiques van l8ll
(lijsten van stemgerechtigde mannen), alle met indivi-.
duele gegevens van de aangeslagenen, resp. de stemge
rechtigden .
Verder liggen hier de stukken van de burgerlijke

stand van l8ll-l892, de zogenaamde retroacte daarvan
(de kerkelijke doop-, trouw- en begraaf boeken uit vroe
ger tijd, de notariële archieven van Naarden en Hilver
sum en de oud-rechterlijke archieven (waar onder trans
por tregisters), alles van de gemeenten, die nu tot
Nooriholland behoren.

Meer bijzonderheden bevat het desbetreffende artikel
van dr Kolker in het eerste nummer van dit blad.
Rijksarchief te Utrecht. TT........................  Hier vindt men voor de Utrecht
se gemeenten van nu de overeenkomstige gegevens als
voor de Noordhollandse te Haarlem (respectievelijk te
Den Haag) liggen. Wat de belastingkohieren betreft,
dient echter opgemerkt, dat voor 1795 iedere provin
cie zijn eigen belasting-systeem heeft gehad; uit die '
tijd zijn hier onder meer morgengeld-kohieren.■
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Verder zijn onder meer van belang de archieven van de
verschillende kapittels, aanvankelijk kerkelijke instel
lingen, waarvan sommige door het gehele land bezit
tingen hadden, ook in onze streek.
Gemeentearchief van Amsterdam. (G.A.Amsterdam) .
archief bevat de neerslag van de rijke geschiedenis
van deze stad. Onder meer blijkt daaruit van relaties
met tal van landen, streken en plaatsen en hun bewo
ners; zo ook met onze streek. (Zie hiervoor onder meer
blz.57 van dit blad.) In dit archief zijn mede de stuk
ken van de burgerlijke stand, de retroacte daarvan en
de notariële en oud-rechterlijke archieven van de ei
gen gemeente (inclusief van de geannexeerde gemeenten)
gedeponeerd, alsook de gemeentelijke bevolkingsregis
ters sinds I85O. Voor de geschiedenis van onze streek
is van belang, dat uit de ondertrouwakten van vóór
l8ll de bruidegoms en bruiden, afkomstig uit andere
plaatsen, geficheerd zijn, onderscheiden naar hun ge
boorteplaats. Hier zijn verder vele, waaronder belang
rijke, familiearchieven gedeponeerd, waarvan uitvoerige
moderne inventarissen beschikbaar zijn, met indices op
de plaatsnamen.
Gemeentearchief van Utrecht (G.A.Utrecht). Qok deze
stad heeft een rijke geschiedenis; lang vóór ainsterdam
was het een centrum van internationale handel, verder
is het door alle tijden heen een belangrijk kerkelijk
centrum geweest.
Ook deze stad had vele banden van uiteenlopende

aard, met de omgeving, dus ook met onze streek. Hier
vindt men de stukken van de burgerlijke stand, enz.,
zoals bij Amsterdam genoemd; behalve echter de bevol
kingsregisters .
GEmeentearchief van Amersfoort (G.A.Amersfoort).
Dit archief neemt een tussenposxtxe in tussen de ge
specialiseerde instellingen en de andere. Het is na
melijk wel zelfstandig en staat onder deskundige lei
ding, maar beschikt slechts over een minimum aan per
soneel en een zeer beperkte outillage. Dientengevolge
zijn de stukken van de burgetlijke stand, de retroacta
daarvan en de notariële en oud-rechterlijke archieven
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van deze gemeente. Aangezien de stad in het verleden
vele relaties met de omliggende dorpen en ook wel met
het Gooi gehad heeft (o.m. met de Hilversumse indus -
trie), kan dit archief voor de geschiedenis van onze
streek van belang zijn.

Tot zover over de gespecialiseerde archieven. De ,
andere zullen behandeld worden in het vervolg van dit
artikel.

Tot besluit noem ik nog enige litteratuur:
Forms na, Gids voor de Nederlandse archieven Cl9o7)
bevat onder meer inlichtingen over doelstelling, ge
schiedenis en organisatie van het nederlandse archief
wezen .
De Rijksarchieven in Nederland (1953) geeft een over -
zicht van het bezit van deze archieven.
Formsma, van't Hoff en Meinema, Repertorium van inven
tarissen van Nederlandse archieven (1965) geeft een
overzicht van alle gepubliceerde inventarissen.

P.W.de LANGE

De hervormde pastorie van Nieuw-rLoosdr echt

De hervormde gemeente in Nieuw Loosdrecht heeft na
lange onderhandelingen de oude pastorie, die schuin
achter de kerk ligt, teruggekocht van de Katholieke
Jeugdherbergcentrale, die het gebouw een zestal jaren
als vacantieonderkomen had voor de jeugd, Den aankoop,
die niet alleen van belang is voor de hervormden, maar
voor de hele Loosdrechtse burgerij.
Het gebouw zal in de toekomst dienst gaan doen als
tweede wijkgebouw, maar daarnaast heeft de thans in het
leven geroepen kerkelijke commissie plannen uitgestip
peld om het grote huis te benutten voor doeleinden van
algemeen belang. Gedacht wordt aan conferenties en der
gelijke. Het zou heel prettig geweest zijn als de histo
rische dag, die waarschijnlijk eind september in Loos
drecht wordt gehouden, in dit gebouw zou kunnen plaats
vinden. Dan zullen de restauratiewerkzaamheden echter
al zijn begonnen. Deze duren een jaar en worden uitge
voerd onder toezicht van Monumentenzorg.
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In de Hervormde Kerkklok, het contactorgaan van de
gemeente, vonden wij enige aardige gegevens over de
oude pastorie, waarvan de bouw in 1698 werd voltooid.
Het was niet de eerste pastorie. Deze werd verwoest
door de Franse trcepen» die in 1672 al plunderend
door het Gooi trokken en ook in Loosdrecht goed heb
ben huisgehouden. De bevolking was in dit rampjaar
gevlucht voor de alles vernielende hordes en keerde
eerst in 167^ terug. Zij vonden slechts ruines. Bijna
alles was verbrand en vernield. De kerk was als
paardenstal gebruikt, Het meubilair en de preekstoel
als brandhout opgestockt.

De pastorie was zo gehavend dat aan opbouw niet te
denken viel. Ondanks de grote verliezen aan mensen
(500) en goederen gingen de Loosdrechters niet bij de
pakken neerzitten. Hu eerste zorg gold het herstel
van de kerk. Daarvoor brachten zij het voor die tijd
fabelachtige bedrag bijeen van ƒ 30.000.-
Nadat de kerk weer bruikbaar was gemaakt, was de
beurt aan de pastorie. De predikant, ds Heyblom,
leende daarvoor uit eigen zak ƒ 2^00.- aan de ge
meente. Hij woonde nog twintig jaar in de pastorie
tot 1718, het jaar van zijn dood. Het is begrijpelijk
dat de predikantsvrouwen er een aantal jaren geleden
de brui aan gaven nog langer in deze veel te grote
behuizing te moeten wonen?; Dienstmeisjes waren
schaars geworden en het schoonhouden geen peuleschil.
Zelfs voor dominee deden de meisjes geen knieval
meer. Als er al een werkster op over schoot mocht de
predikantsvrouw de handen dicht knijpen. Geen wonaer,
dat ze tegen de grote schoonmaak opzag. Even een
paar maten van het huis: de gang is 13 meter lang en
l-£ meter breed. Hechts ligt een kamer die 13 bij ^,75
meet. Dan is er nog een uitbouw van 9jr bij k meter.
Beneden zijn dan nog 3 kamers, waarvoor menig gezin
de handen in elkaar zou knijpen als het zo'n ruimte
tot zijn beschikking had. De grootste van deze klein
tjes is ^,60 bij 3*30 meter. De kleinste slechts
3.50 bij ^.25 meter. De keuken is 3 Dij ^»50 meter.
Dikke houten balken steunen de zoldering. De trap,
die naar boven voert, gaat niet recht toe, recht aan.
Hij maakt een kromming, waar een paar treedjes opzij
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weer toegang geven tot een nisje. Op de bovenverdie-
ping, waar de eiken vloer steunt en kraakt onaer de
voeten, zijn ook een paar kamers, die er wezen mogen.
De grootste heeft een L-vorm. Over de Lange zijde is
deze resp. 11 en 13,5 meter lang, over de korte zijden
^,5 en 5,5 meter. De kleinere kamers (misschien voor
het personeel) hebben toch altijd nog aardige afmetin
gen, namelijk 4,5 bij 5 meter en 3,75 bij 4,75 meter.
Natuurlijk moest de predikantsvrouw de was, als het te
nat was om dit buiten te doen, binnen drogen. Daar
voor had ze een zolder tot haar beschikking, die over
het hele huis lipe. De kelderruimte valt hierbij ver
geleken, eigenlijk wel een beetje tegen, hen vierkant
van vier meter werd groot genoeg geacht om de inmaak
een plaatsje te geven. De predikantskinderen zullen
enorm veel plezier in dit huis hebben gehad, maar hun
moeders zullen wel eens hebben gesteund bij al het werk
dat net gaf.
Geen wonder dat in de jaren zestig dit huis niet meer
gescnikt werd geacht als pastorie. Er werd een moderne
woning gebouwd en de oude behuizing verkocht aan de
KJC. De romantiek, die het oude huis uitstraalde,
sprak de jeugd wel aan. Ze kwam graag in de vacanties.
Maar eigenlijk voldeed het gebouw toch niet aan de
eisen, die aan een goed geoutilleerde jeugdherberg
moeten worden gesteld. Er was geen plaatsje te vinden
om douches te maken en eerlijk gezegd was er uit brand-
beveiligingsoogpunt ook nog wel het een en ander op
aan te merken. Toen het huis op de voorlopige lijst van
Monumentenzorg kwam te staan, zag de KJC zich wat de
verbouw betreft aan handen en voeten gebonden en wilde
het vanaf dat moment liever verkopen. Een geluk was
het, dat de hervormde gemeente de middelen had om de
oude pastorie weer terug te kopen. Nu kan men er van
verzekerd zijn dat dit historische gebouw ook een be
stemming zal krijgen, waarop het recht heeft.

G.MAKX- van ANKUM.
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(Vervolg van pag.108)
L A R E N  ! Kent ge Laren, waarde Lezer ?
Natuurlijk kent ge Laren ! Ge kent het als het middel
punt van het heerlijke Gooi, als een uitgangspunt voor
zalige wandelingen langs schaduwrijke wegen, door don
kere bosschen, over bloeiende heiden . . . Ge kent het
van Uw bezoeken aan het mondaine "Hamdorff" aiet zijn
jaarlijksche zomertentoonstelling, zijn kleurige avond
feesten in zoele zomernachten . . •
Kortom, ge kent Laren als het doel Uwer korte uitstap
jes, als Uw tijdelijk verblijf in al te spoedig voorbije
vacanties.
Maar kent ge Laren ook als woonplaats ?
Hebt ge er ooit aan gedacht U er blijvend te vesti

gen ? Laten anders deze weinige bladzijden U ervan over
tuigen, dat Laren, de woonplaats van zoovele "forensen"
ook UW wwonplaats verdient te zijn, dat ook gij verstan
dig doet er ernstig aan te denken in Laren voorgoed
Uw tenten op te slaan.

Denk aan de heerlijke zomermaanden er doorgebracht,
aan Uw Gooische vacanties, die weer opgewektheid
brachten en levenskracht. Hoe zal het zijn als ge hier
woont, voor goed ? Als gij, moe van Uw dagelijkschen ar
beid, hier uitrust ? Als Uw vrouw slechts de deur Uwer
woning behoeft uit te gaan cm werkelijk buiten te zijn,
als Uw kinderen den ganschen langen dag kunnen ravot
ten in Gods vrije natuur ? Lange wandelingen zult ge
kunnen maken, groote en kleine fietstochten langs
schitterende rijwielpaden in alle richtingen, naar Hil
versum, naar Baarn, naar de Lage Vuursche, naar Blari-
cum, naar Huizen, naar Bussum, naar het strand van
Valkeveen of Oud-Naarden, naar het Naardermeer of de
Loosdrechtsche plassen.

Laten Uwe zaken het niet toe ? Ziet ge op tegen
noodig, deskundige technische hulp. Rijtuigen en auto's
zijn in huur te verkrijgen. Electrisch licht is overal
aanwezig, een gedeelte van het dorp is reeds van wa
terleiding veorzien, terwijl de uitbreiding daarvan
tot de rest van het dorp nog slechts een kwestie van
maanden is. Ook de gasvoorziening is in voorbereiding
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en zal eveneens niet lang meer op zich doen wachten.
Het uitgebreide telefoonnet met een dag en nacht, ook
des Zondags geopenden dienst is 's nachts met de omlig
gende plaatsen doorverbonden. Een uitgebreid poltie-
corps en een gemeentelijke nachtveiligheidsdienst waken
voor ieders veiligheid ook in de meest afgelegen vil
la’s. De post bezorgt viermaal per dag Uw brieven en
couranten en de groote avondbladen leest ge niet later
dan in de stad. De gemeentelijke reinigingsdienst zorgt
voor geregelde vuilverwijdering en voor wegbesproei'ing.
Een behoorlijke keuringsdienst waarborgt, dat ondeugde
lijke levensmiddelen U niet bereiken. Meeraere genees
heren en tandartsen, apothekers en verpleegsters staan
U ten dienste, terwijl een nieuw, ruim, modern inge -
richt ziekenhuis, met een eigen chirurg en meerdere
specialisten, U de zorgen kan verstrekken, die ge
thuis misschien niet krijgen kunt.
Mag dit alles U nog niet verlokken, laat ons dan wij

zen op een anderen factor, die zoo vaak van grooten,
ja meestal van overwegenden invloed is op de keuze van
een woonplaats, nl. de plaatselijke belastingen.
Ge betaalt in Laren 50 opcenten op de personele belas
ting en 20-80 opcenten op de grondbelasting. (Op de
vermogensbelasting worden geen opcenten geheven, even
min op de rijksinkomstenbelasting.) Naast de genoemde
opcenten betaalt ge - ook in 1925-1926 - b procent,
zeggei en schrijve vier..procent...inkomstenbelastinp;.
Deze laatste belasting is dus te Laren laag, de laag
ste van het heele Gooi.

KRANTENNIEUWTJE
Gaarder subsidieregeling voor monumenten.

In het jaar van de viering "100 jaren schildersdorp"
van de tentoonstelling-in-uitzicht over de Erfgooiers-
geschiedenis heeft de Raad van Laren een restauratie-
subsidieregeling ingesteld voor zijn 57 op de monumen
tenlijst geplaatste objecten. (17 febr.1971)
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POORTGELDEN EN SLUITINGSTIJDEN
De Stadspoorten, maar vooral de sluitingstijden en

niet te vergeten de poortgelden waren rond het midden
van de vorige eeuw nogal eens onderwerp van overleg
in de gemeenteraad van Naarden.

Op 1 september 1836 werd het tarief als volgt vast
gesteld :

gedurende sluiting op het klinket:
1 persoon te voet 2l cent
1 rijtuig 5 "
1 los paard 5 "
1 schuit in de Pijp 21 "

Gedurende de wacht of finale sluiting:
1 persoon te voet 15 cent
1 rijtuig 4 wielen 40 "
1 rijtuig 2 wielen 25 "
1 man te paard 20 "

Overdag mocht geen poortgeld geheven worden. Vrijge
steld waren o.a. genees-, heel- en verloskundigen.
Voorts werd op 29 december 1842 besloten sluitbomen
tussen buiten- en binnengrachten aan te brengen om
desertie en ander misbruik tegen te gaan; de wallen
waren dus voor sommigen toch nog niet hoog genoeg !

De poorten gingen volgens besluit van 27 januari
1844 op klinket om: januari 7 uur

f ebruari 8 i f

maart 10 I f

april 10 f f

mei, juni, juli 11 f f

augustus 10 f t

september 9 * f

oktober 8 f f

november en d ecem.7 uur
En wee de al te verliefde vrijer, die de tijd verge

ten had. Betalen of in de hooiberg slapen. Of mis
schien toch over de wallen ?
De openingstijden der poorten waren:

1 januari tot 16 maart
l6 maart " 1 april
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1 april tot 1 september 3^ uur
1 september tot 20 ohtober "
20 oktober tot 1 januari 5 "

In 1849 werden de poortgelden verlaagd, begrijpelijker
wijs onder protest van beide poortiers.

De burgemeester van Hasselt wie - en met hem de bur
gerij - de sluiting en het poortgeld een doorn in het
oog was, besloot aan deze toestand, die een re**, voor
het economische leven betekende, een einde te maken.

In 1851 brengt hij met het oog op het steeds inten
siever wordende verkeer een voorstel ter tafel om de
heffing van poortgelden af te schaffen.

Bij Koninklijk Besluit van 27 september 1851 nr.^3
werd het afschaffen van de poortgelden toegestaan,het
geen een persoonlijk succes voor van Hasselt genoemd
mag worden. De militaire autoriteiten b]éien kort daar
op ook geen prijs meer te stellen op het sluiten der p
poorten, zodat deze barrière eind 1851 tot het verle
den behoorde. De poortiers kwamen er bij dit alles maar
bekaaid af. Zij vroegen alls schadeloosstelling een toe
lage uit de stedelijke kas. Dit nu werd door het ge
meentebestuur van de hand gewezen met de opmerking,
dat Zjj geen stedelijke ambtenaren waren maar wel van
het rijk en dat de gemeente niet het minste belang bij
het sluiten der poorten had.
En dat was dan dat ! TTH .POOLMAN
Vondsten bij de Goog.
De heer G.M.Mesland meldde ons, dat hij bij de Goog en
kele vondsten heeft gedaan. Behalve veel rood inlands
aardewerk vond hij een laat 16de eeuws fragment van
een polychrome bloemschotel, een stukje blauwgoed uit
de 17de eeuw en een zware bodem van mogelijk een Chi
nese porceleinen kan.
Naarden-promotie.
De VVV Holland-Combinatie heeft op zijn propagandatoer
door Engeland o.a. met 3 grote fotoos in een show re
clame gemaakt voor de vestigstad.  ̂. 1971)
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HET DAGELIJKS BESTUUR TVE ATTENDEERT EROP DAT . .
... nu de eerste 100 donateurs zijn genoteerd het een
niet al te grote moeite voor elk van hen moet zijn om
de volgende honderd te verwelkomen. Zou eenieder zijn
best willen doen, één nieuwe donateur/abonnee aan te
brengen ? Het secretariaat stuurt op verzoek neg al
le tot nu toe verschenen nummers van ons periodiek
aan nieuwelingen toe ! Hoewel de geadviseerde mini-
munb.jdrage ƒ 12,50 per jaar bedraagt, wordt betaling
van ƒ 14,50 (in verband met de gestegen portokosten)
zeer op prijs gesteld.
... de Tiende Kout in april (de zaterdagavond vóór
Pasen!) in de Turfloods te Naarden normaal doorgang
vindtj komt u ook tussen 20.00 en 24.00 uur enkele
gezellige uurtjes doorbrengen ?
... op 23 april, des avonds te 20.00 uur in Singer
de feestweek "Laren 100 jaren schildersdorp" wordt
geopend , bijwelke gelegenheid onze voorzitter , de heer
O.L.van der Aa, een speciaal nummer van ons blad aan
de Laarder gemeenschap zal aanbieden in de vorm van
een bibliografie van het dorp ?
... kopij voor dit periodiek te allen tijde welkom is
en bij de redactiesecretaris drs B.G.J.Elias graag
wordt ingewacht (liefst getypt, 52 aanslagen per re
gel, 4-2 regels per pagina; maar in elke andere vorm
óók welkom).
... eenieder die initiatieven op historisch terrein
wil ontplooien (excursies, exposities, lezingen,
Open Dagen enzovoorts) kan rekenen op de medewerking
van het DE van TVE; de secretaris kunt u telefonisch
bereiken onder nr o2942-l470 ('s avonds) en op nr
02150-81110 (toestel 2573» NOS, overdag).
... het verslag van de jaarvergadering TVE (20 mrt.
1971» Hilversum) op aanvraag bij de secretaris ver
krijgbaar is, mits u 30 ct aan postzegels bij uw ver
zoek insluit.
... plannen voor een Open Dag in HUIZEN (5 juni)
reeds vaster vorm aannemen; de Berendshoeve, het
Raadhuis en enkele andere markante punten zullen op
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die dag een belangrijke rol spelen; exposities en le
zingen worden voorbereid; gegidste wandelingen staan
op het programma.

- o -
Sypesteyn - Loosdrecht
Het slot-museüm Sypesteyn, Nieuw Loosdrechtsedijk 150
in Nieuw-Loosdrecht zal eerste paasdag, 's middags
geopend zijn van 13-30 - 16.30 uur.
De tweede paasdag is het museum ook 's morgens van
10.00 - 12.30 uur te bezichtigen. Op aanvraag kunnen
groepen ook buiten het zomerseizoen worden rondgeleid
Vestingmuseum - Naarden.
Het vestingmuseum in Naarden zal op de zondagen *f,l8,
en 25 april en op eerste en tweede paasdag van 13*30
- 17.00 uur geopend zijn. Daarna blijft het museum ge
opend van 1 mei tot en met 26 september op weekdagen
van 10.00 - 16.30 en op zon- en feestdagen van 13*30
1 17.00 uur.
Grote Kerk - Naarden.
Op zaterdagmiddag 17 april vindt een speciale excur
sie plaats naar de restauratie van de Grote Kerk in
Naarden, georganiseerd door de Stichting Vrienden van
de Vesting Naarden.

-  o  -

Kortenhoefse dobbe hersteld
Op partikulier initiatief en met eigen financiële mid
delen is de vijver naast de Kortenhoefse kerk schoon
gemaakt en uitgediept. Men spreekt er van de
"KerxdobbeR" (Die laatste r is een pleonasme: we
hebben hier te doen met een levende herinnering aan
de Friese turfstekers, die zo'n vijver "dobbe" in hun
taal noemen). .(krantenbericht 15 febr.1971)
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