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VAN BESTUUR EN REDACTIECOMMISSIE.
Tijdens de vacantie-maanden juli en augustus is Tussen
Vecht en Eem niet verschenen. Nu, naar wij aannemen,
vrijwel ieder weer op het thuishonk is teruggekeerd zult
U ook TVE weer iedere maand rond de 10de in uw bus aan
treffen .
Om de inhoud van ons blad zo gevarieerd mogelijk te ma
ken doet de Redactiecommissie een beroep op iedere le
zer, eens wat kopij in te sturen. Ook kleine mededelingen
(over reatsauraties en afbraak bijvoorbeeld) zijn van harte
te welkom. Denkt U niet: dat heeft al in de Gooi- en
Eemlander of een ander blad uit het gebied "Tussen
Vecht en Eem" gestaan, want dat komt in lang niet alle
gevallen onder alle ogen van belangstellenden, doordat
er verschillende edities zijn.
De secretaris doet een beroep op enkele lezers, die
zouden willen helpen adressen te typen of te schrijven:
het aantal donateurs van TVE stijgt regelmatig (bracht
ü al een nieuwe geïnteresseerde aan ?!), en het maan
delijks schrijven van zo'n 200 adressen is nog wel bij te
houden, maar moet over een te lange periode worden uit
gesmeerd: wij willen graag iedereen omstreeks de 10de
van de maand ons blad in huis bezorgen ! Belt u even
op, als u wat tijd beschikbaar wilt stellen ? ('s avonds
029^2-1^70)
Van de 10de gesproken: de vaste kern van Tiende Kout-
bezoekers (u weet het toch ? De 10de van iedere maand
des avonds in de Turfloods te Naarden!) heeft het de
afgelopen zomermaanden er niet bij laten zitten. Wij wa
ren nog steeds met zo'n man of 35 a *+0 bijeen. Komt u
ook eens kijken en praten ?
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O P E N  D A G  I N  L O O S D R E C H T
Onder auspiciën van de Stichting Tussen Vecht en Eem
zal op zaterdag ló oktober a.s. van 11 - 17 uur een
"open dag" worden georganiseerd in Nieuw Loosdrecht.
Het opvang- en documentatiecentrum wordt gevestigd
in de geheel vernieuwde Mr.Terpstraschool, Nieuw

Loosdrechtsedijk 6 5 .
Hier zal een tentoonstelling worden ingericht van al
les wat betrekking heeft op de historie van het dorp,
dat al heel oud is- In een der lokalen zullen dia

series worden vertoont en korte lezingen gehouden. Op
het programma staan ook bezoeken aan de l4de-eeuwse
hervormd kerk (enige jaren geleden op fraaie wijze ge
restaureerd) en aan kasteel-museum Sypesteyn.
Loosdrecht heeft een zeer rijk verleden en het belooft
voor iedereen een interessante dag te worden. Ieder
een kan net zo lang of kort blijven als hij zelf wil.
Evenals dit in Ankeveen het geval was krijgt deze dag
een ongedwongen karakter. Er zullen tegen zeer rede
lijke prijzen consumpties verkrijgbaar zijn. Mogelijk zal
ook een eenvoudige lunch kunnen worden verzorgd. In
ieder geval kan in een der lokalen het van huis mee
gebrachte boterhammetje worden genuttigd.
Wie voorwerpen of documenten in zijn bezit heeft, die
betrekking hebben op Loosdrechts verre of recente
verleden kan tot het welslagen van de dag meewerken
indien hij of zij deze attributen voor één dag af wil
staan. Indien de voorwerpen niet door de betrokkene
zelf aan de school of aan een van onderstaande adres
sen kan worden afgeleverd (uiterlijk 15 oktober a.s.)
kunnen ze ook worden afgehaald en weer thuis bezorgd.
Uw schatten zullen nauwlettend worden bewaakt en ge
registreerd. Het ligt in de bedoeling in het voorjaar
van 1972 een soortgelijke dag in Oud Loosdrecht te
organiseren, waarbij weer andere aspecten zullen wor
den belicht.
Wij wensen U een prettige dag toe op 16 oktober in
Nieuw Loosdrecht.
De werkgroep:
Nieuw Loosdrecht : G.de Eruin, Hallincklaan 20,

tel.02158-3064
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H.Brunekreef, Paulus Potterlaan 4
tel.02158-1729

J.Daams, Niuew Loosdr echtsedijk 16
tel.02158-5394

G.Marx-van Ankum, Acacialaan 29
tel.02158-37^2

Hilversum: S.Pos, Lemnesserweg 86 - tel.02150-13644
Muiderberg: K.Sierksma, Brink 36 - tel.02942- 1470

Anna de Haze, ambachtsvrouwe
van de Loosdrechten en lijnden
- Rijkste vrouw van Amsterdam -

In de Neder lands Hervormde kerk in Nieuw Loosdrecht
hangen twee rouwborden. Het ene draagt de naam van
Jeronimus de Haze (de Georgio), het andere diens echt
genote Magdalena Clara de Haze. Reiden stierven in 1725.
De rouwborden zijn gemaakt in opdracht van hun nicht
Anna de Haze, de enige algemene erfgename.
Zij had wel reden tot dankbaarheid want haar oom liet
haar maar liefst een kapitaaltje van ƒ 3.3OO.OOO,- na.
Het kon er dus wel af ï Zij erfde ook de titel van
Vrouwe van Mijnden en de beide Loosdrechten. Deze heer
lijkheid was nog niet zo lang in het bezit van de fami
lie de Haze. Jeronimus kocht in 1706 de rechten van JAN
de Gruyter voor ƒ 30.000,-
Het geslacht De Haze kwam oorspronkelijk uit Antwerpen
en vestigde' zich mettertijd in Amsterdam, waar het tot
groot aanzien kwam. Na 1585 kwamen velen uit Antwerpen
naar ons land. Deze zuid-Nederlandse stad was in dat
jaar veroverd door Parma. Onder degenen die om hun ge
loofsovertuiging vluchtten bevonden zich vele kooplie
den. De handelsrelaties en handelskennis van de vluch
telingen, gevoegd bij de ondernemingslust van de Amster 
dammers zelf, hebben de voorbeeldeloos snelle expansie
van de Amsterdamse handel in het eind van de lode en
begin van de 17de eeuw in de hand gewerkt.
De vader van Jeronimus de Haze was een koopman die
veel handel dreef op Italië en de Levant. (In 1Ó74
werd zijn vermogen geschat op ƒ 200.000,-).
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Zijn zoon Jeronimus kwam in een opgemaakt bedje. Hij be
kleedde tal van functies: hij was onder andere raad en
burgemeester van Amsterdam, één der Heren Zeventien en
bewindhebber van de West Indische Compagnie. Een man
van gewicht dus en een zeer vermogend heer. Het kopen
van de heerlijkheid Mijnden en de beide Loosdrechten
was eigenlijk een soort geldbelegging. Z o n  bezit
bracht goed geld in het laatje. Tot de rechten van de
ambachtsheren behoren onder andere het heffen van pen
ningen van de landerijen, het tiendrecht, het tolrecht,
windrecht op molens en dergelijke.
Ook het aanstellen van ambtenaren was geen onvoordelig
zaakje. Dit bracht soms duizenden guldens op. Het wa
ren vooral de "kleine luiden", die het door hand- en
spandiensten mogelijk maakten, dat de "Heer op het gro
te Huis" een best leventje had. Aan de andere kant moet
gezegd dat de bevolking ook wel een graantje meepikte
van de welstand der groten. De ambachtsheren- en
-vrouwen vertoefden vooral !s zomers op hun landgoede
ren, waar men wilde pronken met de kostbaarheden die
ze hadden verzameld. Daartoe werdeb talrijke gasten
uitgenodigd.
Het was heel gewoon dat er zosn twintig a dertig men
sen aan de dis aanzeten. Uitgezonderd de delicatessen,
die uit Amsterdam kwamen, werden alle levensmiddelen
door de dorpelingen zelf geleverd. Het talrijke perso
neel verdiende weliswaar een schijntje, maar met het
verval mee kon het toch wel aardig uitkomen. Kerk en
weeskassen ontvingen regelmatig giften en bij bijzondere
gelegenheden werd ook de bevolking niet vergeten, al
was het maar het krentebrood met Kerstmis. De ambachts
heren bemoeiden zich met het onderwijs. Jeronimus de
Haze liet een buitenplaats bouwen in Loosdrecht, die
bij zijn dood op ƒ 28.000,- werd geschat. De fundamenten
van dit grote huis kwamen onlangs bloot te liggen bij
de aanleg van de riolering in de Oud Loosdrechtsedijk.
De heer S.Pos uit Hilversum was er direct bij om te
speuren naar oude scherven en dergelijken. De vondsten
waren uiterst gering. Wat iemand de opmerking deed
slaken: "De ambachtsheren waren zo gierig dat ze zelfs
geen scherfje voor het nageslacht overlieten''.
Jeronimus de Haze stond tenminste bekend als een gie
rigaard. Hij was niet geliefd in het dorp. TVE.168.



Zijn nichtje Anna was er in ieder geval goed mee. Zij erf
de zijn miljoenen. Jeronimus had ook een onwettige zoon.
Hij bezorgde de jongen een baantje als schipper en vond
dat hij hiermede voldoende aan z'n vaderlijke plichten
had voldaan. Toen zoonlief lastig werd en al te veel
kwam zeuren zij zijn rijke pa, zorgde deze ervoor dat z ’n
spruit voor dertig jaar werd opgeborgen in het tucht
huis ! Van halve maatregelen hield men niet in die tijd.
Anna de Haze werd in 1690 geboren op de deftige Heeren-
gracht bij de Nieuwe Spiegelstraat. Het kind werd in
weelde opgevoed. In 1710 trouwde zij met Gilles Graaf
land. In 1725 werd hij door de erfenis van z'n vrouw
ambachtsheer van Mijnden en de beide Loosdrechten. Dat
wil niet zeggen, dat hij nu helemaal de touwtjes in han
den kreeg. Zijn vrouw was de eigenlijke ambachtsvr ouwe.
Hij regeerde naast haar. Het schone geslacht liet zich
in vroeger eeuwen echt niet in een hoek drukken.
Meer nog dan thans werd er getrouwd op huwelijksvoor
waarden. Begrijpelijk overigens. De rijke kooplieden lie
pen enorme risico's. Zij belegden hun geld daarom in al
lerlei kostbaarheden, die zij hun vrouwen schonken.
Mocht de nood aan de man komen dan was er altijd nog een
achterdeurtje. Gilles Graafland is slechts twee jaar
ambachtsheer geweest. In 1727 stierf hij, slechts ^7 jaar
oud .
In de kerk in Nieuw Loosdrecht kan men op de Heerlijk-
heidsbank nog zijn wapen vinden: wroetende mollen.
Anna had nu de taak alleen over de heerlijkheid te rege
ren. Loosdrechts ambachtsvrouwe moet een zeer godsdien
stige vrouw zijn geweest, die gesteld was op goede vor
men en met een mild karakter. Zo liet ze in het regle
ment "aangande het schoolmeesters-voorzangers-voorlee-
sers-kosters-gravenmakers en klockensteldersampt in de
Oude Loosdregt" opnemen wat de schoolmeester moest doen
met ongehoorzame kinderen. Hij moest eerst proberen de
pupillen in het gareel te brengen "door eenige kapittels
te leesen of reegels te schrijven en ten uytersten ook
met andere bequaame straffen, buyten quetzing van leeden
en gezondheid".
In 1730 was Anna het alleen-zijn moe. Zij hertrouwde met
Lieve Geelvinck, die uit zijn eerste huwelijk vier kinde
ren meebracht. Eén van zijn zoons, Nicolaas Geelvinck,
huwde later een dochter van Anna de Haze en Gilles
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Graafland. Zo bleef het geld in de familie.
Ook Geelvinck was bepaald niet onbemiddeld. Eet echt
paar bewoonde in Amsterdam een huis op de Eeerengracht
dat een huurwaarde had van maar liefst ƒ 2200.-
Het had zeven dienstboden en een koets met vier paar
den .
Geelvinck was erg gezien in Loosdrecht, al bleef de
afstand tussen ambachtsheer en gewone man altijd on
overbrugbaar. Hij interesseerde zich echter meer voor
de noden van de mensen dan één van zijn voorgangers.
Toen hij in 17^3 stierf was de belangstelling bij zijn
begrafenis enorm groot. De mensen konden niet allemaal
in de Nieuwe Kerk in Amsterdam em volgens tijdgenoten
was de Dam "zo vol als bij een terechtstelling"
Ook in Nieuw Loosdrecht werd in de kerk een rouw -
dienst gehouden. Anna was weer alleen. Zij stierf in
1761 na een slepende ziekte. Het vermogen dat zij na
liet was ƒ 5.000.000,- l Ze werd terecht een der
rijkste vrouwen van Amsterdam genoemd.
Loosdrecht heeft nog steeds een ambachtsheer. Na de
dood van de heer Hacke van Mijnden erfde diens schoon
zoon, R.Feenstra de titel. Meer dan een titel is het
tegenwoordig niet meer. Het uitoefenen van het over
heidsgezag ,de wetgeving, de rechtspraak en het bestuur
is niet meer in handen van ambachtsheren.
Zelfs de diep-ingewortelde eerbied van de bevolking
voor de hoge heren is verloren gegaan. Mocht een ar
beider vóór de tweede wereldoorlog nog bij het pas

seren van de buitenplaats Eikenrode, waar de ambachts
heer zetelt, onderdanig het petje lichten (zelfs als
de familie in het buitenland was) tegenwoordig ziet
men er geen been meer in zondags in de kerk in de
Heerlijkheidsbank te gaan zitten met de woorden:
"Die tijden zijn voorbij".

G. Marx - van Ankum,
Nieuw Loosdrecht.
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Waarnemingen in de bouwput van Hilvertshof
Voor de bouw van een winkelcentrum in de oude dorps

kern van Hilversum, is tussen de Zeedijk in het westen
en de Groest in het oosten in de afgelopen winter een
terrein van ruin 1 ha - na het slopen van de betrek
kelijk dichte bebouwing - diep uitgegraven. Dit ter
rein helde oorspronkelijk van west naar oost van ca.
6-£ m tot k-%- a 5 m, beide plus NAP.

Bij de uitgraving bleek, dat de bovenlaag van. de
grond nagenoeg overal (met uitzondering van de noord-
oosthoek, waar deze laag blijkbaar bij eerdere bouwwerk
zaamheden was verwijderd) bestond uit donkere aarde,
naar beneden scherp begrensd tegen het zand, dat ver
der de ondergrond vormde. Hier en daar was deze don
kere laag bedekt door zand, dat kennelijk ter egalisa
tie van het terrein was opgebracht, maar nergens een
dikte van meer dan een paar dm bereikte. Vrijwel over
al op het terrein verspreid lagen scherven.

De donkere laag was aan de hoge kant van het terrein
ca 1 m dik. Naar beneden toe nam deze dikte min of
meer geleidelijk af tot ca. -g- m. Op verschillende
plaatsen was deze laag gelijkmatig van samenstelling5
op de meeste was de donkere aarde echter vermengd met
puin of zand, dat er onregelmatig tussen voorkwam. Op
de plaatsen, waar de bak van de graafmachine er langs
gestreken was, vertoonde de donkere aarde een vettige
glans, als van klei. In de. hand genomen en gewreven
viel ze echter "als droog zand" uit elkaar. Een mon
ster, dat na schudden met water ter bezinking was
neergezet, bleek alleen te bestaan uit zand en heel
fijne, pikzwarte kooldeelt Jes .
Deze donkere aarde is door de archeoloog drs. J.A.

Bakker herkend als oude enggrond, d.w.z teelaarde
van de akkers van heidebewoners, die in de loop van
eeuwen een dergelijke dikte heeft bereikt als gevolg
van bemesting met de dierlijke mest uit de potstallen,
die vermengd was met strooisel. Nu werd als strooisel
o.m. gebruikt gemaakt van heideplaggen, die uiteraard
steeds een zekere hoeveelheid zand bevatten.■*)
Blijkbaar zijn alle organische bestanddelen in de loop
der tijden geheel verteerd, behalve het zand is alleen
houtskool overgebleven, afkomstig van het afbranden
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van de heide.
Van de heer S.Pos mocht ik vernemen, dat geen van

de op het terrein aangetroffen scherven ouder dan ca.
l600 waren. Zélf heb ik in de donkere aarde, voorzo
ver ze ongeroerd leek, geen enkele scherf gevonden.

Tot zover de waarnemingen. Wat valt hieruit nu af
te leiden ?

Op het eerste gezicht lijkt het vreemd, dat hier,
midden in de oude dorpskern, enggrond is aangetroffen
Voor zover uit historische gegevens bekend2) lag de
eng toch buiten, en wel rondom, het dorp ! Hier lijken
twee verklaringen mogelijk.

Aan de ene kant zou dit de eng kunnen zijn van een
oudere nederzetting ter plaatse, van vóór het histo
risch bekende Hilversum. Nu gaat onze historische
kennis van deze plaats niet verder terug dan tot plm.
1300. Zo héél oud zou die vroegere nederzetting dus
wel niet behoeven te zijn. Zeg, om de gedachten te be
palen, uit de Karolingische tijd. Door het ontbreken
vein scherven in de ongeroerde grond missen wij echter
totnogtoe elk bewijs, of ook maar aanwijzing, ter zake.
Aan de andere kant kunnen wij ons voorstellen, dat

in dit deel van Hilversum de boerderijen aanvankelijk
betrekkelijk ver uit elkaar lagen, met bij elk daarvan
niet alleen een ruim erf, maar ook enig bouwland.?)
Deze akkers behoeven in het penningkohier van 15Ó2
niet afzonderlijk vermeld te zijn, als zij zijn aangesla
gen te samen met de huizen, waarbij zij behoorden. Het
lijkt echter weinig waarschijnlijk, dat het gehele - nu
ontgraven - terrein tot één boerderij behoord zou heb
ben; daarvoor lijkt het te groot. Van enige discontinu
nuïteit in de aanwezige laag donkere aarde, daar waar
de akkers van twee boerderijen aan elkaar grensden, is
echter niets bemerkt. Overigens is bij de waarnemingen
hierop niet van het begin af gelet. De mogelijkheid
lijkt dus niet geheel uitgesloten.

In ieder geval schrijnt het verloop van de dikte van
de donkere laag er op te wijzen, dat de nederzetting
van waar uit deze eng is aangelegd aan de hoge, wes
telijke, kant heeft gelegen. De het meest oostelijk ge
legen delen kunnen dan later in ontginning gebracht
zijn en dientengevolge zou de laag daar minder dik zijn
gebleven.-1) TVE.172



Het is te hopen, dat bij latere graafwerkzaamheden
in de oude dorpskern (zoals bekand zal deze bijna
geheel "gesaneerd" worden) de sporen van één of
meer woningen, behorende bij deze eng, gevonden zul
len worden. Het lijkt n.1. waarschijnlijk, dat daarbij
wél het een en ander aan het licht zal komen, dat
datering toelaat. Maar dan zal het nodig zijn, meer
en meer deskundige, personen bereid te vinden dat
graafwerk op de voet te volgen S

De afwezigheid van scherven van vóór ca. l600 op
het terrein zou als volgt verklaard kunnen worden.
Als onze waarneming, dat de ongeroerde enggrond.
geen scherven bevat, algemeen geldig mocht zijn '*),
zouden wij mogen stellen, dat dit deel van de oude

dorpskern vóór ca. l600 nog niet tot de bewoonde
kern behoord heeft. Als de, westelijker gelegen kern
van toen denken wij uitteraard aan de Kerkbrink,waar
de kerk en het raadhuis al meer dan een eeuw ston
den. Mogen wij dat "circa" l600 wat ruim opvatten,
dan mogen wij de gezochte verklaring misschien zoe
ken in de tweede helft van de zeventiende eeuw,
toen de weverij-industrie zich hier vestigde en wel
dra tot grote bloei kwam. In verband hiermede heeft
een stroom immigranten de bevolking sterk doen toe
nemen. De woonruimte voor de nieuwe bewoners zal
toen gezocht zijn in de schaarser bebouwde, wat ver
der van de Kerkbrink gelegen gedeelten van het dorp,
o.m. aan de Groest. In het bijzonder de katholieken
zullen zich hier gevestigd hebben. Aangezien tijdens
de reformatie de oude kerk in protestantse handen
was overgegaan, had voor hen de Kerkbrink immers
voor een groot deel zijn functie als dorpscentrum
verloren. En zo zal omstreeks die tijd de basis ge
legd zijn voor de Groest als tweede dorpscentrum,
meer speciaal voor de katholieken.

1-) J.C.Pape, Plaggen soils in The Netherlands,
Geoderma k (1970), p.229-255»

2) Alg .Rijksar ch .Den Haag, archief Staten v.Holland
vóór 1572,1288

}) Edelman en Edelman-Vlam, Een poging tot recon
structie van het verloop van de ontginning van
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Bennekom, in een Veluws dorp (Bennekom) z.j.
ca. 1958*

4) Hetzelfde beeld trof ik aan in de bouwput van een
hulpschool in het achterste deel van de tuin ach
ter de St.Vituskerk (in de hoek tussen St.Annastr.
Achterom en St.Vitusstraat). De ca. 1 m dikke laag
enggrond leek vrijwel geheel ongeroerd en ik heb
er geen enkele scherf in gevonden.

P.W.DE LANGE
Hilversum.

Het sociale leven in 's Graveland
in het begin der vorige eeuw.

Na het lezen van "Mijne Levensgeschiedenis verteld
aan mijne Kinderen", waarin een domineesdochter onder
meer vertelt over haar jonge jaren in 's Graveland,
opperde uw redactielid, R.W.C.Baron van Boetzelaer,
hieruit het een en ander aan te halen als kenmerkend
voor het «s-Gravelandse leven van die tijd. Een korte
inleiding over de schrijfster gaat hieraan vooraf.

C.R.HOOIJER, Laren.
Enige jaren na het overlijden van haar echtgenoot,

ds. Cornells Hooijer (l802-l8?3) liet de weduwe C.J.M.'
Hooijer-Bruins zich overhalen haar herinneringen op
te schrijven, en zo verscheen omstreeks l880 haar boek
onder de titel "Mijne Levensgeschiedenis verteld aan
mijne Kinderen". Het werd in een beperkt aantal exem
plaren gedrukt voor de nog in leven zijnde kinderen:
het exemplaar dat thans voor mij ligt draagt de op
dracht "Voor Jan en Jenny", dat is voor zoon ds. Jan
Hendrik en diens vrouw, Jenny Stolte. Het schrijfta
lent van de ouders (vader Cornells publiceerde op
theologisch gebied) is wel op het nageslacht overde-
dragen: ds. Jan Hendrik Hooijer gaf bundels novellen
en essays uit? een dochter uit Jan Hendrik:s eerste
huwelijk, Dina Mollinger-Hooijer, schreef onder het
pseudoniem 'Ellen" boeken die verschillende drukken
beleefden, kleindochter Jenny Mollinger schreef ge
dichten, verhalen, een roman. En een dochter uit Jan
Hendriks tweede huwelijk, Ada van Gilse-Hooijer pu
bliceerde in 1963 een uitvoerige toelichting bij
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extracten uit de memoires van haar man, de componist
en dirigent Jan van Gilse, onder de titel "Pijper con
tra van Gilse'. Het gezin Gilse-Hooijer heeft overi
gens na de Utrechtse Pijper affaire twee jaren in
Laren gewoond, voordat zij naar Zurich vertrokken ....
Geven wij thans het woord aan C. J.M.Hooi jer-Bruins.

En zoo nader ik nu den tijd waarin ik zelve op het
tooneel zal verschijnen en den 6den Februari l8l7 mijn
intrede op het wereldrond in de paatorie te Hoevelaken
deed. Dat ik de eenige was daar geboren, terwijl al
mijne zusters en broeders te 's-Graveland ter wereld
zijn gekomen, was mij in mijn kindsche jaren een re
den tot groote zelfverheffing . . .

ïoen ik een half jaar oud was verhuisden mijne
ouders naar 'sGraveland en vandaar dagteekenen na-,
tuurlijk mijne eerste herinneringen.

'sGraveland ligt aan den zoom van Gooiland, niet
ver van Amsterdam, van waar men het tegenwoordig be
reikt als men per spoor naar Hilversum gaat en verder
met een omnibus of een rijtuig den straatweg afrijdt,
tot waar die in de 'sGravelandsche dorpslaan uitkomt.
In mijn jeugd was die weg vrij vlak en liep meest
langs bouwlanden, nu is hij aan weerskanten beplant
met accacias en eikenhout en zijn er lieve villa's
langs gebouwd. Waar men 'sGraveland nadert, werd ook
al in mijn jeugd de weg tot een mooie breede laan, de
Leeuwelaan genoemd en waar die laan begint, ziet men
de 'sGravelandsche pastorie en kerk liggen. Men
krijgt daar de zuidzijde van het huis te zien met het
breede raam van onze oude huiskamer, half verscholen
onder een zwaren iepenboom. Uit dat raam hadden wij
een allerliefst landelijk uitzicht over een groot wei
land vol koeien, dat aan alle kanten door hoog ge -
boomte was ingeslotenj westelijk door de dorpslaan met
zijn hooge eiken en iepen en de grootere en kleinere
huizen daarachter, op welke de zon 's morgens zoo aar
dig speelde als wij aan het ontbijt zaten en zij boven
de hooge boomen aan de oostzijde van het weiland uit
kwam. De Leeuwelaan begrensde het ten zuiden, waar
wij in de verte wagens en rijtuigen den weg naar Hil
versum zagen oprijden en te midden van al het groen
was, halverwege het weiland een laag wit huisje.

TVE.175.



Van voren lag onze pastorie op het westen en kwam men
door den tuin en met een hekje over een steenen brug
je in de dorpslaan, een lange rechte weg, van het
noorden naar het zuiden zich als een cordon uitstrek
kende tusschen de oostelijke aristocratische en de
westelijke plebejische rij van huizingen en huisjes.
Voorwaar, aristocratisch was die rij van buitenplaat
sen, anderhalve eeuw geleden aangelegd door de Am-
sterdamsche regeeringsfamilies, door welker afstamme
lingen ze nog worden bewoond. Vroeger waren er veel
meer buitens dan nu. Vele zijn gesloopt, maar nog be
staan er enkele met hunnen ouderwetsche stevig gebouw
de heerenhuizen, die van Heeren- en Keizersgracht
overgezet schijnen te zijn te midden der prachtige
hooge boomen, wier gelijken nauwelijks in ons land
zijn te vinden. Schaep-en-Burgh, (waar tante van
Bempden uit de Ferdinand Huyck van v.Lennep woonde),
Boekenstein, Spaenderswoud, Hilverbeek, dat vóór aan
den Hilversumschen straatweg, achter aan onzen pasto-

rietuin uitkwam en waar een breede plank over een
sloot gelegd ons den toegang verleende 5 Trompenburg,
gesticht door Cornelis Tromp, gebouwd in den vorm van
een oorlogsschip, gelegen in het water met een brug
die uit de huisdeur naar het omringende bosch leidt;
en het prachtige Gooilust met zijn overheerlijk ge
boomte en zijn uitgestrekte bouw- en boschgronden die
tot aan Hilversum reiken. Wat waren dat heerlijke wan
delingen op al die buitens, waar de dominésfamilie
vrijen toegang had. Wat zongen er de nachtegalen in
het voorjaar, wat was het jonge groen dan fijn van tint
wat geurden de seringen en de vogelkers ! Die hooge
beuken en iepen en linden, die zulke prachtige groepen
vormden en zulke statige lanen, waar de schaduw zoo
koel was en de zon zoo verrukkelijk door speelde en
gouden plekjes sirooide over het mos, o, ze zijn ver
bonden aan al de herinneringen van mijn jeugd, ze wa
ren al zoo vroeg mijn hoogste genot 2 En dan de mel
kerijen op de buitens die zoo aardig wegscholen onder
de beuken en linden, en waar de pachters ons altijd
zoo vriendelijk ontvingen als wij de jonge kalfjes
kwamen zien, waar het zoo geurig rook naar melk en
boter in de koele, vochtige kelder 2
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Behalve wij had bijna niemand op het dorp vergun
ning om op de buitens te wandelen. Groot was de af -
scheiding tusschen de Oost- en de Westzijde. Ze spreid
de zich uit in alles. In het oosten de geriefelijke
hechte huizen, koel des zomers, warm in vóór- en na
jaar door de dikke hechte murenj in het westen de
tochtige slecht gebouwde woningen met smalle streep
jes grond, nauwelijks tuintjes te noemen met hekjes
en steigertjes uitkomende aan een breede vaart, die
naar Amsterdam liep en waarlangs eiken dag ettelijke
trekschuiten op en af voeren. Daar woonden de dorps-
dignitarissen: de burgemeester, de chirurgijn, de ont
vanger; daar stond de school en de onderwijzerswoning,
daar waren de werkplaatsen der ambachtslieden en de
kleine winkels, het gemeentehuis, tevens herberg, en
vond men aan het noordelijke en zuidelijke uiteinde de
beroemde 3sGravelandse bleekerijen.

Bijna alle kamers en maar even geschikte huisjes
werden in mijn jeugd ies zomers aan Amsterdammers ver
huurd, wier vrouwen er zich met bleeke kindertjes in
stalleerden, om buitenlucht en zand te hebben voor hun
zwakke longen en kromme beentjes. Van Vrijdagavond tot
Maandag morgen kwamen de mannen en vaders zich daarbij
voegen en het was een aardig gezicht voor alle huizen
de lui te zien zitten of op en neer wandelen onder de
boomen, terwijl equipages en huurrijtuigen zich afwis
selden op den straatweg, want er werd in die dagen,
toen en nog geen spoorwegen waren, onbegrijpelijk veel
gereden over de straatwegen, die pas overal waren aan
gelegd en toegang gaven tot al de verrukkelijke plek
jes van Gooiland, die later als vergeten schenen, maar
nu door de Oosterspoor weer bekend en gezocht zijn
geworden. Mij heugt nog dat ook de straatweg er niet
was en de weg door 8sGraveland een zware zandlaan,waar
de keotsen en open rijtuigen door twee en vier paarden
werden getrokken als de bewoners der buitens elkander
willen bezoeken of naar de kerk reden. Die kerk, welke
in mijn herinneringen zulk een grote plaats inneemt,
was gebouwd juist in het midden van het dorp en had
den vorm van een vierkant kruis. Als men de groote
deur aan de zijde van den weg inkwam had men aan ?/eers
zijden van het gangpad banken voor de mannen van het
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van het dorp. Boven hunne hoofden was het orgel ge
bouwd. In de voorste rijen waren de zitplaatsen der
weldoorvoede, glimmende heerenknechts en koetsiers
met hun blauwe, grijze en lichtbruine livreirokken en
de daarbij behoorende geele en roode vesten. In het
schip der kerk waren stoelen voor dienstmeisjes en
kameniers en voor de burgervrouwen en juffrouwen van
het dorp. In het midden stond de preekstoel omringd
door de banken van den kerkeraad. De zuidzijde der
kerk was gereserveerd voor de aanzienlijke familien:
de noordzijde voor de fatsoenlijken onder de dorpsbe
woners, voor den burgemeester en den gemeenteraad en
enkele bewoners der kleine zomerverblijven, zoogenaam
de "optrekjes". De bank, waarin ik met mijne moeder
en zusters eiken Zondag onder Vaders predikatiën neer
zat, behoorde tot den aristocratischen zuidervleugel;
evenwel was in dien vleugel nog weer een bijzondere af-
deeling. Men trad den tempel binnen door een nauw
poortje. Datzelfde poortje verleende ook ons toegang
vanuit den pastorietuin. Binnengegaan had men aan de
rechterhand de groep banken, waar de aller-voornaamsten
van het dorp zaten. De heerenbank langs den muur was
overdekt met een luifel en had op zij gordijnen. Daar
in troonden de oppergoden, de vier Hoofd-ingelanden
(zoo was hun titel). Aan de linkerhand was een dito
bank voor de Ingelanden, godheden van den tweeden rang.
Vóór de heeren waren bankenj rechts voor de dames der
Hoofd-ingelanden, links voor die der Ingelanden en
voor de dominésfamilie. Evenals kerk en pastorie ge
bouwd waren aan de aristocratische oostelijke zijde
van de dorpslaan, zoo was ook de plaatsing der predi
kantsvrouw met de haren aan den uitersten kant van het
aristocratische zuidelijke kruis in de kerk. En er lag
beteekenis in die schijnbaar weinig beduidende zaken.
Dominés waren in dien tijd bijna zonder uitzondering
beschaafde menschen, behoorend door hunne afkomst tot
de meest geachte families van den hoogeren burgerstand.
Zij stonden in rang heel wat boven het volk, dat tot
hen met eerbied opzag en waarop zij een onbeperkten
invloed hadden. Hoe zuiver gereformeerd ze wezen moch
ten, zij hadden toch nog iets van het preisterlijk
waas, dat eigenlijk in de katholieke kerk thuis be -
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hoort. De aristocraties eerde hen, omdat zij een soort
van middenpersonen waren tusschen haar en het volk en
tevens tusschen haar en God. Alles sloot in die ou-
derwetsche maatschappij als een busje in elkaar.
Bovenaan onze lieve Heer met zijn aartsengelen en en
gelen .5 dan keizers en koningen, die hun recht tot
overheerschen ontleenden aan de gratie Gods, met de
onder hen staande grootere en mindere machthebbers;
dan de geestelijke stand, die wel in sommige opzich
ten van de regeerinspersonen afhing en zich naar hen
had te schikken, maar, Krachtens zijne goddelijke
zending, waarvan hijzelf in de eerste plaats de sterk
ste conventie had, ook zelfs bij de hooge potentaten
heel wat durfde inbrengen en in hunne families, even
als in die der burgers, bij alle ingrijpende gebeurte
nissen van het huiselijk leven, toon en wijding gaf.
Doopmaal, verjaringsfeest, groene, zilveren en gouden
bruiloft, deftige dinés en gezellige burgerlijke
avondjes, alles moest gewijd worden door de tegen
woordigheid van een dominé. Hij had de eereplaats
naast de vrouw des huizes, werd verzocht het feest te
openen en te sluiten met een overluid uitgesproken
dankgebed en als hij sprak, luisterde ieder.
'In het !sGravelandsche heiligdom kon dus de aristo
cratie, zonder te derogeren, in haar Heilige der Hei
ligen, dat zuidelijke hoekje van de kerk, aan den
uitersten zoom eene zitplaats afstaan voor de domi
né s juffrouw en haar gezin. De domines familie nam
ook daar de plaats in die haar toekwam, tusschen wat
men te ’sGraveland noemde, de groote lui en de bur
gerlui, die twee afzonderlijke kasten. De geïsoleerde
positie, die wij alzoo innamen, was niet aangenaam.
Toevallig waren de bewoners van meestal de buitens
van den leeftijd mijner ouders en hun kinderen even
oud als wij. Het zeer vroeg buiten komen en zeer laat
naar de stad terugkeeren dat al die families gewoon
waren te doen, had ons dus het grootste deel van het
jaar een fleurige opwekkende omgang kunnen geven met
jongens en meisjes van onzen leeftijd, maar daar kwam
niets van in. Het kan wel zij dat het ook lag aan mijn
ouders zelven, die niet wenschten dat wij in onze
kindsche jaren de demarcatielijn zouden overschrijden,
met gevaar van er later eens fa<?ons ,r,q



met gevaar van er later sans fa$ons weer over heen
te worden gezet, als de omgang met de meisjes en jon
gens van dominé voor de jonkers en freules soms be
denkelijk mocht worden. Hoe het zij, jonkers en freu
les bleven in hunne leerkamers op de buitens en wij
in de onze op de pastoriej want voor schoolgaan was
geen gelegenheid. Enkele families uit Amsterdam, die

des zomers de zoogenaamde optrekjes betrokken, bezorg
den ons wel eens kennisjes, maar deze betrekkingen
bleven toch meest zeer oppervlakkig en in figuurlij
ken en eigenlijken zin scheidde ons steenen brugje
met het hekje ons van de buitenwereld, zowel van die
aan de west als aan de oostzijde van de lange ’sGrave-
landse dorpslaan.

- o -
D E B A A R N S E  T A P I J T F A B R I E K

Het lijkt mij, na een jaar, wel eens tijd worden om te
antwoorden op een vraag die in het eerste nummer van

TVE onder het hoofd "De Baarnse tapijtfabriek" werd ge
steld .
De vraagsteller wilde in de eerste plaats weten, of
er meer bijzonderheden omtrent dit bedrijf bekend zijn 5
onder andere hoe lang het heeft bestaan.
Antwoord: Zoals vraagsteller terecht heeft opgemerkt
werd de fabriek in 1802 gesticht door Reinhard Scheren-
berg Jzn., zoon van een Amsterdams koopman.
In een bijdrage in het Maandblad van de Vereniging Oud-
Utrecht van 19^3 schreef dr C.C.van der Graft het vol
gende :"Het jonge echtpaar (t.w. Reinhard Scherenberg en zijn
vrouw Elisabeth Sara van Polanen) vestigde zich op
Peking. Scherenberg heeft zich sedert dien ijverig be
moeid om Baarn tot welvaart te brengen. Zo richtte hij
in l802 de eerste Baarnse tapijt f abriek op, welke in
1837 (sic) nog bestond, en liet voor de werklieden
nieuwe woonwijken bouwen. Persoonlijk ging het hem ech
ter niet voorspoedige zijn schoonmoeder buitte hem uit
en bracht hem door haar verkwistingen vrijwel tot de
bedelstaf. Scherenberg bezwaarde gaandeweg al zijn be
zit met hypotheek en verkocht ten slotte op k Augustus
1808 Cleyn Peking en Canton voor ƒ 60.000.- aan Koning
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Lodewijk Napoleon. Hijzelf is toen verhuisd naar Utrecht,
waar hij zich op maatschappelijk gebied bleef bewegen.
Na den dood van zijn vrouw, in l8l3 nauwelijks een en der
tig jaar oud overleden, vestigde hij zich te !s-Graven -
hage, waar hij 7 October 183^ als een vergeten burger st
stierf."
Het is waarschijnlijk, dat Scherenberg bij zijn vertrek uit
Baarn in l8o8 ook zijn tapijtfabriek van de hand heeft ge
daan .
Uit een bijdrage in de Algemeene Vaderlandsche Letteroe
feningen van 182^ blijkt, dat deze toen is voortgezet
door de heren Le Jolle, Saportas en Wils te Amsterdam.
Zij voerden de directie tot l8l0 en handhaafden de fa
briek, zoals Scherenberg deze had opgericht, namelijk
als een tapijt f abriek van gewoon koehaar.
In l8l0 werd dit anders, toen Ernst Gustav Willem Cohen
moderne machines invoerde en de fabriek tot een zó hoog
peil bracht, dat hij het brevet kreeg van fabrikant van
de Prins van Oranje.
De bijdrage gaat voort met een hooggestemde beschrijving
te geven van de methode van fabriceren en van de ver
vaardigde producten. Er is ook sprake van een behangsel-
fabriek, waarvan H.M.E.Cohen van Baren, zoon van de ta-
pijtfabrikant, de directie voerde.
Ook de Baarnse historicus T.Pluim wijdde in zijn werk Uit
de geschiedenis van Baarn een afzonder3.ijk hoofdstuk aan
de Baarnse tapijtfabriek, waaruit bleek, dat de schepping
van Scherenberg sinds 1827 bergafwaarts ging, in 1835
werd opgeheven en naar Deventer werd verplaatst. Daar
kwam zij als Koninklijke Fabriek "de Prins van Oranje" tot
nieuwe bloei.
Tenslotte nog enkele opmerkingen over Reinhard Scheren
berg Jzn. Ik heb mij afgevraagd waarom deze afstammeling
van vermogende Amsterdamse kooplieden juist Baarn had
uitgekozen om zich daar in 1791 te vestigen en zijn fi
lantropische plannen tot uitvoer te brengen.
Het antwoord hierop meen ik gevonden te hebben in het
feit, dat Scherenberg in twee opeenvolgende generaties
een voormoeder Deutz heeft gehad. Leden van dit geslacht
waren ruim honderd jaar lang eigenaars van de hofstede
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De Eult, onder Baarn, tot deze in 1758 door de Prin
ses Gouvernante werd gekocht en sindsdien deel uit
maakte van het domei Soestdijk. Deze verkoop had plaats
een twaalftal jaren vóór de geboorte van Scherenberg
en hij is later stellig met de omgeving bekend geweest.
Hij was, wat men tegen het eind van de l8de eeuw noem
de, de Verlichting toegedaan, want op l8 augustus 1795
ongeveer 26 Jaar oud, nam hij te 1 s-Gravenhage zitting
als Representant van het volk van Utrecht en werd
"geïntroduceert" door niemand minder dan burger Pij
pers, Pieter Pijpers, de dichter van "Eemlandsch Tempe"
Zoals de vraagsteller in zijn litteratuuropgave ver
meldt is R.Scherenberg ook, in l807, de schrijver van
een "Verhandeling over de vereischten, die bij het op
richten eener Fabriek gevordert worden, om zich van
een goed gevolg zijner onderneming te kunnen verzekerd
houden", dat door de Hollandsche Huishoudelijke Maat
schappij met goud werd bekroond.
In hetzelfde jaar l8l6, waarin zijn "Bedenkingen over
de armoede, en door welke middelen het aantal der
armen in Nederland zouden kunnen worden verminderd",
werd hij door koning Willem I tot lid van de staats
commissie voor het armenwezen benoemd. Vier jaar la
ter schreef hij dan nog met H.W.Tydeman "Over de oor
zaken der armoede in Europa".
Het lijkt mij intussen zeer waarschijnlijk, dat de schrij
ver van de bijdrage in de Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen van l82A, die schuilgaat onder de
leuze "Pro Patria et Industria", niemand anders is
dan Scherenberg, voor wie op die najaarsdag in 1823
de verzoeking te sterk geworden was, om niet nog eens
een bezoek te brengen aan de tapijtfabriek te Baarn,
in aanmerking genomen de uitgebreide en deskundige
beschrijving die hij daarvan gaf.
Op 65 jarige leeftij overleed hij in Den Haag, waar hij
blijkbaar nog ambtenaar was, want het gebruikelijke be
richt van zijn executeur testementair in de dagbladen
vermeldde hem als "in leven geattacheerd aan het Min-
sterie van Binnenlandsche Zaken.

O.L.van der Aa, Amsterdam.
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Litteratuur:
Kort Overzigt der Tapyt en andere daarmede verbonden

Fabryken te Baarn, bij Zoestdijk.
Nevens iets over Tapyt-Fabryken in!t algemeen door

E.W.G.Cohen, Directeur der Baarnsche Fabryken
(Haarlem l8l7) (In de Kon.Bibl.te Den Haag nr.1355
G.25).

Kort overzigt van een reisje van Utrecht naar Baarn,
in het najaar van 1823 door Pro Patria et Industria,
in Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen nr.VII,
1824, Mengelwerk, pp284 vv. en pp .33 0 vv.

Nieuwe Uitgaaf van het Biografisch Woordenboek der
Nederlanden, dl.XVII in voce Bcherenberg(R).

Eene oude Buitenplaats, medegedeeld doo J.G.Frederiks,
in Dietsche Warande, nr.I pp.246 vv.

Johan E.Elias, De Vroedschap van Amsterdam (Haarlem
1905), dl . 2 pp.6 3 6.

Uit de Geschiedenis van Baarn door T.Pluim (Hilv.sum
1 9 3 2), pp.226 vv.

H.Hardenberg, Uit oude papieren (Amsterdam) (1941)
pp.ll4 vv.

C.C.v.d.G., De buitenplaatsen Peking en Canton te
Baarn, in Mbl.Oud-Utrecht, 1943, pp . 65 vv.

- o -

- A.Kreuzen, Laren - Uitgeverij Skarabee (Laren NH.) -

Er is in de kring van Tussen Vecht en Eem eens gezegd
- en waar kon dit anders zijn dan op een Tiende Kout -
dat het goed zou zijn als er in het maandblad bespre
kingen zouden worden opgenomen van publicaties over
het Gooi.
De laatste tijd is hiertoe alle aanleiding, want de
bijdragen tot de geschiedenis van het Gooi, in eenvou
dige of meer uitgebreide vorm, over een verder of
meer nabijgelegen verleden, laten gelukkig niet op
zich wachten.
Zo was het te voorzien, dat bij de feestelijkheden:
Laren honderd jaar schildorsdorp, een publicatie oude
herinneringen zou oproepen. Precies bij het begin van
het feest is het boek Laren van A.Kreuzen verschenen
in een aantrekkelijke vorm en uitvoering, waarover een
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woord van lof aan samensteller en uitgever op zijn
plaats is.
Bet is een platenboek geworden met bijschriften en de
volgorde van plaatsing loopt parallel met een wande
ling door Laren.
De kwaliteit van de afbeeldingen is over het algemeen
zeer goed en het is zemer niet op de keuze of op de
uitvoering dat wij onze kritiek willen richten.
Wel kunnen wij niet nalaten enige op- en aanmerkingen
te maken betreffende de tekst.
Nu begint het Ter inleiding met de dikwijls voorkomen
de slagen om de arm wat betreft volledigheid en nauw
keurigheid en wij aanvaarden deze gaarne, want het
gaat hierbij niet om een wetenschappelijk werk, maar om
een gezellig prentenboek. Maar het moet ons van het
hart, dat de liefhebbers van LarenJs verleden, die
niet door afkomst of langdurig inwonerschap ten op
zichte van de materie een bevoorrechte positie in
nemen, wat meer geboden had mogen worden. Spreekt hun
het simpele portret van meester Van Wulfen zonder
meer aan ? Ook hadden de foto’s van bekende dorpsge
noten erbij gewonnen wanneer, behalve hun bijnaam, ook
hun werkelijke naam was vermeld.
Er komen kostelijke karikaturen van schilders in het
boek voor, maar waarom zijn er enkele naamloos ? Bij de
trits van de gebroeders De Leeuw is gebruik gemaakt
van details uit het bekende en rake schilderij van F.
Hart Nibbrig in het bezit van het Stedelijk Museum te
Amsterdam. Het zou juister zijn geweest om dit te ver
melden. Ere wie ere toekomt.
En ten slotte, waarom komt een zo merkwaardig bouwsel
als het voormalig Paviljoen Larenberg er af met een
louter citaat uit "De Gids voor Gooi en Baarn" van
l895> terwijl er over het materiaal waarmee gebouwd is
zulke aardige bijzonderheden te vertellen zijn ?
Wij willen niet pietluttig zijn, maar bij onze eerlijke
waardering voor het gebodene, toch niet nalaten enkel
feilen aan te wijzen.
Moge deze uitgave een aanleiding zijn voor degenen, die
over materiaal beschikken, om ook dit ten beste te
geven.
Laarders en Larinezen en velen daarbuiten die een
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zwak voor het oude dorp hebben zullen hun zeker dank
baar zijn. .^ Aquarius.
Speciale bomen in het Gooi.

Naar aanleiding van de vraag van dr. De Lange over
speciale herdenkingsbomen in het Gooi (TVE.bl.82) ont
vingen wij de volgende reactie van de heer G.van den
Broeck uit Hilversum.

Op 's-Graveland, bij het voetpad, rechts "onder de
bomen" (zoals de rechtgeaarde 's-Gravelanders zeggen)
ongeveer ter hoogte van de landgoederen Spaanderswoud
en Westerveld staat de zogenaamde Bevrijdingsboom.

Deze boom werd geplant door de schooljeugd van bei
de scholen, naar ik meen in november 1913) ter gelegen
heid van de 100-jarige herdenking van de bevrijding van
het Franse juk.

Ik mocht toen zelf mede de schop hanteren, hoewel
toen geen inwoner van !s-Graveland meer, maar mijn
grootvader was toen wethouder en, naar ik meen, loco-
burgemeester.

De boom is omringd door een hekv/erk. Daarbinnen
zijn twee eenvoudige stenen aangebracht, waarop vermeld
staat 1818-1913.

i Drama in zakformaat in Oud Loosdrecht. j
Op 23 januari l84̂ + voltrok zich in Oud Loosdrecht bijna
een klein drama dat gelukkig nog goed afliep. Een ze
kere Jan Robberse was op de toren van de hervormde
kerk geklommen en er afgevallen. Hoe hij op z ’n pootjes
terecht kwam heeft hij zelf geschreven op een plank in
de preekstoel. Bij het slopen enkele jaren geleden kwam
de plank te voorschijn.
In keurig schrift stond er op te lezen:
Jan Robberse is flankeur bij het 6de regiment infante
rie toen hij op de toren zat was hij bij het 10de maar
hij is teneder hij is van de toren afgevallen op het
klankbord gelukkig dat er een klankbord was anders had
hij op de pastoor zijn kop gevallen ja zoo gaat het die
zig zelven verhoogd zal vernederd worden over 2 dagen
zit hij al op de grond. Jan Robberse iSkk 25 januari.
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Met punten en komma’s hield Jan zich niet op. Hoe hij
in hemelsnaam vanuit de toren op het klankbord kan
vallen is ons een groot raadsel.
De preekstoel staat tegenover de toren. Toen mis
schien niet ? Wat deed Jan op de toren. Was dit soms
een militaire uitkijkpost ? Werden er oefeningen ge
houden ? Misschien was hij als bouwvakker gewoon bij
herstelwerkzaamheden van de toren betrokken. Nog is
er een aannemersbedrijf Robberse in Oud-Loosdrecht.
Jan ziet in ieder geval zelf een overeenkomst tussen
zijn overgang van het 10de naar een lager regiment en
de val vanaf de toren.
Een grappenmaker, die Jan Robberse, die ons na 130
jaar nog voor raadseltjes zet.

G.Marx~van Ankum, Nieuw Loosdrecht.

W I S T
dat de salariëring van gemeenteambtenaren rond 1850
vaak allertreurigst was ? Men moest met allerlei bij
baantjes aan de kost zien te komen om zijn stand op
te houden. in Naarcjen
Op 7 november 1851 werden de salarissen als volgt
vastgesteld:

de klokkenist ....................  ƒ 90.-
de architect of opzichter gebouwen " 90.-
de gemeentebode .............  " 170.-
de doodgraver ....................  " 70.-
de commis ........................ " 270.-
de veldwachter .................... " 270.-
de beambte ter secretarie ......... " 150.-

De vroedvrouw Annetje Azelman kreeg ƒ 1.50 'S jaars
en ƒ 30.- extra, daarvoor moest zij gratis de armen
helpen.
In 1852 werden alle gemeente-ambtenaren nog eens we
gens de slechte financiële toestand met 10% op hun
salaris gekort. Wie protest aantekende, kon vertrek
ken .
Nog treuriger was het gesteld met degenen, die na
een langdurige ambtsperiode werden ontslagen of van
wege hun hoge leeftijd ontslag moesten nemen.
TVE.I86



Cultuurprijs van Hilversum voor leden van TVE

De burgemeester en wethouders van Hilversum hebben
besloten de gemeentelijke Cultuurprijs, dat jaar beschik
baar voor de sector historiografie, toe te kennen aan
dr. A.C.J.de Vrankrijker, te Bussum.
Dr. de Vrankrijker wordt op grond van de bijzondere be
tekenis van het overgrote deel van zijn geschriften
voor de kennis van de geschiedenis van het Gooi.

De jaarlijkse aanmoedigingsprijs is toegekend aan
de heer J.V.M.Out te Eemnes, op grond van de kwali
teiten, welke hij als niet-academisch gevormd auteur
aan de dag heeft gelegd in een nog ongepubliceerde
studie "Die van Lage Bussum", die handelt over de ge
schiedenis van Bussum vóór l8l7»

Deze beslissingen zijn genomen in overeenstemming
met het unaniem advies van de jury, welke bestond uit
professor dr. W.Jappe Alberts, te Voorst, voorzitter;
de heren O.L.van der Aa te Amsterdam, fi.W.C.Baron van
Boetzelaer te Laren NH, drs. B.G.J.Elias te Bussum en
dr. G.Pikkemaat te Ankeveen, leden, en de heer J.Bu-
rema te Hilversum, secretaris.

De prijzen zullen worden uitgereikt op vrijdag 29
oktober a.s., tijdens een bijeenkomst in de Burgerzaal
van het Raadhuis te Hilversum.

(vervolg van pag.l86)
G.Roor, die na veeljarige dienst als plaatselijk be-
lasting-ambtenaar ten gevolge van de afschaffing van
de belasting op het gemaal, ontslag kreeg en daardoor
in behoeftige omstandigheden kwam te verkeren, diende
op 12 nov.l857 een verzoek in om in aanmerking te mo
gen komen voor een pensioen of gratificatie van ƒ 150,-
'sjaars. Het eerste jaar kreeg hij een gratificatie
van ƒ 75*-, Het jaar daarop een van ƒ 100.-
H5j kreeg tenminste nog iets.
Er zijn zaken bekend, dat de betrokkene gewoonweg naar
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de bedeling werd gestuurd of zoals het een gemeente-
klerk verging, die op hoogbejaarde leeftijd gewoon
moest blijven doorwerken.
Lang heeft in de volksmomd de zegswijze opgang ge
maakt t.a.v. ambtelijke betrekkingen "vast loon, vas
te armoede", maar daarnaast bestond ook de variant
op een nog ouder vers:

"Schoolmeesters en klerken,
zijn te lui om te werken,
maar komt het aan op eten,
dan zijn zij het eerst gezeten,
die kale neten".

H.POOLMAN, Naarden

Lastige militair in Naarden.
Op 9 juni l8l*f schreef de commandant van de Jde

Veldcompagnie te Naarden, de majoor Rost van Ton-
ningen de navolgende brief aan de commandant van het
2de bataljon infanterie te Delft over de moeilijkheden
met een sergeant in een Naardens café :

Ik vinde mij in de onaangename noodzakelijkheid UEd.
gestr te moeten informeren dat den sergeant Schubert
van dit Bataillon van de 3 Comp op den 4 Juny 11 te
Naarden in de Herberg het vliegende hart (hert; deze
herberg lag naast het Weeshuis) dronken zijnde Rusie
heeft gemaakt, waarop den Capitein Vrolijk van het
le Bataillon Landmilitie is toegekomen en hem gelast
heeft stil te zijn, hetwelk hij niet alleen met bruta
liteit beantwoorde maar daarbij nog Zijn Sabel trok
welke hem daarop met hulp van den adjudant onderof
ficier van dit Bataillon neer de provoost heeft ge-
bragt, en mij daarvan dit Rapport heeft gemaakt.

Voorts moet ik verklaaren dat de gemelden sergeant
een door Slegt Sujet is, welke zich dikwijls schuldig
maakt aan den drank en immer Resonneerd.

- o -
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