TUSSEN VECHT EN EEM
Centrale Organisatie van Vrienden van de Historie
van het Gooi en Omstreken
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TWEEDE :OPEN DAG* IN LOOSDRECHT”: 8 APRIL
Het kon niet uitblijven. Het succes van de eerste
Open Dag, die in oktober f71 onder auspiciën van de
Stichting "Tussen Vecht en Eem' in Nieuw Loosdrecht
werd gehouden, vraagt om een herhaling.
Die tweede Open Dag komt er en wel op 8 april a.s.
Gastheer is dit maal oud-Loosdrecht. Het werkcomité,
dat de eerste tentoonstelling organiseerde, is aan
gevuld met enkele Oud-Loosdrechters, die zich stuk
voor stuk interesseren voor de historie van het watersportgebiod.
De heer E.Dwarshuis, eigenaar van jachthaven "Ottenhorne", heeft toegezegd dat de grote botenloods voor
dit evenement mag worden gebruikt. Een betere entou
rage voor de expositie zou moeilijk kunnen worden ge
vonden, want natuurlijk vormt de opkomst van de wa
tersport een belangrijk onderdeel van het geheel.
De tijd, dat Oud Loosdrecht zich met het water voelde
"gestraft" ligt ver achter ons.
Van de zijde der bevolking werd al vernomen, dat ge
tracht zal worden de Open Dag in Nieuw-Loosdrecht te
overtreffen. Dat belooft dus heel wat. Er wordt al
druk gesnuffeld in kasten, kisten en op zolders naar
voorwerpen uit het verre en recente verleden.
Oud Loosdrecht kan zich niet beroemen op grote his
torische gebouwen zoals Nieuw Loosdrecht. Wel zijn er
heel wat aantrekkelijke oude boerderijen en huizen,
waar de doorsnee toerist voorbij rijdt zonder er oog
voor te hebben. Er is een prachtige serie foto"s ge
maakt, die de bezoeker met de neus zal drukken op de
vele attractieve plekjes, die Oud Loosdrecht nog be
zit. Voor de liefhebber van antiek is er eveneens ge
noeg te beleven. Verder worden dia-series vertoond,
o.a. van het beroemde Oud Loosdrechtse porcelein en
van dorpsgezichten, Deskundige sprekers zullen korte
causerieën houden over allerlei onderwerpen, die op
het verleden betrekking hebben.
De heer Sierksma heeft toegezegd een lezing te houden
aver vlaggen en het vlaggenprotocol op schepen.
Leuk idee ook van de organisatoren om het oude ambacht
te doen herleven. Gedacht wordt aan klompen maken,
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rietverwerking, potten bakken, spinnen e.d.
Op het moment dat wij dit schrijven is de organisatie
nog in volle gang. De meeste medewerkers moeten nog
worden uitgenodigd. Wat er precies uit de bus komt is
dus nog een veraaassing. Maar wie de Oud Loosdrechters
hoort mag wei verwachten dat het iets goeds wordt. De
bedoeling is dat alles weer een ongedwongen karakter
krijgt. Iedereen kan binnen lopen wanneer het hem goed
dunkt en net zo lang blijven als hij wil. Er wordt een
ruimte gecreëerd waar het van huis meegebrachte boter
hammetje kan worden genuttigd. Een voordelig kopje
koffie en andere eenvoudige consumpties zijn in de
loods verkrijgbaar. Voor wie meer wil . . .
er zijn in
Oud Loosdrecht genoeg gezellige restaurants waar het
goed toeven is. De expositie is geopend van half elf
tot vier uur. Wie wat na wil babbelen kan dit doen
tijdens en na een gezellige éénpansmaaltijd, verzorgd
door de stichting TVE. U wordt hierover nader geïn
formeerd .
Wie buiten Loosdrecht woont, maar denkt een bepaalde
'inbreng1 te hebben voor de open dag, wordt verzocht
zich in verbinding te stellen met de secretaresse van
het werkcomité, mevJouw G.Marx-van Ankum.
(tel.02158-37^2).
G#M>
IN 1629 LEGDE VIJAND HET LOODJE TEGEN LIST
VANf LOOSDRECHTSE BOEREN__

_______

Fredrik Hendrik kwam persoonlijk bedanken .
Niet alleen grote wapenfeiten maar ook kleine bijna
vergeten gebeurtenissen bepaalden de loop der historie
Het zou ons land misschien anders zijn vergaan als in
1629 een Loosdrechtse herbergier niet zo waakzaam was
geweest en de boeren minder listig. Dit is het verhaal
zoals ik het heb opgetekend uit de mond van wijlen de
heer J .W.Voogsgeerd, die het aan de vergetelheid ont
rukte. Helaas maakte deze historicus weinig aanteke
ningen, zodat het moeilijk na te gaan is uit welke
bronnen hij zijn gegevens putte. Zelf stond hij voor de
waarheid van dit verhaal in, hoewel eerlijkheidshalve
gezegd moet worden, dat zijn levendige fantasie er bij
het vertellen wel eens wat extra franje aan vast
knoopte. Wat niet wegneemt, dat de kern toch op juisTVE 2-26

te feiten berustte.
De verovering van de Zilvervloot door Piet Hein in
1628 had een lekker centje in !s lands schatkist ge
pompt. Het maakte het onze ‘Stedendwinger' Frederik
Hendrik mogelijk met 28.000 man op te rukken naar 's
Hertogenbosch. ^eze stad vormde een Spaanse bedrei
ging voor Gelderland en Holland en moest ten koste ■
van alles worden veroverd. Een zaak waarop zijn voor
ganger Prins Maurits al een paar maal figuurlijk ge
sproken z'n tanden had gebroken. De stad, die temidden
van uitgestrekte moerassen lag, gold voor zo goed als
onneembaar. Hier begon Frederik Hendrik zijn spel met
het water, dat uiteindelijk leidde tot capitulatie van
de stad. De Prins is niet de uitvinder van de inunda
tie. Zijn broer had op zeer bescheiden schaal al enkele
keren de vijand een halt toegeroepen door landerijen on
der water te laten zetten. Frederik Hendrik is echter
de ’vader' van de Hollandse Waterlinie, eeuwenlang een
verdedigingswerk van betekenis. Met evenveel recht zou
Frederik Hendrik de naam van 'Watergeneraal" kunnen
dragen. Hij wist op ongelooflijk handige wijze gebruik te
maken van dit element. In de geschiedenis van deze
waterlinie, een verhaal over modder, misère, overstro
mingen, plunderingen, teleurstellingen en triomfen
heeft ook Loosdrecht een rol gespeeld.
De belegerde plaats Den Bosch kreeg het op een gegeven
ogenblik wel erg benauwd. Binnen de muren was er groot
watergebrek, omdat Frederik Hendrik de beddingen van
de riviertjes de Dommel en de Aa had laten verleggen,
De stad was van de buitenwereld afgesloten, omdat de
Prins de landerijen er omheen had geïnundeerd.
Toen de nood het hoogst was, leek de redding nabij voor
de verdediger van de stad, de buitengewoon dappere
heer van Grobbendonck. Onder aanvoering van Graaf van
den Berg, bondgenoot van de Spanjaarden, rukte een le
ger van 38.OOO man vanuit Westfalen op naar de Veluwe
om te trachten het rijke Holland te veroveren.
De Heren der Staten Generaal sloeg de schrik om het
hart. Het hele Staatse leger lag voor den Bosch.
Direct ging een bevel uit naar Frederik Hendrik dat hij
zijn beleg op moest geven en zo snel mogelijk terug trek
ken .
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De Prins stelde het bezit van de Brabantse stad ech
ter boven alles. Hij adviseerde zijn superieuren de
sluizen van de Vaartse Rijn en van de Vecht bij Muiden
te openen en verder alle dijken door te steken, zodat
het water de vijand zou stuiten in zijn verdere opmars.
De hoge heren schudden verbijsterd het hoofd. Al die
kostelijke landerijen een prooi te laten worden van het
water ging echt wel wat te ver. Weer ging er een bood
schap naar de Prins en opnieuw weigerde deze de beve
len op te volgen. Het vertrouwen der Staten Generaal
in het krijgsmanschap van Frederik Hendrik bleek ten
slotte zo groot, dat zij aan z'n wens voldeden. Het
land werd geïnundeerd. Het was trouwens de hoogste
tijd, want de vijandelijke troepen bevonden zich al op de
Veluwe. Zij kregen daar versterking van de legers van
Graaf de Montecuculi en de afvallige Johan van Nassau,
die met hart en ziel de Spaanse zaak waren toegedaan.
Een groot deel van dit laatste leger bestond uit Kroaten. In de kronieken van die dagen worden ze beschre
ven als een woest en wreed volk, hetwelk geene krijgstugt pastte en bequaam was om de schrikkelijks te onmenschelijkheden te begaan*. Zij verminkten hun slacht
offers, sneden het hart uit het lichaam van hun vijan
den en staken dit ter teken van dapperheid onder de
koppelriem. Geen wonder dat 'yder den schrik vatte".
Maar, zo werd er geruststellend bijverteld: 'Frederik
Hendricks stevigh hart wist van swellen noch slinken'.
Zelfs niet toen Amersfoort zich zonder slag of stoot
overgaf en Hilversum een prooi der vlammen werd. Nu
scheidden slechts de vesting Naarden en de inundatie
Amsterdam, het hart van Holland, van de vijand. De OostIndische Compagnie rustte op de Vecht tien roeijachten
uit, die moesten trachten een oversteek van de vijand
onmogelijk te maken.
Duizenden boeren werkten in uiltempo om de oevers van
de Vaartse Rijn en Vecht in staat van verweer te bren
gen. Dat de Hollandse boeren daaraan harder werkten
dan hun Utrechtse collega's mag die laatsten niet kwa
lijk worden genomen. Het rijke Holland had heel wat meer
te verliezen, dan Utrecht. Toch heeft het maar een
haartje gescheeld of het was de vijand gelukt de Vecht
over te steken. De in het Gooi gelegerde soldaten
■
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waren gepaaid met de belofte van grote plunderingen
in Holland. Door het water tegengehouden van deze
prooi, werden de krijgslieden ongeduldig en oproerig.
Op een donkere nacht namen vijfhonderd Kroaten zelf
het heft in handen.
Zij wilden op eigen houtje proberen de Vecht over te
steken om zo Muiden en Amsterdam te bereiken. Over
de zandweg, die Hilversum met Loosdrecht verbond,
trokken de krijgslieden naar Oud Loosdrecht om te
trachten zo bij Loenen de Vecht te bereiken.
Ze hadden een stikdonkere nacht uitgekozen voor hun
escapade. Trachtend zo weinig mogelijk gerucht te ma
ken, passeerden ze op de Oud Loosdrechtsedijk de her
berg 'de Hollandsche Tuin'. Ze speculeerden erop,
dat de angstige dorpelingen zich in het holst van de
nacht wel niet buiten zouden wagen. Wie zou daar in
die onrustige tijden behoefte aan hebben ? De huisjes
langs de dijk hadden geblindeerde ramen. Daarachter
lagen de bewoners in de bedde-koets na eerst vurig
te hebben gebeden, dat Loosdrecht het trieste lot van
Hilversum zou ontgaan. De herbergier van'de Holland
sche Tuin ■
’ was nog niet naar bed. Een van z sn koeien
moest kalven en hij hield de wacht in de stal. Behalve
de vertrouwde geluiden van de dieren was het doostil
om hem heen. Plotseling schrok hij op. Alle vezels van
z'n lichaam waren gespannen. Hij hoorde buiten een ge
rucht, dat hij niet direct kon thuis brengen. Aandachtig luisterde hij. Daar hoorde hij het weer. De gelui
den werden sterker l Het klonk alsof er mensen rond
slopen. Behoedzaam opende hij de staldeur een kiertje.
Hij zag slechts schimmen en hoorde het soppen van
vele laarzen in de modder. Hij ving klanken op van een
onbekende taal en toen wist hij genoeg. Hij aarzelde
geen moment. Bekend met allerlei achterpaadjes, waar
van de vijand geen weet had, wist hij ongezien de
Schout te bereiken. Deze had aan een helf woord al
genoeg om de ernst van de situatie te beseffen. Hij
gaf z-n rakkers opdracht alle boeren uit de omgeving
op te trommelen. Met hun schouwen moesten ze zich op
een bepaald punt in de Drecht verzamelen.
Alles wat ze bezaten aan wapens, zoals snaphanen,
messen, dorsvlegels en hooivorken moesten worden mee
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gebracht. Binnen een uur lag er een hele vloot in de
Brecht. Het commando werd gegeven: 'Op naar het eind
van de Bloklaan'.
Uren eerder dan de Kroaten waren de boeren daar aan
gekomen. Ze hadden nog ruimschoots de tijd de weg te
barricaderen met bomen die ze daar bij een buitenplaats
omhakten. De vijand kwam maar langzaam vooruit. Om met
zware bepakking langs een smalle weg te trekken die
onder water stond viel niet mee. Zo nu en dan viel er
iemand in de sloot. Dat betekende oponthoud, want hij
moest er weer worden uitgetrokken door z'n kameraden,
waarbij zijn laarzen meestal in de prut bleven steken.
Degenen, die voorop liepen, moesten behoedzaam de weg
aftasten. Plotseling doemde de barricade voor hen op.
De eersten kropen er over heen. Plotseling klonken er
ijselijke kreten door de donkere nacht. De boeren maakten
korte metten met hun vijanden. Wie niet doorstoken werd
met hooivorken, werd wel afgemaakt met messen. Het
duurde een hele tijd voor de vijand besefte, dat hier
iets niet klopte. De soldaten vielen over de lichamen
van hun gedode kameraden. Hoe die omgebracht werden,
zagen ze niet. Een schim, een flits van een mes, een
kreet en weer was er een Kroaat geveld. Bijgelovig als
ze waren, dachten de soldaten dat hier bovennatuurlijke
krachten in het spel moesten zijn. In paniek koos het
legertje, tenminste wat er over was, het hazepad. Dat
werd op de smalle weg een chaos van je welste. Duwend
en vechtend met eigen kameraden probeerde iedereen een
goed heenkomen te zoeken. Wie van de weg in het water
gleed, werd niet meer gered maar moest jammerlijk omko
men .
Toen het licht werd, konden de Loosdrechtse boeren de
koppen gaan tellen: op en bij de barricaden lagen vijf en
zeventig gesneuvelde Kroaten, terwijl er ongeveer tweehonderdvijftig verdronken waren. Slechts een pcyer res
tant had de Loosdrechtse hei kunnen bereiken.
Geschiedkundigen schrijven de val van Den Bosch natuur
lijk toe aan de onverwachte hulp die de Staatse legers
kregen van de troepen van kolonel Otto van Gent. D eze
had in Duitslan op slinkse wijze Wezel weten te verove
ren. De buit aan munitie en levensmiddelen was aanzienTVE 2-30

lijk. Ook betekende het voor Frederik Hendrik een
enorme morele steun. De vijandele legers kregen een
zware klap te verduren omdat het bevoorradingscentrum
verloren was. De troepen van Montecuculi waren ge dwongen zich terug te trekken.
En toch . . . als het de Kroaten nu werkelijk eens was
gelukt over de Vecht te komen en daar een bruggehoofd
te vormen, misschien zouden de legers van Montecuculi
dan door hebben kunnen stoten naar Amsterdam. Niet
ondenkbaar dat de geschiedenis dan een andere wending
zou hebben gekregen. Het gewest Holland werd gered
door een haastig geïmproviseerde waterlinie, de be
sluitvaardigheid van de bewindvoerders en niet in de
laatste plaats door de Loosdrechtse boeren, die de
vijand te slim af waren.
Voor zijn moedige daad werd Loosdrecht beloond met een
oorkonde, die Frederik Hendrik persoonlijk is komen
overhandigen. Tot 1879 heeft dit kostbare document in
het oude Rechthuis gehangen. Toen dit plaats moest
maken voor het huidige gemeentehuis kreeg de toenma
lige concierge een fatale opruimwoede. Alles wat ver
geeld was, moest worden verbrand onder het motto:
!Weg met die oude troep’. Ook de oorkonde onderging
dit lot en daarmee vervaagde de herinnering aan het
moedige optreden van de 'Loosdrechters in 1629»
G.MARX-VAN ANKUM, Loosdrecht.
ARCHEOLOGISCHE VELDVERKENNING
Op zondag 30 oktober 1971 werd door een groep Poort
wachters ter sterkte van 6 man en 1 vrouw, een veldverkenning doorgevoerd in de omgeving van Naarden.
Naar sumiere gegevens werd een onderzoek ingesteld,
om de mogelijke plaats te lokaliseren van een gebouw
met de naam ’Ottenburg'
Het gebouwmogelijk een versterkt huis ?-zou gelegen
moeten of kunnen hebben ten n.w. van de stad Naarden
en wel tussen de Westdijk en het Gooimeer, ter hoogte
van paal ^+0, achter het industrieterrein.
Op de oude kaart van Gooiland van 1750 wordt dit land
aangeduid met de namen Stadskamp en Weeshuismaten.
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Ter plaatse zijn weilanden, die een wat oneffen opper
vlakte vertonen, met wat onregelmatig verlopende ver
hogingen .
Op een der hoogste en laagste punten werden een aan
tal boringen verricht tot op een diepte van pl.m.
0.70 m., zonder overigens resultaat op te leveren.
Ook het onderzoek langs de slootkanten had geen suc
ces .
De bodemgesteldheid is jonge zeeklei tot ongeveer
o.^O - 0.80 m., liggende op een veenpakket. De boven
laag is een wat humeuse veenachtige laag van ongeveer
o .20 m .
De verkenning werd afgerond met een wandeling langs
de voormalige kustlijn in de richting van het fort
Ronduit.
Opgemerkt werden nog een aantal boven het opgespoten
terrein uitstekende palen. In een eerder stadium wer
den hier bij baggerwerkzaamheden reeds palen naar boven
gehaald. Vermoedelijk zijn deze afkomstig van de oude
zeehaven.
Aan de landzijde liet zich nog heel duidelijk de gelaagd
heid van het terrein herkennen. Foto’s van dit pro
fiel zouden voor latere dokumentatie wenselijk kunnen
zijn.
Het onderzoek werd besloten met een verkenning over
het in aanbouw zijnde talud van de nieuwe rijksweg. Ook
hier geen bijzonderheden.
Naar aanleiding van deze veldverkenning doen zich een
paar vragen voor.
a. Heeft er inderdaad in de omgeving van Naarden een
huis met de naam 'Ottenburg' gestaan ? en
1d . Heeft er mogelijk een tolhuis gestaan bij de oude
zeehaven ?
Een opdracht voor de Poortwachters zou kunnen zijn; om
eens in het terrein de toegang vanuit zee naar de
stad Naarden, te lokaliseren en op tekening vast te
leggen. In het recente verleden zou over dit onder
werp al eens iets gepubliceerd zijn ?
S.POS
Korrespondent R.O.B.
Naschrift redaktie: Het is ons bekend, dat reeds opTVE 2-32

metingen gedaan zijn van de oude zeehaven. Men zou
zich tot Dhr.Poolman op het archief te Naarden kunnen
wenden voor inlichtingen hierover.
Gevraagd: S C H E R V E N J U T T E R

S

Ingaande op een suggestie omtrent werkgroepen vanuit
het hoofdbestuur van onze Stichting gaarne het vol
gende .
Op archeologisch gebied bestaat er in onze omgeving
reeds een werkgroep van de Archeologische Werkgemeen
schap Nederland, hen werkgroep met reeds 2000 leden
over het gehele land verspreid.
Indien wij de nadruk willen leggen op het woord 'werk'
dan valt het op dat er wel veel mensen zijn met be
langstelling voor oudheidkunde, maar dat er maar wei
nigen zijn, die dan ook daadwerkelijk deze tak van we
tenschap willen beoefenen, al is dit dan in de status
van amateur.
En dit werkelijk beoefenen bestaat in eerste aanleg
het zich eigen maken van wat er zoal aan de oppervlak
te te zien en te vinden is aan schervenmateriaal.
We spreken dan nog maar niet over opgravingen en alles
wat daarmee samenhangt.
Maar wel is het zo, dat alvorens de vakman archeoloog
aan een opgraving kaan beginnen, hij eerst moet weten
of er ook inderdaad iets te vinden is. Nu is het een
vanzelfsprekendheid dat deze wetenschapsmensen, niet
overal in de lande kunnen gaan kijken of er ook ergens
een scherfje ligt te wachten om opgeraapt te worden.
Toch kan z o ’n scherfje de oorzaak zijn van het ontdek
ken van een geheel nieuwe kuituur en daarom is het
vinden van een aardewerkscherf zo'n belangrijke zaak.
Er zijn buiten deze scherven ook nog andere vondsten
die de moeite van het vinden waard zijn, maar dat leert
men aldoende wel onderkennen.
Wil men zich dus van deze materie op de hoogte stellen
dan xs er de Arch.Werkgroep Naerdincklant, die in het
winterseizoen maandelijks lezingen organiseert op arch,
gebied.
Daarnaast is er het tweemaandelijks orgaan van de AWN
'Westerheem8, waarin amateurs schrijven voor amateurs.
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Teruggaande nu naar het vinden van een scherfje moe
ten wij vaststellen, dat er voor dit vinden veel te
weinig mensen zijn. Wij zoeken daarom 'veldmensen ’ ofte
wel 'schervenjutters'. Veldmensen die zoals het woord
aangeeft in hun omgeving het veld ingaan om te kijken
of er ook iets te vinden is. Veldmensen die daar gaan
kijken waar gegraven wordt. Veldmensen die langs sloot
kanten gaan kijken als er zg. 'gesloot' is. Veldmensen
die hun neus in elk gegraven gat steken om te kijken
of er ook iets van hun archeologische gading is. Veld
mensen die gaan kijken als er een stuk land is omge
ploegd. Veldmensen die gaan kijken als er een weg wordt
aangelegd. Kortom veldmensen die overal aanwezig zijn
als er ook maar ergens in ons gebied een graspolletje
wordt ondersteboven gedraaid.
6 en
En wij mochten willen dat het maar uitsluitend graspol
letje was, de waarheid is echter dat op dit moment of
in de naaste toekomst het gehele gebied tussen Vecht
en Eem praktisch geheel onderste boven wordt gehaald.
Wij moeten er dus bij zijn, want het boek van de bodem
kunde is maar éénmaal te lezen.
Gezocht dus: belangstellenden voor het arch.veldwerk.
Het streven is de gehele bodem tussen Vecht en Eem te
bedekken met speurders naar de voorgeschiedenis van
onze streek.
Mensen die niet bangzijn voor vuile handen, mensen die
maling hebben aan regen en koude. Mensen die houden
van het buiten zijn en daarin willen verkeren met open
oog en hart. Maar ook gezocht naar al die andere speur
ders, die niet het veld in willen of kunnen, maar zich
bezig houden met het onderzoek van archivalia, oude
kaarten en alles wat daarmede verband houdt. Ook deze
speurders zijn onmisbaar.
Gaarne is ondergetekende bereid het een en ander te
koördineren.
S.POS
Hilversum, Eemnesserweg 86, tel.l36Mf.

TVE 2-3^

PREHISTORIE

IN

HET

GOOI

Hoewel de Nederlandse archeologie niet zo rijk is aan
kostbare vondsten als in sommige andere landen het
geval is, neemt zij toch een bijzondere plaats in in de
Europese prehistorie. Hier, op het hoekje van het Eu
ropese continent, bij de monding van de grote rivieren
vermengen zich veel uitheemse invloeden.
Gesloten vondsten bevatten hier soms voorwerpen uit
verschillende omliggende culturen, die daardoor onder
ling gedateerd kunnen worden.
Het Gooi - samen met het overige gedeelte van de
Utrechtse heuvelrug het enige gebied in westelijk Ne
derland dat sinds de laatste ijstijd niet meer door
jongere bodemlagen bedekt is - toont een grote ver
scheidenheid aan archeologische invloeden. Uit de
vondsten die hier gedaan zijn blijkt dat hier vanaf cir
ca 6000 v.Chr. (het mesolithicum) vrijwel continue be
woning geweest is.
Veel stille getuigen van deze vroege bewoners bevinden
zich in de studiecollectie en de vitrines van de ar
cheologische afdeling van De Vaart (Vaartweg 163 ,Hil
versum). Andere bevinden zich in collecties van parti
culiere verzamelaars.
Het is voor de archeologie van het Gooi van groot be
lang dat ook deze laatste vondsten geregistreerd wor
den. Schrijfster dezes is op maandag- en woensdagoch
tenden in De Vaart aanwezig, en zal dan graag vondsten
determineren en dateren.
Veel archeologisch belangrijke gegevens liggen nog ver
borgen in de ongerepte heidegronden in het Gooi, die
nu helaas op veel fronten bedreigd worden (cf.J.A.
Bakker in Tussen Vecht en Eem 1, nummer 1). Om dit al
les op te graven is veel tijd en geld nodig: beide zijn
echter schaars. Betekent dit dat deze gronden verlo
ren zullen gaan ? Niet als zij tijdig beschermd kunnen
worden,
De activiteiten van een groep schooljongens toonde in
het begin van de jaren zestig het archeologisch be
lang aan van een deel van de hei, die op grond van
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hun gegevens beschermd kon worden. Als zich nieuwe
studiegroepen zouden vormen die zich zouden toeleggen
op het verzamelen (en vooral registreren 2) van oppervlaktevondsten op de nog niet onderzochte gronden
kunnen deze wellicht ook voor bescherming voorgedra
gen worden. Diegenen onder de lezers die deel uit
willen maken van een dergélijke groep kunnen contact
opnemen met hetzij schrijfster, hetzij het bestuur van
de A.W.N. afdeling Naerdincklant, c,o. de heer D.A.
van Dalen, Huizerweg 172 te Bussum (tel.02159-17024),
hetzij de heer S.POS, Eemnesserweg 56 Hilversum (tel.
02150-13644) correspondent R.O.B.,
Alleen door hechte samenwerking tussen beroeps- en
amateur archeologen zijn de belangen van de archeologie
van het Gooi het best gewaarborgd.
Hilversum, Vaartweg 163
tel.o2150-4584l
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M.Addink-Samplonius,
conservator v.d.arch.
afd. van De Vaart.
EERSTE

WERELDOORLOG

Onlangs kreeg ik een boekje over de Eerste Wereldoor
log in handen, getiteld ’De Oorlog' door H.P.Geerke
en G.A.Brands, waaruit enkele interessante passages
over de genomen maatregelen in deze regio bij het uit
breken van deze oorlog hier volgen.
"Op de 31ste juli 1914 tekende de Koningin het be
sluit, waarbij het leger en de landweer buitengewoon
onder de wapenen geroepen werden.
Reeds op 30 juli 1914 waren de landweerafdelingen,be
stemd voor de grenswacht en bewakingsdetachementen,
onder de wapenen geroepen, dus een dag vroeger dan de
overige troepen, met het oog op mogelijke verkenningen
en overvallingen door vreemde militairen.
Zij die per spoor hun bestemming moesten bereiken, von
den de treinen gereed staan en behoefden slechts in
te stappen. Gedurende enkele dagen reden bijna uitslui
tend militaire treinen 5 op één dag was het vervoer
voor burger-personen geheel stopgezet. Aan de grotere
stations zorgden stations-commandanten, gewezen officieren, die eerst alleen een rode pet, maar later vol—
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ledige uniformen droegen, met het hun toegevoegde mi
litaire personeel, voor het handhaven der orde bij de
regeling van het militaire vervoer.
De bevolking der grote steden had vol verbazing de
militaire maatregelen aanschouwd, was uitgelopen om
de soldaten naar de stations te begeleiden, of hoge
militairen te zien aankomen of vertrekken. Het sta
tionsplein te Amsterdam was zaterdag 31 juli zwart
van de mensen.
De bevolking der kleine steden en dorpen verdrong
zich bij aankomst der vele troepenafdelingen die bij hen
ingekwartierd zouden worden. Wij noemen slechts Bussum,
Purmerend, Meppel, en vele plaatsen meer, vooral ook
de grensplaatsen. Het was een militair schouwspel zo
als nimmer beleefd".
Ook de Gooise Stoomtram kreeg - gezien een foto in dit
boekje - de nodige miliatiren, vooral infanteristen,
te verwerken.
"Het personenvervoer was verre van geregeld, en vooral
in het begin van augustus heeft men zich zeer moeten
behelpen, maar men deed het volgaarne, wetende dat
het niet anders kon, en het door de omstandigheden ge
boden was.
Er liepen zeer weinig treinen, en die weinige treinen
waren overladen met passagiers 5 verschil van klasse
kende men niet meer, men was in vele gevallen al te
vreden met een staanplaats in een goederenwagon.
Vele forensen uit het Gooi kunnen vertellen hoe zij ge
moedelijk des morgens, al waren zij abonne{s le klasse,
in de goederenwagens stapten. Wel werd dit spoedig
beter, maar toch deed de goederenwagen zelfs in sep
tember nog wel dienst en coupé's met vier of vijf pas
sagiers meer dan het aantal zitplaatsen, waren geen
uitzondering 5 zelfs werd de treinenloop in de offici
ële winterdienstregeling die einde september verscheen
nog niet normaal aangekondigd, en het officiële spoor
boekje der H.IJ.S.M. vermeldt op de omslag nog uit
drukkelijk dat alle treinen in de eerste plaats voor
militair vervoer, zo nodig, beschikbaar moeten zijn, en
de reizigers eerst van de overblijvende plaatsen getbruik zullen kunnen maken. Zoals gezegd men schikte
zich in het onvermijdelijke, en getroostte zich heel
wat moeite en vïtraging."
~

Niet alleen deze last werd gedragen, maar velen had
den andere, nog zwaardere lasten te dragen. De vesting
Naarden gold namelijk nog steeds als een sterkte van
belang en alles werd gedaan om de vesting in gereed
heid te brengen. De vuurlinie voor de forten moest zo
spoedig mogelijk vrij gemaakt worden: alle huizen, bomen,
schuttingen enz. diende te verdwijnen om het uitzicht
niet te belemmeren en de vijand geen schuilmogelijkheid
te bieden.
De huizen rondom de stad die binnen de zg. Ie vuurli
nie lagen, waren volgens voorschriften van hout ge
bouwd, zodat deze spoedig afgebroken konden worden.
Maar ook de stenen huizen in de 2e en 3e vuurlinie
moesten weg. De inwoners van deze huizen kregen be bicht er op bedacht te zijn, dat de huizen op het eerste
bevel binnen vierentwintig uur ontruimd zouden moeten
zijn, om met de grond gelijk gemaakt te kunnen worden.
Tientallen bewoners in Bussum kregen het volgende
schrijven: "Aan de bewoners van stenen huizen, gelegen
binnen de verboden kringen uer vestingwerken om
Naarden
ALHIER.
Bussum, 3 augustus 19lA
Ik heb de eer U te berichten, dat door mij van de
Groepscommandant te Naarden bericht is ontvangen, dat
ter volledige doorvoering van het in staat van verdediging brengen der vesting de stenen gebouwen, gelegen
binnen de verboden kringen van de vestingwerken, wel
licht binnenkort zullen worden opgeruimd.
Ik raad U voorlopig aan zodanige maatregelen te
nemen dat Uw huis, indien het nodig blijkt, onmiddellijk
ontruimd kan worden.
Hoogstwaarschijnlijk zal U in dat geval vooraf eene
waarschuwing geworden.
De Burgemeester van Bussum,
w.g. H.Th.’s Jacob. "
Niemand was er op voorbereid, niemand wist zelfs dat
men dit gevaar zou kunnen lopen ! Vele inwoners van
Bussum, die hun zaken in Amsterdam hebben, werden te
legrafisch gewaarschuwd. Hier volgt een dergelijk tele
gram: "Bussum, den 6/8 191^, ten 12 u 10 m. namiddag.
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Kom direct thuis huis moet ontruimd worden Becky.”
"Een algemene paniek volgde, vele families deden hun
gehele boedel dadelijk opladen, en verhuisden nog de
zelfde dag of de daarop volgende nacht. Andere fami
lies pakten hun zilverwerk, kristal en kostbaarheden
in koffers om deze ogenblikkelijk te kunnen verzenden
wanneer het nodig mocht blijken, terwijl de meubels in
een pakhuis opgeslagen werden. Eén kamer behield men
gemeubeld, en één slaapvertrek, zó kon men zich voor
lopig behelpen 2
Maar de pakhuizen waren spoedig gevuld, verhuiswa
gens waren niet meer te verkrijgen, de prijzen hier
voor gevraagd stegen tot driemaal de gewone prijs.
Tuinlui, metselaars, zelfs slagers zagen wij krui^
ersdiensten verrichten. Het was een sauve qui peut .
Zou het nodig zijn ? Zou men de militaire maatregel
doorvoeren ? De militair moet vooruit zien, moet de
mogelijkheid voor ogen hebben, en daarnaar weten te
handelen. Zo was de maatregel, geboden door mili
tair beleid.
Maar gelukkig bleek het niet nodig te zijn.
Van de vele families die 'gevlucht9 waren, kwam
slechts een klein gedeelte terug, de meeste bleven
tijdelijk elders verblijf houden, waar zij zich veiliger
achtten. Zo stonden vele huizen en villa's onbewoond,
hetgeen een ongewone en vreemde aanblik gaf in de
warme, zonnige zomermaanden."
Ook uit andere maatregelen blijkt, dat de vesting
Naarden van groot belang was bij de verdediging van
ons land.
Overal werd geklaagd over spionage en bij de grenzen
was een zeer strenge passencontróle. Maar dat men in
het hartje van ons land van een pas voorzien moest
zijn, is een merkwaardigheid, die wel de moeite van
het vermelden waard is.
"In Bussum namelijk werd de eerste week na het uit
breken van de oorlog voorgeschreven dat ieder die
het dorp verliet in de richting Naarden, het spoor
wegverkeer er niet onder begrepen, voorzien moest
zijn van een pas, door de burgemeester uitgereikt en
ondertekend; per spoor kon men ongemoeid, ook zonder
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pas, vertrekken. Door de onmiddelijke nabijheid van de
forten bij Naarden, werd het nodig geoordeeld deze
maatregel te nemen, ja gedurende enige dagen werd het
hele verkeer naar Amsterdam over Naarden stop gezet,
en moest men zijn weg over Utrecht kiezen. Dit duurde
slechts korte tijd, en ook spoedig werd de verplichting
tot medenemen van een pas weer ingetrokken."
Hier volgt een voorbeeld van een dergelijke pas:
DOORLOPEND.
De BURGEMEESTER van BUSSUM verklaart, dat M.M.Goninck
Westenberg en vrouw .................................
oud 43 jaren van beroep .............................
inwoner/inwoonster is dezer gemeente.
voor verkeer per fiets of wagen ................
naar Amsterdam.
.................................
Bussum, 7 augustus 191^
De Burgemeester voornoemd,
w.g. H.Th.'s Jacob.
Handtekening van de h ouder:
de houdster:
w.g. M.M.C.Westenberg."
Het geheel was nog gesierd met het gemeentewapen van
Bussum. (Ook langs de fortificaties en stellingen in
de richting Hilversum had men - naar men ons meedeelde
- een dergelijke pas nodig.)
Gelukkig keerde na enige jaren het oorlogsgevaar en
werden geen huizen afgebroken. Ook nu nog kan men
rondom Naarden de invloed van de "verboden kring"
waarnemen. Vele houten huizen zijn een levende herinnering aan een verleden tijd .Maar ook de betonnen bunkers
die nu nog langs de Franse Kampweg liggen, en die in
de le wereldoorlog met behulp van een smal-spoor vanaf
Bussumse watertoren werden aangelegd, zijn een (minder
fraaie) herinnering aan voorbije jaren.
J.V.M.OUT, Eemnes.
Oproep aan de lezers
Onder onze lezers zullen er ongetwijfeld verschillenden
zijn,die de periode van de eerste wereldoorlog in het
Gooi hebben meegemaakt. De redactie zou het zeer op
prijs stellen wanneer zij hun herinneringen, al dan niet
aansluitend bij bovengaand artikel, eens aan haar zou
den willen opsturen.
De redactie
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