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TUSSEN VECHT EN EEM

Centrale Organisatie van Vrienden van de Historie
van het Gooi en Omstreken





Tussen Vecht en Bern, jaargang 2, afl.9, november 1972
I OPENBARE BESiTUURS- EN DONATEURSBIJEENKOMST zaterdag 7
[ oktober 1972 op Hofstede Oud-Bussem by Strengholt nv.
> Begunstigd door uniek zonnig herfstweer en daardoor

gedeeltelijk in de openlucht kwamen zo'n 60 deelnemers
aan een geslaagde dag van elf tot vier uur bijeen. Op
de in de middaguren gehouden bestuursvergadering wer
den de volgende besluiten genomen :

* . Dr W.R.Wybrands Marcussen (Rooseveldtlaan 191, Am
sterdam) a titre personnel benoemd tot bestuurslid

. Voortzetting aktiviteiten voor streekarchief
I . Voortzetting maandelijkse Tiende Kout
: . Kascommissie 1971/1972 ingesteld: HH H.v.d.Berg en

E.Rencu
. Medewerking aan Naardens herdenking van 1/12/1572
en aan Open Dagen in 's-Graveland, Hilversum en
Laren

. Donatie aan De Poortwachters voor herfstexcursie

. Per 1 jan.1973 decharge verleend aan secretaris KI.
| Sierksma
i . Per dezelfde datum benoemd tot secretaris dhr Wy-
; brands Marcussen (voornoemd), geassisteerd doer HH

D.G.Krijn en en Kl-Sierksma
Het dagprogramma vermeldde verder een causerie van
bestuurslid arch. Gé v.d.Pol ever zijn restauratiear-
beid aan de hofstede (met rondgang door de gebouwen)
en een voordracht over de oudste geschiedenis van Oud
Bussem van voorzitter O.L.van der Aa (welke lezing bij

k zijn ontstentenis werd voorgebracht door wnd voorzit
ter drs B.G.Elias). Uitstekende lunch, koffie en cho
colade (tegen "civiele" vergoeding) accentueerden de
gastvrijheid, op de hofstede genoten.

; I Boekje over Loosdrechts recente verleden
Binnenkort, waarschijnlijk nog vóór december, verschijnt
er bij de Europa bibliotheek een boekje met negenen
dertig oude prentkaarten. Loosdrechts wethouder, de
heer J.Daams heeft de kaarten verzameld en 'voorzien
van tekst. Het boekje gaat ƒ 1^.95 kosten. Het kan
worden besteld bij de samensteller. Het adres van de
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heer Daams is: St.Annepad 15, Nieuw Loosdrecht.
tel.02158-3255

Een kerk voor Nieuw Loosdrecht in 1^00
In het kerkarchief van Oud-Loosdrecht berust een ko
pie van een fundatie-breif (stichtingsbrief) van het
recht van patronaatschap en collatie (bescherming en
benoemingsrecht) van de kerk van Nieuw-Loosdrecht.
De oorspronkelijke brief is in het latijn geschreven en
dateert uit 1^00. In die tijd heeft Wouter van Mijnden
het voor hem vijandige kasteel Sypesteyn ingenomen en
de slotheer verjaagd 5 hij verzoekt dan aan de bisschop
van Utrecht, Frederik van Blankenheim van de reeds
aanwezige slotkapel een volwaardige kerk te mogen ma
ken. Een gedrukt translaat (vertaling in het neder-
duytsch) van deze fundatiebrief berust in het archief
van de familie .Hacke van Mijnden, vroeger ambachts
heren van Loosdrecht.
Waarschijnlk dateert dit translaat uit I6A7 . In dit
jaar is prins Fredrik Hendrik overleden en krijgt
■^rins Willem II, via de ambachtsheer van Loosdrecht
bedoelde fundatiebrief onder ogen. Wij lezen: __
"Willem, by de Gratie Gods Prince van Orangien,
Grave van Nassauw enz. Stadhouder en Presideerende,
en Raaden "s Hooft van Utrecht; doen kond allen luy-
den, dat op huyden datum ondergeschreven ons by den
Wel .Ed .Gestr .Jonker Jasper van Lijnden, Heere tot Myn-
den, Loosdrecht, Iloevelaaken ende Geeresteyn vertoont
is, zeekere fundatiebrief, geschreven op francyn,
gantsch en gaaf, onderteekend Io-Gui, hebbende onder
uythangen eene dubbele sterte, daar aan eenige rood-
heyt van was, zat Luydende den zelven brief van
woorde tot woorde als volgt: (volgt het Nederduytsch
Translaat van de voorn.Fundatiebrief).
In de brief zegt de bisschop, dat de kerken vermenig
vuldigd moeten worden als Olyfplanten rondom hare
tafel, en dat den gestrengen en WelEdelen Wouter van
Mynden, Ridder, en andere parochianen ham om de
stichting van deze parochiale kercke hebben verzocht.
De inwoners van Nieuw-Loosdrecht moesten in Oud-Loos
drecht naar de kerk, zij wijzen op de "verre afgelee-
gentheyd der plaatsen, de natte weegen in het Winter
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Saisoen, de moeyelycke passagien etc." en voor de
pastoor de moeilijkheid om zieken te bezoeken en de
verre afstanden om de laatste sacramenten aan de
stervenden toe te dienen. Daarom moet de "Capelle in
der Zype" uitgebouwd tot een parochiekerk, en eist
Wouter van Mynden (uit het geslacht der graven van
Amstel) voor zich het eeuwigdurende patronaatschap
op voor hem en zijn nakomelingen over een kerk die
voor hem op oorspronkelijk vijandelijk gebied staat
(bezit van de graven van Holland).
Wanneer Cornells Ascanius 23 jaar later met hulp van
troepen de bisschop van Luik (Jan zonder genade)
Wouter van Mynden weet te verjagen, neemt hij de hele
kerk weer als kapel van het kasteel in bezit $ de in
woners waren nu wederom op de kerk van Oud-Loosdrecht
aangewezen. Dit brengt hem natuurlijk in een fel con
flict met de kerkelijke autoriteiten, en daarom wordt
hij in de ban gedaan. Op zijn sterfbed (1^33) moet hij
boete doen van de bij hem ontboden pastoor van Oud-
Loosdrecht, wil hij van de banvloek verlost worden $
hij erkent nu het verleende patronaatschap aan Wouter
van Mynden, zijn boetedoening komt verder tot uiting
in het beschikbaar stellen van een grote som geld om
de kerk daarmede (met zijbeuken) te vergroten en te
verfraaien. In ikkO plm. was dit werk voltooid...
Keren wij terug tot de fundatiebrief, dan zien we,
dat de bisschop besluit "tot behoorlyke onderhouding
van een Recteur of Priester, aan de kerk zeekere bun-
deren Lands en Hoeven zullen gegeven worden, tevens
zullen zij jaarlijks 27 Gouden Schilden van de munte
der koningin van Frankryck ontvangen".
Daarvan moeten zij er echter (als schadeloosstelling)
18 afstaan aan de Moeder Kercke in Oud-Loosdrecht,
negen mogen zij zelf behouden. De splitsing van dit
kerkelijk gebied is voor Oud-Loosdrecht niet gunstig
geweest,
Betreffende de naamgeving lezen wij: "En hebben ons
dezelve Inwoonders, en voornamentlyck den Heer Wouter
van Mynden, Ridder, gebeden, dat het ons in zoo verre
zoude believen, de fundatie, opricting, en begifte-
ging van deze Capelle, of nieuwe Parochiale Kercke te
ratificeeren (bekrachtigen), approberen (goedkeuren),
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ende te confirmeren (bevestigen), ende de voorver
haalde billycke oorzaaken ingezien zynde, dezelve
Capelle alzoo gebouwt en begiftigt zynde, gelyk hier
vooren is gemeld, te verheffen met den tytul van eene
nieuwe Parochiale Kercke, ter Eeren van Godt almach
tig, ende den Heyligen Apostel Paulus, mitsgaders An-
thonius den Belyder, ende den paus en martelaar Cor
nelius, ende in dezelve een Priester aantestellen, om
zorge te dragen voor haar zielen"
Bij de kerk moet een voorhof en een kerkhof komen (een
vrye begraafvenisse) "ende een Doapvond en een be
waarplaats van de Hostie en van de Heenlige Olie".
Ook de grenzen van de nieuwe kerkelijke gemeente wor
den vastgesteld en Johannes Smijt wordt als eerste
pastoor benoemd. H.Brunekreef, Loosdrecht.

HISTORISCHE KRING LOQSDRECHT __j
De belangstelling voor de oprichting van de Histori
sche Kring overtrof de verwachtingen. Op de bijeen
komst, die eind september werd gehouden, waren vijftig
belangstellenden. Verheugend was het dat zo veel jon
geren acte de presence gaven en ook daadwerkelijk wil
len meewerken aan het uitdiepen van de plaatselijke
historie.
Er is een kern van dertig actieve leden, waaronder
enige "vakmensen". De bedoeling is kleine werkgroepen
te vormen, samengesteld uit gelijkgericht en, die een
bepaald onderwerp voor hun rekening nemen. De groot
ste belangstelling gaat momenteel uit naar archeolo
gie en de plaatselijke historie, waarbij de "kastelen"
bij velen favoriet zijn. Er werd een bestuur gekozen.
De heer S.Pos uit Hilversum is voorzitter. Secreta
resses: de dames G.Marx-van Ankum en D.Siepman v.d.
Berg. Penningmeester: Mr C.H.Simons. Leden: de heren
G.de Bruin, J.Daams, D.Lagerman, H.Brunekreef, Jac
Mur en J.Voogd. Een tameljk groot bestuur voor zo'n
kleine vereniging. Het vindt zijn oorzaak in het feit
dat al deze mensen destijds betrokken zijn geweest bij
het organiseren van de Open Dagen. De Meesten van hen
fungeren tevens als groepsleider. De mogelijkheid om
van de Historische Kring een stichting te maken
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} OVERPEINZINGEN IN ELTEN
Een grauwe lucht hing die zaterdagmorgen boven de
Eltenerberg•
Als "historie-minded" Gooierskind was ik met gedach
ten aan tiendheren, abdissen en een groot klooster
de Duitse grens bij Babberich overgewipt om oude ge
schiedenis eens ter plaatse te beleven»
Nu stond ik dan bij de resten van vergane glorie: op
de heuvel een keurig gerestaureerde (vanwege oorlogs
schade) St .Vituskerk. Weinig vond ik terug van wat
ik had willen zien. Enkele resten van het klooster
in de vorm van drie kleine gebouwtjes vertelden mij
nog iets over de abdij, terwijl een tegen de buiten
muur van de kerk geplaatste gebroken grafsteen van
abdis Maria Eugenia von Manderscheid Blankneheim (+_
1728) mij iets over haar vroegere bewoners vertelde.
Hoe was dat klooster daar ook alweer gekomen ?
In 963 liet graaf Wichmann,die na de dood van zijn
enige zoon geen mannelijke opvolger had, op de Elte
nerberg een kerk bouwen en de reeds bestaande burcht
tot abdij inrichten»
Het klooster werd enige jaren later begiftigd met
vele goederen, waaronder bezittingen in de graaf
schappen Naardingland en Hamaland, die graaf Wichmann
van de keizer in leen had. (Oorkonde van keizer Otto
I d.d.29-6-968 te Pistoja).
Hoe was dit bezit in handen van deze graaf gekomen ?
Dr. Ruinen verklaarde dit onlangs als volgt:
Het Gooi, vanouds onderdeel van Friesland, werd daar
van in het begin van de 8e eeuw losgemaakt door een
schenking van Karei Martel aan Wursing, de grootva
der van Liudger, de Friese geloofsprediker. Wursing
woonde in Suegsna, vlak bij Utrecht, in het grensge
bied van de Friezen.
Omstreeks 7^0 erft diens zoon Thiadgrim bij de dood
van zijn vader de bezittingen in het Gooi. In
wordt Liudger., zoon van Thiadgrim en Liafburg, gebor-
ren. Na een zwervend leven als evangelieprediker
sticht hij in Werden aan de Roer een abdij. De goederen
die hij uit familiebezit in het Gooi erfde, schonk hij
het klooster. In de lijst van bezittingen van + 800
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staat genoteerd: "An Naruthi thiu kirica endi kirifc-
land fan Almeri te tafelbergon", hetgeen betekent:
"Aan de Narde de kerk en het kerkland van het Almere
tot de tafelbergen".
Als hij komt te overlijden volgt een familielid Altfrid
hem op.
Na diens dood komt er een eind aan de opvolging van
bloedverwanten als abt van Werden. Er is althans geen
priester te vinden, die Altfried in dit opzicht kan
opvolgen. Er verschijnt nu een wereldlijk familielid,
die aanspraak maakt op de erfenis, maar dat valt niet
in goede aarde. Liudger en diens opvolgers hebben de
abdij altijd als een persoonlijk bezit beschouwd en de
monniken weigeren zich te onderwerpen aan wereldlijk
gezag. De wereldlijke bezittingen worden verdeeld.
Een van de erfgenamen is een van de voorouders van
keizer Otto I, die later zelf -enkele weken na zijn
geboorte- de bezittingen krijgt uit de nalatenschap
van zijn overgrootmoeder, (zie: Goois Nieuwsblad
i 8-2-!72).
Keizer Otto I gaf zijn goederen in "Naardingland" in
leen aan Wichmann, graaf van Gent. Met keizerlijke
toestemming worden dan deze goederen aan het vrouwen
stift geschonken. Patroonheilige van het klooster was
oorspronkelijk de H.Petrus. (Leo Gies in "Elten, Land
und Leute").
Pas als de tweede oorkonde van keizer Otto I uit het
jaar 970 wordt de naam van St.Vitus als zodanig ge
noemd. Waarschijnlijk werd St.Vitus door graaf Wichmann
tot schutspatroon van de abdij uitverkoren onder in
vloed van de toenmalige grote St.Vitusverering.
Wichmann zelf was lekebroeder van de Benedictijner St.
Vitusabdij van Miinchen-Gladbach, dat het grote middel
punt was van de verering van deze heilige in Rijnland.
De abdis van de Eltener abdij had in Naardingland twee
officiële vertegenwoordigers aangesteld: de persoon
en de erfmaarschalk (tiendheer).
De persoon was met de kerkelijke zaken belast, zoals
bv. pastoorsbenoemingen, terwijl de erfmaarschalk zich
met wereldlijke zaken bezig hield, zoals het innen van
de tienden.
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Het ambt van erfmaarschalk was een van de vier erf-
ambten die de abdis, net als alle hogere standen in
het Duitse rijk kon vergeven. Aan het erfmaarschalk-
Bchap waren de tienden in het Gooi verbonden. Dit
leen, de inning van de koptienden, was een soort ker
kelijke belasting op de oogst om de kerkelijke gebouwen
te onderhouden en kerkelijke functionarissen een onder
steuning van te geven. Omstreeks 1300 kwam dit ambt
aan het geslacht Nijenrode: waarschijnlijk gaf Elten de
tienden in leen uit bij de overdracht van het Gooi in
1280 aan Floris V van Holland.
In latere tijd hadden de abdissen slechts één keer in
hun bestuursperiode rechtstreeks iets met de erfmaar
schalk te doen; dat was als een nieuwgekozen abdis de
hulde in ontvangst nam van haar erfbeambten.
Vele eeuwen bleef de relatie abdis-erfmaarschalk be
staan. Pas in de Napoleontische tijd werd het vrouwen
stift opgeheven (l8 mei l8ll) en werd daardoor de
oude band die het Gooi nog met haar vroegere bezit
sters had, verbroken.
In l8k2 stierf de laatste stiftsdame en toen waren
nog slechts een kloostc*ruxne en een kerk. de laatste
stille getuigen van vergane glorie en oude banden.
Plotseling sloeg de torenklok twaalf uur. Ik ontwaakte
uit mijn mijmeringen. Het was alsof ik een pelgrims
tocht naar een vergeten bedevaartplaats had gemaakt.
Zelfs de op zulke tochten gebruikelijke boetedoening
vond plaats, want toen ik bij mijn auto kwam stond een
van de banden üeeg. Ik was opeens weer terug in de
20e eeuw ! Nog even had ik het gevoel, dat er ergens
een paar abdissen meewarig stonden te glimlachen om
een ongelukkig kijkend Gooierskind.

J.V.M.Out. Eemnes.

EEN VERMEENDE ROMEINSE WEG IN DE EEMNESSERPOLDER ?
Een dezer dagen trof mij een passage in een boek, dat
ik aan het lezen was, dat mij zeer interesseerde.
Het boekje was uit de Heemschutserie en droeg de ti
tel "De vroege middeleeuwen in Holland" door Dr G.N.
Honig (Allert de Lange, Amsterdam 19̂ +2, 2e druk).
Er stond het volgende geschreven:
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"Bij de verkaveling van de Eemnesserpolder werd in
19̂ +0 te midden van grote uitgestrektheden laagveen
een zandspoor ontdekt, dat in noordelijke richting
leidde. Vermoedelijk is dit een oude, in vergetelheid
geraakte, Romeinse weg, die van Vechten naar het Fle-
vomeer heeft geleid", (blz.32)
Ik besloot het R.O.B. (Rijksdienst voor het Oudheidkun
dig Bodemonderzoek) te Amersfoort te schrijven met het
verzoek om meer inlichtingen hierover. Ik ontving het
volgende schrijven:
"Het ,zandspoor' waarover U spreekt is een natuurlijke
zandrug, die vanaf de Utrechtse Heuvelrug in ongeveer
noordelijke richting verloopt. Hoewel deze weg uiter
aard veel beter begaanbaar was dan het omgevende veen,
mogen wij toch niet spreken van een weg in eigenlijke
zin. Romeinse vondsten zijn mij verder uit het gebied
van Eemnes niet bekend. Ik acht het daarom zeer on
waarschijnlijk, dat de zandrug al in de Romeinse tijd
zou zijn gebruikt."
Was getekend: Drs V\LJ.van Tent, provinciaal archeoloog

voor Utrecht. „J.0 .
( MOET DAT NU ZO DOOR^ GAAN ? [

Bij de verschijning van het Muiderberger prentbrief
kaartenboekje .
In de bekende reeks boekjes met reprodukties naar
oudere prentbriefkaarten is de Europese Bibliotheek in
juni 1972 te voorschijn gekomen met een dergelijk uit
gaafje over het dorp bij de Muiderberg. Alhoewel het
omslag zulks suggereert is ruim 30% van de reproduc
ties niet naar oude prentbriefkaarten, maar van oude
re,nieuwe en zeer nieuwe foto's (tot najaar 1971 ...)
en is er zelfs een begin 17de eeuwse prent opgenomen !
Hoewel er sedert 1887 meer dan 500 prentbriefkaarten
van het dorp zijn uitgegeven, waarvan zo'n 50% van de
toren en de kerk, ontbreken deze - de enige histori
sche monumenten van het dorp - geheel in het boekje.
De door P.de Raadt geschreven korte tekstjes zijn voor
"insiders"/oud-dorpelingen leuk^ de thans ruim 75%
van de bewoners/forensen hebben er weinig aan :
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zij kunnen -hoe onsmakelijk !- uit het boekje de spotna
men leren kennen van een aantal dorpsgenoten . . .
De historische inleiding borduurt voort op valse over
levering (dat bijv. de kerk ooit in het midden van het
dorp zou hebben gestaan, en dat er een echte Brink
zou zijn geweest), maar is overigens wel leesbaar.
Toch is het zo, dat dit boekje z'n bijna 20 guldens be
slist niet waard is. Als men bl het hiervoor genoemde
nog het buitengewoon slechte papier neemt en de werke
lijk (ook technisch gezien) slechte klichees, en daarbij
een totaal-omvang van nog geen 30 pagina's, is het
geen wonder dat kopers zich teleurgesteld voelen.
Erger is het dat met het verschijnen van zo'n boekje
tegelijk de pas is afgesneden voor een beter verzorgde
uitgave j daar ziet nauwelijks een uitgever dan verder
brood in ! En dat is ook de reden van het opschrift
boven dit stukje: op déze basis zou men niet mogen
vocrtgaan (al zal niemand het de uitgeverij verbieden
om het tóch te doen), want de ''markt" wordt er door
bedorven. Al te veel -kennelijk- worden de uitgaafjes
meer door "commercie" gedreven dan door respekt voor
de historie en liefde voor de eigen woonplaats: er
zijn ook in het Gooi voorbeelden van aan te wijzen (mèt
een aantal uitzonderingen als Bussum -A.C.J.de Vrank-
rijker- en Hilversum -G.v.Bokhorst-) dat men niet ver
der is gekomen dan een willekeurige prentbriefkaarten-
greep in de bakken van handelaren en onderschriften
als "Dorpsstraat" (wat ook al op de reproductie staat).

KIS.
P.S. In het vorenstaande is een stukje inside infor

mation verwerkt. Een daartoe uitgenodigde autrice
die "even wat tekstjes kon schrijven" bij een reeds
bestaande selectie prentbriefkaarten, deed in ge-
moede een voorstel tot zorgvuldiger selectie en
stelde voor de tekst eerst aan een meer deskundi
ge te laten lzen: zij hoorde er nooit meer iets
van . . . Maar het boekje kwam er . . .

"TUSSEN VECHT EN KËM - 8n GOOISE AANGELEGENHEID
Tijdens de leden en donateursvergadering op Oud-Bussem
werd ons de vraag gesteld, in hoeverre TVE werkelijk
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een Gooise aangelegenheid kon worden genoemd, afge
zien van de samenstelling van het bestuur in alle ge
ledingen .
In de vestiging- en woonplaatsen van de donateurs is
een goede weerspiegeling af te lezen, die wij hierbij
publiceren.
86% van de donateurs is woonachtig binnen het arbeids
terrein van TVEj l̂ f% woont er buiten (tot Maastri ht
en Alkmaar toe !)
In het gebied tussen Vecht
als volgt:

Hilversum
Bussum

en Eem is de verspreiding

32%
17%

Lposdrecht 12%
N^arden 7%
Ankeveen 7%
Laren 3%
Kprtenhoef 5%

Huizen k%
Blaricum 3%
Soestdijk 2%
Eemnes 2%
Weesp 9%
Muiderberg 1%
Nederhberg 1%

Het wil ons voorkomen, dat deze percentages een aar
dige Vergelijkingsmogelijkheid bieden, waarin alleen
Naarden (de vestigingsplaats van de stichting !) wel
achterblijft ... Loosdrecht en Ankeveen weerspiegelen
de stichtingsaktiviteiten bij Open Dagen ontplooid.

KIS.
P.S. Als de gemeentebesturen ons nu eens zouden

willen subsidiëren op basis van deze percen
tages (met Hilversum als "lijsttrekken" voor
ƒ 1000.- ).

MEDEDELINGEN VAN DE PENNINGMEESTER
Postadres.
Het postadres van de penningmeester is veranderd.
Gaarne korrespondentie richten aan:
Dhr L.F.Steinhauzer, Postbus 60 te Laren,
Postgironummer.
Kantoor Laren en Hilversum van de Amrobank zijn ge
ïntegreerd en hebben nu hetzelfde postgironummer.
Uw overschrijvingen nu gaarne op:
postgironr. 32750 tnv Amro Bank Hilversum.
Denkt U eraan, dat de bankrekening staat op naam van
de "Stichting Tussen Vecht en Eem" . Indien U giro-
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betaalkaarten wenst te gebruiken, wilt IJ mij die dan
persoonlijk doen toekomen»
Donatie 1§7,2
Heeft Ü uw donatie over dit jaar al betaald ? 1973
staat alweer voor de deur !
Kascontrole
Op 19 oktober vond de kascontrole over het boekjaar
1972 plaats. De leden van de kascommissie hebben de
boeken gezien en akkoord bevonden. w  ̂ F.Renou

" H.van den Berg
WIST U ..._________

- dat Gerard Lanphen 9 oktober begonnen is aan de af
werking van de Erfgooiersboom, die nu zijn plaats
gevonden heeft bij de Ned. Herv .kerk te Blaricum. Op
1 dec. a.s. moet *t herinneringsmonument gereed zijn.

- dat op de laatste leden- en donateursvergadering 3t
plan is geopperd om een werkgroep te vormen voor de
copie'ering van Gooise doop- en trouwboeken.
WINTERPROGRAMMA NED.GEOLOGISCHE VER. (afd.Utr./Gooi)

l6 okt.2o u Tuinbouwonderw . centr . Thijssepl»32 , Utrecht
20 nov 20 " Museum Hofland, Laren (lezing over vm.

eiland Schokland (G.v.d.Heide).
l8 dec 20 " Museum Hofland, Laren (Quiz met prijs)
15 jan 20 " (verm.) Flehite, A'foort (determineren)
l8 feb 20 " Utrecht (alsvoren) (H.C.J .Bosch, "Tertiair

in België)
In mrt, apr en mei bijeenkomsten in Laren
Verder zijn er een aantal zeer interessante excursies
gepland (9 sep ging men naar het Eemien in A dam/Am-
stelveen)

WOENSBERGER WEG EN KRAILO. Vragen van lezers
Dhr W.N.C.G.van Liere, Molenweg 15 Groesbeek publiceer
de in het l^de deel NOMINA GEOGRAPHICA NEERLANDICA
over een aantal opmerkelijke geografische namen in ons
land. Hij trof op een eenvoudige wandelkaart in Blari-
cum/Laren in dit verband de Woensberger weg aan en zou
daarover historische, legendarische en geologische
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gegevens willen vernemen. Wie van onze lezers helpt
hierbij ?
Dhr W.H.A.Vassen, El.Boddaertstr.36hs, Amsterdam
stoot met zijn afstammingsonderzoek op de naam KREIL
en wil graag meer vernemen over de naam Krailo, ten
einde na te gaan of het met elkaar in verband staat.
Wie van onze lezers treedt in contact ?
' LIJST VAN ONROERENDE MONUMENTEN IN DE GEM.BLARICUM
.... —  Langeweg 3,9,19 (met oude karnmolen) 5
Meentweg 5)6* De Polweg 1 , Angerechtsweg 11,12,155
Franse Pad 8 ,10,11,12,17(-tje),265 William Singerweg
19| Binnenweg 7, Mosselweg 8 (Dietse Hoeve),12;
Burg.de Jongweg 5, Brinklaan 1-3,2; Dorpsstraat 15;
Capittenweg en Eemnesserweg 5; Dorpsstraat 11 (ver
bouwd); Burg.Heerschopweg 2 (voorm.); Achterom 7
(16^9); Kerklaan 7j Veenenweg 2; Eemnesserweg 2
(-tje);Raadhuisstr.8-12, 16 (voorm.); Middenweg 7;
Huizerweg 12 en Langeweg 1 (oude -).
Landarbeiderswoning: „ , „....................  Fransepad 9; Burg.de Jongweg
1-3 (2 woonhuizen van boerderijen); Binnendoor k en
Raadhuisstr l̂ f (2); Fransepad 1 (woonhuis).
Ned.Herv.kerk; koepeltje met muur (plm l800) hoek
Torenlaan/Achterom; Woonhuis (19e eeuw): Achterom 1,
(1696) Achterom 5
Torenlaan 2 en de Polweg 10.

EEN NUTTIG GEBRUIK VAN OUDE VESTINGWERKEN
In Naarden vinden wij verschillende voorbeelden van
een goed gebruik van oude vestingwerken. Is het
"vestingmuseum" velen goed bekend, minder bekend
zal de niet al te jeugdigen onder ons het unieke
jeugdcentrum "Promers" zijn.
In het najaar van 1963 installeerde burgemeester
N.J.C.Kramer de "Jeugdraad Naarden", een groep van
9 jongeren in de leeftijd van 16-19 jaar. Deze groep
veranderde al gauw van een praat- in een doecollege.
Er werden enkele beat-aktiviteiten georganiseerd,
waarvan de twee keer "Veertien Uur Puur" wel de
meest in het oog springende waren. (wor(ĵ. vervolgd)
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