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Enige vondsten in Bastion Nieuw-Molen
te Naarden
door ing. J. W.C. Besemer, hoofdarchitect Rijksgebouwendienst

Vorig jaar zijn tijdens de restauratie van bastion Nieuw Molen te Naarden
enkele vondsten gedaan, welke een nieuw licht werpen op het tot stand komen
van de vesting. Bij ontgravingen langs de flanken aan weerszijden van het
bastion ten behoeve van het aanbrengen van een waterkerende folie is gebleken
dat de beide keermuren, waartussen het teruggetrokken lage flankgedeelte is
gelegen, niet in verband zijn gemetseld met de aansluitenden revêtering van het
teruggetrokken hoge flankgedeelte.
De genoemde keermuren lopen nog circa 5,50 m. achter het voorvlak van de
hoge flank in het grondpakket door. Deze gedeelten zijn nog geheel in de staat
zoals zij destijds, omstreeks 1685 zijn opgemetseld. Het muurwerk, opgetrok
ken in zogenaamd wild kruisverband uit oranjerode en genuanceerd gele bak
stenen van vechtformaat, is klaarblijkelijk nauwelijks aan weersinvloeden
blootgesteld geweest. Het iets doorgestreken voegwerk aan de voorzijde is

;*

Bastion N ieuw M olen; ontm oeting rechter hoge fla n k m et rechter schouder
fo to : Stu d io Vonk, B ussum
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uitgevoerd met een platbol voegijzer. Baarden zijn niet afgesneden. De voegen
aan de achterzijde van de muur zijn niet doorgestreken.
De afdekking van het muurwerk, bestaande uit een rollaag met tandlijst, is
duidelijk afwijkend van de afdekking welke nadien en ook nu bij de restauratie
overal in de vesting is toegepast. De oorspronkelijke rollaag-overstek t.o.v. de
muur 12 cm- is aan de voorzijde één steen (twee koppen) hoog, breed 195 cm en
sterk afwaterend (12 cm) naar buiten aangelegd. Aan de achterzijde wordt de
suggestie gewekt dat de rollaag over de hele breedte één steen hoog is, maar het
verband bovenop gezien verraadt dat in het midden slechts van halfsteens werk
sprake is. Aan het einde van de muur zijn twee hardstenen blokken opgeno
men. Direct onder de rollaag bevindt zich een circa 2,5 cm terugspringende
laag bestaande uit afwisselend een gehakte kop (boven een tand) en een strek.
Wederom 2,5 cm terugspringend zijn hieronder op afstanden van 30,5 a 31 cm
bakstenen tanden aangebracht ter hoogte van drie lagen. De tanden zijn
samengesteld uit drie koppen op zijn kant, waarop een drieklezoor.
De thans overal voorkomende afdekking, welke bij de voorgaande en huidige
restauratiefasen tot voorbeeld heeft gediend, omvat een l 1/) steens rollaag
(welke vrijwel horizontaal ligt), een terugspringende laag met alleen strekken
en daaronder tanden op ca. 23 cm afstand h.o.h., welke bestaan uit twee
koppen op zijn kant waarop een kop op zijn plat.
Achter het in de grond doorlopend gedeelte van de keermuren bevindt zich
-zoals op enkele plaatsen is gebleken- nog een contrefort, opgetrokken tot circa
60 cm onder bovenkant muur, in plattegrond circa 100 cm breed en 196 cm
diep. Dergelijke contreforten komen op regelmatige afstanden achter alle
vestingmuren te Naarden voor.
De ondergrondse kruitkamer, gelegen op het niveau van de lage flank naast de
poterne, welke leidt naar de kazematten in de face van het bastion, is als één
geheel met de voorliggende keermuur gebouwd. Dit is gebleken tijdens de vrijlegging van het bovengedeelte van de rechter kruitkamer. De aanrasering van het tongewelf hiervan is -zoals gebruikelijk bij werken in de
grond- naar het midden toe verhoogd uitgevoerd. Aan de voorzijden is deze
aanrasering afgeschuind i.v.m. het daarboven gelegen talud (1:1) van het
aardwerk. Genoemde kruitkamer bezit aan de achterzijde 2 maal 2
hoeksteunberen.
Zoals reeds gezegd is de bemuring van de teruggetrokken hoge flank niet als
één geheel tezamen met de keermuren uitgevoerd. Eerstgenoemde revêtering is
klaarblijkelijk eerst in een later stadium opgetrokken, deels ingekast in de
keermuren, de bovenste twee meter zg. ’’koud” ertussen. Men moet hieruit
afleiden dat de oorspronkelijke gedachte is geweest de teruggetrokken hoge
flank geheel als aardwerk uit te voeren en dat eerst in een later stadium van de
aanleg van dit bastion tot revêtering is besloten. Met dit laatste is een
verbreding van het terreplein verkregen.
Een tekening, waarop in het midden de handtekening van Stadhouder Prins
Willem III, in het Algemeen Rijksarchief te ’s Gravenhage ondersteunt deze
theorie. Genoemde tekening (Plans van vestingen nr. N3, oude inventaris Litt.
N no 1, blz. 1154) geeft in kleur de klaarblijkelijk op dat moment (1679)
beoogde revêtering van de gehele vesting aan. De teruggetrokken hoge
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IS. -Bastion; vooruitstekend, meestal driehoekig deel van een vesting
F. -Face; lange, naar buiten gekeerde zijde van een bastion
S. -Saillant; punt van een bastion
C.-Courtine; wal o f muur tussen twee bastions
R. -Ravelijn; drie- o f meerzijdig eiland vooreen courtine
E. -Epaulement o f schouder; uitstekende zijkant van een bastion
Flank-korte, naar de courtine gekeerde zijwand van een bastion
1. gebogen lage flank
2. -gebogen hoge flank

Aanraseren - aanvullen met metselwerk van de holten tussen gewelfkappen
Banket - horizontale, vlakke ingraving in een helling
Contrefort ■ steunbeer o f schraagpijler
Kazemat - bomvrij gewelfgebouwd onder een vestingwal
Poterne ■ doorgang onder een muur o f gewelf
Terreplein - laag gelegen binnenruimte in een verdedigingswerk
Reveleren - naar de grachtzijde met een muur bekleden
strek kop tand ■

met een der lange zijden in de dag komende steen van een metselverband
steen in metselverband die zijn smalste kant vertoont
in metselverband, het gedeelte van een steen waarmee deze vooruitspringt ten
opzichte van de onmiddelijk erboven en eronder gelegen stenen
rollaag reeks van gemetselde stenen op hun kant, bijv. als strek o f ontlastingsboog boven
vensters o f als afdekking van een muur
koud verband - indien samengevoegde delen zonder vertanding tegen elkaar gewerkt worden, dus
zonder in elkaar over te grijpen; dus met een doorgaande staande [verticale] voeg
drieklezoor •
baksteen waarvan een kwart van de lengte is afgeslagen, vooral toegepast bij
gemetselde hoeken waarbij de verticale voegen van de streklagen moeten
verspringen
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flankgedeelten van de bastions gelegen aan de binnendijkse fronten bezitten op
genoemde tekening geen aanduiding van muurwerk.
Daarentegen zijn alle bïnnenafrondingen van de verlaagde saillanten (zoals
bekend ontleend aan het systeem van de vestingbouwkundige Jean Baptiste
Bombel) als gerevêteerd aangegeven, hetgeen thans niet het geval is.
Aanwijzingen omtrent een uitvoering van deze muren (of een begin hiervan)
zijn op Nieuw Molen niet gevonden.
Op meerdere andere, enige jaren later gedateerde overzichttekeningen van de
vesting uit de bouwperiode, welke in het A.R.A. aanwezig zijn, is de revêtering
aangegeven zoals deze thans bekend is.
Volledigheidshalve zij hier vermeld dat in maart 1969, tijdens de uitvoering van
de werkzaamheden op bastion Turfpoort, op één plaats een dergelijk
doorgetrokken muurgedeelte is gevonden als boven is omschreven. Dit gedeelte
bevond zich naast de kruitkamer van de teruggetrokken linkerflank. Uit de
summiere aantekeningen hierover kon worden afgeleid dat deze muur tevens
was afgedekt met een rollaag en tandlijst. De nu in het Vestingmuseum te
Naarden opgestelde, in Baumberger steen gehakte leeuw diende hier als
hoeksteen aan het einde van de rollaag. Oorspronkelijk zal deze sculptuur

'/.(Hulstenen leeuw; opgegraven in 1969 tijdens werkzaamheden aan Bastion
Turfpoort.
foto: C. G. Scheltema
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-hoewel geen prominente plaats toebedeeld - wel zichtbaar zijn geweest. Eerst
na de revêtering van de teruggetrokken hoge flank moet de leeuw onder de
grond zijn verdwenen.
Tot dusver is onduidelijk gebleven waar de bouwers van de vesting Naarden dit
secundair verwerkte, zeer fraaie stuk beeldhouwwerk kunnen hebben gevonden
c.q. welk (kerk) gebouw zij hiertoe in Naarden of omgeving hebben
afgebroken.
Met de hierboven beschreven ontdekkingen waren de verrassingen met betrek
king tot Nieuw Molen in 1977 nog niet afgelopen.
In de voorgaande jaren had een markant detail, voorkomende in de
tongewelven van de zg. ’’waterpoternes” van de bastions gelegen aan de
binnendijkse fronten, meermalen de aandacht getrokken van degenen, die zich
met de restauratie van de vesting bezighielden. Het tot dusver onverklaard
gebleven detail omvat een dwarse éénzijdige insnijding van het halfcirkel
vormige tongewelf van de waterpoterne met daaronder een vulling van de
wand. Genoemde insnijding is te vinden even vóór en schuins tegenover de
korte dwarsgang, welke naar de uitgang van elke poterne boven het gracht
water leidt. Onder deze gewelfinsnijding bevindt zich de vulling, waarvan het
bovenste halfcirkelvormige deel de eerdergenoemde insnijding afsluit. De
vulling is uitgevoerd met dezelfde steen als de poternewand, vormt hiermede
één vlak en wordt slechts gemarkeerd door twee loodvoegen ter weerszijden op
een afstand van 125 cm van elkaar.
Veronderstellingen en theorieen omtrent insnijding en vulling zijn
binnenskamers geopperd, vele tekeningen in het Algemeen Rijksarchief
(A.R.A.) en elders nagezien om tot een sluitende verklaring van het betrokken
bouwonderdeel te komen. Alles zonder resultaat. Daarom is bij de aanvang van
de restauratiewerken van Nieuw Molen besloten een verdergaand onderzoek in
te stellen. In het onderste gedeelte van de vulling in de rechter waterpoterne is
toen een kleine opening door het metselwerk gehakt. Het resultaat bleek echter
zeer teleurstellend. Aan de achterzijde van de vulling werd slechts de aanwezig
heid van specie en puinvulling geconstateerd. De conclusie was dan ook -zoals
later zal blijken enigszins voorbarig- dat achter de vulling niets te on dekken
viel. Het gehakte gat bleef voorlopig open met de bedoeling dit in een later
stadium van de werkzaamheden weer te dichten.
Tot ieders verrassing is in september van 1977 in Nieuw Molen de vondst
gedaan waarmede in één keer vele vragen met betrekking tot het hiervoor
beschreven bouwonderdeel in de waterpoterne zijn opgelost. Dit geschiedde
tijdens de afgraving van het aardwerk langs het eerste gedeelte vanaf het
epaulement (ca. 20 m) van de linkerflank van het bastion en verder gaande
langs de keermuur, welke de verbinding vormt met het teruggetrokken gedeelte
van de flank.
Achter de genoemde keermuur, ongeveer boven de uitgang van de waterpo
terne, werd namelijk een omvangrijk muurwerk blootgelegd, dat één geheel
vormt met keermuur en waterpoterne. Ter hoogte van de rollaag van de
keermuur tekende zich in de grond een cirkelvormig bouwdeel af. Uitwendig is
hierna, voor nader onderzoek, de grondslag iets verlaagd en inwendig het
geheel uitgegraven. Hierna was de functie van het geheel spoedig duidelijk. Het
TVE 8-42

gevonden onderdeel van de vesting bleek een trapschacht te zijn, deels
gebouwd op en deels naast het tongewelf van de waterpoterne. Deze trap
schacht bezit een middellijn van 267 cm en een muurdikte van 71 cm.
De schacht is aan de binnenzijde uitgevoerd als schoonwerk met bijzonder
fraaie gele vechtstenen als voorwerkers en rode exemplaren als achterwerkers.
De buitenzijde is uitgevoerd als vuilwerk, behoudens - weer in gele steen - nabij
het hierna nog te vermelden bordes bovenaan. De plattegrond is driekwart cir
kelvormig, één kwart is vervangen door een vierkant, waarvan -gelijk met het
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luist ion Nieuw Molen; uunzet run gemetselde trapschacht in linker waterpnterne.
foto: Studio Vonk, Bussum
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boveneinde van de schacht- ongeveer de helft wordt ingenomen door een
gemetseld vlak, min of meer in de vorm van een bordes, boven het tongewelf
van de waterpoterne. In het naastliggende kwart is de bovenzijde van de
doorsnijding van het tongewelf van de waterpoterne en dwarsgang zichtbaar.
Het onderste deel van de trapschacht -ongeveer de helft van de cirkel- is gevuld
met metselwerk, ruwweg in spiraalvorm opgebouwd. Treden ontbreken, doch
zijn -gezien enkele aanwijzingen- misschien eertijds wel aanwezig geweest of in
ieder geval bedoeld. Het ondereinde van de schacht was afgesloten door het
tweesteens metselwerk van een vulling in de poternewand, welke -zoals hier
voor beschreven- zovele vragen heeft op geroepen.
Kort na deze ontdekking is -hoewel hierboven reeds het volledige aardwerk
aanwezig- de eerder genoemde kleine opening in de vulling van de rechter
waterpoterne vergroot en enigszins verlegd. Dit leidde vrijwel onmiddelijk tot
een gunstig resultaat. Ook hier werd een trapschacht aangetroffen, waarin
echter, althans in het onderste gedeelte de traptreden nog aanwezig zijn. Zoals
te begrijpen vormen de plattegronden van de twee trappen eikaars
spiegelbeeld. Inmiddels zijn in Nieuw Molen zowel links als rechts de
veelbesproken vullingen uitgebroken, waardoor de doorgang naar de trap
vrijkwam. De dwarsgerichte insnijding van het tongewelf vormt de bovenbeëin
diging van de genoemde doorgang.
Het ligt in de bedoeling dat beide gevonden trappen voor de toekomstige bezoe
ker van Nieuw Molen zichtbaar blijven. De linker trapschacht is geheel boven
aan met een vlakke vloer afgesloten (waarop de grondmassa zal dragen) en
daardoor van binnen vrijwel totaal te bezien. Wegens constructieve moeilijkhe
den in verband met de aldaar op dat tijdstip reeds aanwezige grondlast is de
afsluiting van de rechter trapschacht op een lager niveau aangebracht en zal
hier achter de vermeldde doorgang slechts ruim één kwart van de trap
zichtbaar zijn.
De beide trappen van Nieuw Molen, leidende van het einde van de waterpoternes naar een onbekend hoger niveau zijn vermoedelijk nimmer in gebruik
geweest, gezien de schone wanden van de schachten en de niet uitgesleten trap
treden. Hoe de overige trappen -zonder twijfel in de andere binnendijkse bas
tions ook aanwezig- er uit zien is er uiteraard onbekend, maar aangenomen
mag worden dat ook deze niet of nauwelijks in gebruik zijn geweest.
Klaarblijkelijk is hier eveneens sprake van een wijziging van de plannen tijdens
de bouwperiode van de vesting. Geen van de tekeningen in het A.R.A.
aanwezig (ook niet de eerder vermelde afwijkende tekening uit 1679) geeft
enige aanwijzing omtrent trappen. Enkele plattegronden van de poternes en
kazematten van bastions, vermoedelijk uit 1767, doen vermoeden dat de veel
besproken vullingen wel bekend waren, doch dat geen wetenschap bestond
omtrent de daarachtergelegen bouwdelen.
Het is tengevolge van het ontbreken van enig gegeven niet duidelijk hoe de
beëindiging van de trapschacht met trap bovenaan was gedacht. Uitkomend op
TVt-, 8-44

een plateau ter hoogte van de bovenzijde van de keermuur, waarna dan toch
nog- om het terreplein en de verhoogde banketten hiervan te bereiken- een trap
in of tegen het talud van het aardwerk moest worden beklommen? Of nog
hoger opgaand zodanig dat een niveau in het torenachtig bouwsel was bereikt
van waaruit zicht óver het bastion heen naar buiten mogelijk was?
In het eerste geval waren ongetwijfeld korte verbindingslijnen van het terreplein
naar de lage flanken en de aldaar gelegen kruitkamers verkregen. In de
uiteindelijke uitvoering van de bastions ontbreken dergelijke korte verbin
dingen en is de onderlinge bereikbaarheid zeer omstandig.
In het tweede, hiervoor genoemde geval (trappen nog hoger opgaand) zijn naast kortere verbindingslijnen- uitzichtpunten ten behoeve van de vuurgeleiding van het geschut in de kazematten denkbaar. Past een dergelijke gedachte
in de methoden van dit tijd?
In ieder geval moesten de trapschachten op welk niveau dan ook met een sterk
gewelf worden overkluisd en zo mogelijk met aarde afgedekt om inslag af te
weren. Dit moet geen eenvoudige opgave zijn geweest. Een reden waarom zij
tenslotte niet zijn voltooid?
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De Vestingwallen
Bastion Nieuw Molen vóór de reconstructie
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Bussum op de topografische kaart
door J.V .M . O ut-E em nes

Bij het bekijken van 16e, 17e en 18e-eeuwse landkaarten kan men vele interes
sante gegevens verkrijgen. Als we ons daarbij bepalen tot Bussum en directe
omgeving, valt één ding al dadelijk op: de spelling van de naam Bussum is zeer
verschillend.
Als men alle variaties in een overzichtje samen zet (de kaart is benoemd naar
maker en uitgever met het jaar van uitgave), dan krijgt men het volgende:
Buyssen:

1524 Goert die Greef, 1599 Hornhovius Hondius, 1608 Willem Janszoon, 1616 Peter Kaerius.
Bussen: 1538 Dom iss........ of Van Schayck
Buyssem: 1542 Jacob van Deventer, 1573 Christiaan ’s Groten, 1578 Johan
Liefrinck.
Bussum: 1545? (R.A. Brussel, beroepen Holland 447), 1575 Joost Janz, 1597
Floris Jacobsz, 1619 Sinck, 1628 Van Berckenrode, 1636 Danckers
de Rij Jr., 1639 Jacob Colom, 1674 J.J. van Loon, 1675 Sanson
(echter: ’’Groot-Bussum”), + 1680 Nicolaas Visscher II, 1709 J.
van Broeckhuysen en F.K. Boelhouwer, 1730 onbekend, ± 1734
R. en I. Ottens, 1740 H. Post, 1750 Isaak Tirion.
Bussem: 1610 Bonefatius, 1769 P.A. Ketelaar.
Ongetwijfeld zullen deskundigen op grond van naamovereenkomst en andere
gegevens de van elkaar gecopieerde kaarten kunnen aanwijzen. Ook de
amateurhistoricus is in staat op grond van algemeen bekende gegevens
bepaalde ’’kaartverwantschappen” te signaleren. Zo is bijvoorbeeld in de
kaartgroep met de schrijfwijze Buijssen wel een samenhang aan te wijzen:
Judocus Hondius gaf als uitgever verschillende geschriften samen met Petrus
Kaerius (Peter van den Keere) uit. Hij was gehuwd met Peters zus Colette. Zij
moeten ongetwijfeld eikaars kartografisch werk gekend hebben. Hun grote
concurrent indertijd was Willem Jansz (Blaeu), die erg gebrand was op de
kaarten van Judocus, want na diens dood in 1629 kocht hij vele van zijn
etsplaten. Ook in de kaartgroep met de schrijfwijze Buijssem kunnen we een
mogelijke "kaartverwantschap” aanwijzen: de kartografen Jacob van Deventer
en Christiaan’s Groten waren beiden in Spaanse dienst en hadden opdracht
kaarten voor de Spaanse militie te vervaardigen.
Tenslotte valt ons in de kaartgroep Bussum de relatie Sanson-Tirion op. De
uitgever Tirion gaf evenals vele andere 18e-eeuwse uitgevers diverse kaarten uit
van Franse kartografen, waaronder Sanson. Wellicht heeft men zich bij het
vervaardigen van nieuwe kaarten laten leiden door bestaande Franse kaarten.
Als we diverse kaarten nader gaan bekijken, dan kunnen we in en om Bussum
verschilende toponiemen vinden, vooral op de 17e een 18e eeuwse kaarten. De
kaart van Bonefatius (1610) vermeldt tussen Naarden en Bussum houtkam pen
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en aan oost- en zuidzijde van het dorpje bouwland en hei. Richting Laren staan
schaepsschoeten (schaapskooien) aangegeven. Ten westen van Bussum staan
de Leeuwenbergen getekend.
Op de kaart "Episc. Ultrajectinus” van Balthasar Florisz van Berckenrode
(1628) staat de weg van Bussum naar Hilversum betiteld als Hilfersummer
Wech. De kaart van J.J. van Loon (1674) geeft weinig bijzonderheden: oostelijk
van het dorp staan Out Bussum en Crayloo vermeld.
De een jaar later verschenen Franse kaart van Sanson vermeldt Oud-Bussum
als Groot Bussem. Van hier uit geeft hij in de richting Naarden het Mastbos
aan. De vermoedelijk iets jongere kaart van Nicolaas Visscher II;, "Ultraiectini
Dominii Tabula” genaamd, laat even ten zuiden van Bussum een splitsing van
wegen zien, daarbij vermeldend, dat het Herewegen betreffen op Amersfoort en
Utrecht.
De Kaart van Justus van Broeckhuysen (1709) is echter het uitgebreidst
vergeleken bij de 17e eeuwse kaarten. De Naarder en Bussumer Neng staat
breeduit geschreven tussen stad en dorp. Een gedeelte van dit gebied (bij het
tegenwoordige Jan Tabak) wordt Lange Weye genoemd. De weg van stad naar
dorp staat als Kerkweg genoteerd en westelijk van Bussum staan de reeds
eerder genoemde Leeuwenbergen nu als Klaas Molenaars Bergen genoteerd.
De zuidelijker gelegen Lange Heul staat eveneens aangegeven.
Op de ’’Nieuwe Kaart van Gooilandt” (1740) vinden we naast de op de vorige
kaart vermelde namen ten zuid-westen van Naarden de Kolfbaan in Het Spiegel
(in de richting van Leysjeskamp] vermeld. De weg naar Hilversum heet nu
Hooge Naarder Weg. Op deze kaart staan de afzandingen zeer nauwkeurig
getekend. De meest uitgebreide kaart is echter die van P.A. Ketelaer, de uit
1769 daterende ’’Kaarte van een gedeelte van de Provintie van Holland” .
Bussum staat er getekend als een dorpje met een vijftigtal huizen, een kapel en
een (schuur)-kerk. Ook de afzandingsgrens is aangegeven. De wegen, die
genoemd worden zijn: de baan o f weg naar Naarden na Hilversum de baan of
weg van 's lands na Bussum en Naarden de Huizerweg, de Meersteeg, de
Wittenhergseweg, de Melekweg overlopend in de Wei o f Koedijk, de
Zwarteweg en de Kerkweg. Naast laatstgenoemde weg staat de Mestvaart
(Bussummervaart) genoteerd. Ook de Molenaarsbergen (zonder ’’Klaas” !)
staan ten westen van het dorp getekend. In het noord-oosten weer de ”Naarder
en Bussumer Eng, richting St. Janskerkhof schaapshokken en in het noord
westen Laagjes o f Lijsjeskamp.
Deze kaart is de uitvoerige kaart totdat in 1824 de eerste kadastralekaart van
de gemeente Bussum verscheen.
Na deze bespreking een tweetal met kaarten verband houdende opmerkingen.
Allereerst: er zijn kaarten van het Gooi of van gedeelten ervan verloren gegaan.
Zo kwam ik in het archief van Oud-Bussum de vermelding van een door
Mattijs Jansz, de gezworen landmeter van Rheinland, vervaardigde kaart van
TVE 8-47

1
VV

••

'1 -

•

/ 4

c '" .

‘ <I >ü''

k ^ V # ï!:'=
y , \ \ ‘tj

y-v -ft-c g
t&s&msaJe\ \ .

kr

i

%

af

Gedeelte van de ,,Caarte van Goyland Anno 1709" die in opdracht van de stad Naarden en de
dorpen gemaakt werd van de gezamenlijke heiden, weiden enz., door Justus van Broeckhuijzen.
\Noorden is links],
A .R .A . Hingmancollectie, inv. nr. 2592.
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Oud-Bussum tegen. Deze kaart was op 15 mei 1553 uitgegeven (of
vervaardigd). Dat het doorgeven van deze gegevens aan het Geografisch
Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht ondanks het ontbreken van de kaart
toch van belang zijn, bewijst een recent schrijven van mevr. Y.M. Donkerslootde Vrij, die met een onderzoek naar oude kaarten van Nederland van vóór 1750
bezig is. Zij schreef, dat deze mededeling desondanks van belang was, omdat
Mattijs Jansz. als landmeter van Rijnland in 1553 nog niet bekend was!
Vervolgens nog een tweede opmerking: ook de bekende Claes Jansz Visscher
(1587-1652) moet in het Gooi werkzaam zijn geweest. Er zijn twee aan hem
toegeschreven prenten van Bussum bekend (zie: Een kabinet van Gooi- en
Eemland of Die van Lage Bussum). De datering van deze prenten kan niet
vroeger dan 1605 zijn, want in dit jaar verscheen zijn vroegste werk.

Hilversummers uit vroeger eeuwen1’
door P. W. de Lange- Hilversum

Indertijd heb ik in deze kring iets verteld over Hilversums geschiedenis in
vogelvlucht2’. Daarbij heb ik mij toen moeten bepalen tot enkele grote lijnen.
Zo kon ik maar weinig aandacht geven aan de mensen; wie zij waren en hoe zij
geleefd en gewerkt hebben. Dat stel ik mij voor hierbij te doen, waarbij ik mij
zal beperken tot de ruim anderhalve eeuw tussen 1650 en 1811. Overigens
wordt dit ook geen doorlopend verhaal, maar een reeks van aparte schetsen, die
U moet zien tegen de achtergrond van de ingrijpende ontwikkeling, die hier in
die tijd heeft plaats gevonden. Hóe ingrijpend moge blijken uit een vergelijking
van de toestanden aan het begin en het einde van dat tijdvak.
Tot aan het midden van de zeventiende eeuw woonden hier, afgezien van enkele
notabelen, in hoofdzaak alleen maar boeren met eigen grond31. Sommigen
groter, anderen kleiner maar allen bezig met hetzelfde werk in dezelfde
omstandigheden en onderworpen aan dezelfde invloeden van buitenaf, zoals
misoogst en oorlogsgeweld. Wél bestond er verschil op het punt van de gods
dienst. Het merendeel was katholiek, de rest protestants. Het dorpsbestuur
bestond in de regel alleen uit protestanten.
Omstreeks 1811 waren er weliswaar nog heel wat boeren, maar lang niet allen
bewerkten eigen grond. Het grootste deel van de bevolking was betrokken bij
de weverij; een zeventigtal als werkgevers (de fabrikeurs), de overigen als
werknemer, meest wevers en niet te vergeten de vele vrouwen, die thuis
sponnen. Verder was er een grote verscheidenheid van beroepen in de verzor
gende en bestuurssectoren; niet alleen winkeliers en ambachtslieden, maar ook
bijvoorbeeld onderwijzers, procureurs, een notaris, belastinggaarders, enz. De
verschillen in welstand waren meer geaccentueerd. En zo waren er eigenaars
van huizen of land, die dat niet zelf gebruikten, en geldschieters d.w.z.
renteniers. Op kerkelijk gebied waren er ook oud-katholieken en joden. Het
dorpsbestuur was niet langer uitsluitend in handen van protestanten.
Gelet op de kenmerkende beroepen was het hier zo ongeveer in de eerste helft
van het beschouwde tijdvak een loonweversdorp en daarna een fabrikeursdorp.
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Bronnen
Vóór ik met mijn eigenlijk verhaal begin, wil ik U enig idee geven van de
bronnen, die ik daarvoor gebruikt heb. Want dat lag niet zo eenvoudig. U
weet, dat in 1766 een grote brand hier gewoed heeft. Daarbij zijn het dorpsar
chief en dat van de protestantse gemeente vrijwel geheel verloren gegaan. Veel
moest dus elders gezocht worden, maar gelukkig is daar ook heel wat te vinden.
Verschillende groepen van de bevolking komen daarbij echter zeer ongelijk aan
hun trekken.
Om te beginnen de boeren. Jaarlijkse kohieren van een soort van
grondbelasting op bouwland (de koptiende) gaan terug tot ongeveer 1500.41
Deze bevatten de namen van de eigenaren met hun aanslag. Bij mutaties is in
de regel ook de naam van de andere partij vermeld. In enkele gevallen zelfs
eventuele familierelatie tussen beiden. Dit kan op weg helpen bij het
construeren van een stamboom. Daarvoor kan hier tevens gewag gemaakt
worden van de gewoonten bij boeren met eigen grond. Het normale patroon
was dan, dat een jonge boer bij zijn huwelijk enig land kreeg van vader en
schoonvader om daarmede een eigen bedrijf te beginnen. Ging het hem goed,
dan kocht hij er gaandeweg land bij. Bij overlijden van ouders en schoonouders
erfde hij zijn aandeel in hun bezit. Als zijn eigen kinderen gingen trouwen, gaf
hij op zijn beurt hen enig land mee en bij zijn overlijden werd zijn resterend
bezit onder de kinderen verdeeld. Natuurlijk kwamen er talrijke variaties op dit
patroon voor; maar aan de hand hiervan is het gelukt, sommige geslachten
enige eeuwen lang te volgen. Naarmate meer land in handen van niet-boeren
kwam, verloor dit patroon aan praktische betekenis.
Dan de welgestelden in het algemeen (inclusief de boeren met eigen grond).
Incidenteel kunnen de akten van notarissen heel wat omtrent hen leren. Denk
maar aan huwelijksvoorwaarden, testamenten, voogdijstellingen, inventarissen
van nalatenschappen en boedelscheidingen. Van Naardense notarissen zijn
akten bewaard sedert de eerste helft van de zeventiende eeuw5’. Hilversum
kreeg in de tweede helft van die eeuw zijn eerste notaris, maar hun akten zijn
eerst sedert 1719 beschikbaar61. Andere gegevens omtrent deze groep zijn te
vinden in de huizenkohieren van 17327,en 180981; het landkohier van 17329)en sinds 1766- de transporten van vast goed voor schepenen101.
,,,
Op de hele bevolking hebben betrekking de lijsten van erfgooiers van 1708
en 180512i; die van de aangeslagenen in de quotisatie van 180913), de burgerlijst
van 181114) (met beroepen en geboortedata) en sinds 1766 de registers van de
impost op trouwen en begraven151 en de huwelijken voor schepenen161.
De kerkelijke registers van dopen, trouwen en begraven (c.q. overlijden) zijn in
zeerongelijke mate beschikbaar voor de verschillende gezindten. Het oudste is
dat van de katholieken (nog onverdeeld)17*van 1676 tot ca. 1700. Daarbij sluit
een in zekere opzichten vrij volledige reeks aan van de oud-katholieken181.
Latere gegevens omtrent de andere katholieken moet men echter zoeken in de
registers van omliggende staties191. Eerst sedert 1785, toen zij hier weer een
eigen kerk hadden, zijn eigen registers beschikbaar201. De protestantse registers
zijn eerst sedert 1766 aanwezig2i>. Wél zijn daarin ook oudere gegevens
opgenomen, maar die zijn gebaseerd op een reconstructie van na de brand en
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niet alleen verre van volledig, maar hier en daar ook minder betrouwbaar. Van
de joden is ter zake niets bekend.
Dit overzicht is uiteraard niet volledig, maar maakt wél duidelijk, dat het
vooral de bezitslozen zijn, over wie men slecht is ingelicht; de katholieken van
vóór 1676 en van ca. 1700 tot 1784; de protestanten vóór 1766 en de joden
zonder tijdsbeperking.
Kennismaking met enkele van de eerste wevers
Van ouds is hier ’s winters, als het buitenwerk stil lag, wel voor eigen gebruik
geweven. Maar kort na 1650 zijn sommigen begonnen met het weven van
wollen lakens in loon voor Amsterdamse kooplieden. Hun aantal zal
aanvankelijk niet groot geweest zijn; maar hun bedrijf was een doorn in het oog
van de Naardense wevers, die dit beroep al sinds eeuwen uitoefenden en wie het
toen niet meer zo goed ging. Op verzoek van Naarden hebben de Staten in
1659 besloten, dat er hier geen nieuwe getouwen in bedrijf gesteld mochten
worden en dat de andere, bij overlijden van de wever/eigenaar, afgebroken
zou worden221.
Drie Hilversumse lakenwevers, een vader met een volwassen zoon en een
schoonzoon, hebben het volgend jaar hierin aanleiding gevonden om voor een
Naardense notaris te verklaren, dat een andere zoon driejaar geleden (dus vóór
het Statenbesluit) als zijn moederlijk erfdeel de getouwen ten huize van zijn
vader ontvangen heeft en daar voor eigen rekening op gewerkt heeft 23l Die
vader heette Joost Teunisz; zijn kinder zouden zich wat later De Graaf noemen.
Hij was geen erfgooier en zal dus van buiten het Gooi gekomen zijn. Daarop
wijst ook zijn doopnaam, Joost, die tot dan toe hier niet voorkwam. Die
schoonzoon heette Willem Gerberden; hij zou zich wat later De Boer noemen.
Hij was erfgooier. Die doopnaam Gerbert was hier niet algemeen. Uit deze
wevers is een uitgebreid nageslacht (ook in de vrouwelijke lijnen)
voortgekomen, waaronder wevers en fabrikeurs. Sommige van hen met de
namen Joost of Gerbert.
Dat Statenbesluit heeft overigens weinig effect gehad. De Hilversummers
hebben zich er blijkbaar weinig van aangetrokken. En toen in 1675 - 16 jaar
later - Naarden voor de zoveelste keer er bij de Staten op aandrong daar iets
aan te doen, hebben de Staten dat uitdrukkelijk geweigerd!241
Het geslacht Fokker
Dit is een oer-Hilversums geslacht, waarvan vele leden lange tijd boer gebleven
zijn. Ook hier is de geslachtsnaam eerst in het derde kwart van de zeventiende
eeuw in gebruik gekomen, maar geleidelijk, zoals bijgaand schema laat zien.
Het eerste jaartal bij ieders naam geeft aan, wanneer hij voor het eerst in de
koptiende is aangeslagen, dus landeigenaar werd. Jan Toenis Elbertsz is bij zijn
leven nooit met die geslachtsnaam aangeduid.; zijn oudste drie zoons evenmin.
De vierde zoon is op dit punt de eerste geweest. M aar de kinderen van de
oudste drie zijn direct Fokker genoemd.
Jan Toenis Elbertsz was één van de rijkste boeren van zijn tijd. Hij moet ook
heel weldadig geweest zijn. Zijn naam (als Jan Toenisz Fokker) komt namelijk
voor op een lijst van kort na 1700 van weldoeners van de katholieke gemeente.
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Oorsprong van de
Fokker’s uit de
koptiende-registers.

Claas Jan Toenisz
1646-1697
Hein Jan Toenisz
1651-1718

Toenis -JanToenis
Elbertsz - Elbertsz
7-1651 - 1622-1674

(

Toenis Cz F. 1680-1736
Jan Cz F. 1697-1724
Willem Hz F 1681-1740
Anx Hz F. 1681-1730
Lambert Hz F. 1719-1731

Willem Jan Toenisz
1656-1710
Jacob Ez F. 1699- voor 1740
Jan Ez F. 1704-na 1740

Elbert Jansz Focker
1659-1703

\

Jan Jansz Focker
1662-1721

<

Toenis Jansz Focker
,1665-1691

<

Rijck JzF. 1696-1736
Lambert Tz F. 1691-1733

De oud-katholieke gemeente bezit een mooie misbeker uit die tijd; daarvan zou
hij wel de gever geweest kunnen zijn.
In de achttiende eeuw schijnt dit geslacht mettertijd niet zo goed geboerd te
hebben. Nog in 1732 waren niet minder dan 17 Fokkers (allen uit dit geslacht)
in het bezit van een huis. In 1809 nog maar één! De lijst van 1811 telt 10
Fokkers, waaronder nog maar twee boeren, één boerenknecht, één
koeienhoeder, maar vier wevers, één winkelier en één tapper. Een zoon van de
laatste is omstreeks 1820 fabrikeur geworden en zo de stamvader van het hier
nog actieve fabrikantengeslacht.
De afscheiding van de oud-katholieken

Zoals U zult weten, bestaat er hier een oud-katholieke gemeente met een kerk
aan het Melkpad. Deze gemeente is in het begin van de achttiende eeuw
ontstaan. Zonder U met theologische kwesties lastig te vallen wil ik proberen U
duidelijk te maken, wat deze afscheiding voor alle betrokkenen heeft betekend.
Dergelijke gemeenten vindt men maar in een betrekkelijk klein aantal plaatsen
in ons land. In het Gooi is ze de enige. Hoe is dat zo gekomen?
In de loop van de zeventiende eeuw heeft zich binnen de katholieke kerk een
stroming voorgedaan, die zich - laat ik zeggen - een zekere mate van kritiek op
het officiële beleid veroorloofde. Niet alleen, of vooral, in ons land. Denk maar
aan de groep rond Port Royal in Frankrijk. Deze stroming vond instemming
onder de kerkelijke leiders in ons land met aan het hoofd de aartsbisschop van
Utrecht. Die aartsbisschop werd vanouds gekozen door een landelijk college
van kanunniken, waarna de paus die keuze bekrachtigde. Tegen het laatst van
de zeventiende eeuw werd deze stroming steeds scherper aangevallen vanuit
bepaalde kerkelijke instanties te Rome. En zo heeft de paus, kort na 1700,
reden gevonden de aartsbisschop te ontslaan en een ander in zijn plaats te
benoemen buiten de kanunniken om. Dankzij het optreden van de Staten heeft
deze benoeming geen effect gehad. De ’’oude” aartsbisschop (Codde) is in
functie gebleven, waarna hij en zijn aanhangers door de paus gebannen zijn.
Dit bracht velen in gewetensnood. Per saldo heeft slechts in een betrekkelijk
klein aantal plaatsen de pastoor met een groter of kleiner aantal van zijn
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parochianen de banvloek getrotseerd251. Dat dit ook hier het geval geweest is,
zal naar het mij voorkomt mede toe te schrijven zijn aan het feit, dat de plaats
toen een stormachtige ontwikkeling doormaakte.
Ik zie hierin een parallel met de opstand tegen Spanje van een kleine ander
halve eeuw te voren. Ook toen maakte de maatschappij een ingrijpende ontwik
keling door, waarbij traditionele verhoudingen slag op slag werden aangetast
en nieuwe gezichtspunten zich baan braken. In plaats van die ontwikkeling te
begrijpen en zo goed mogelijk te begeleiden heeft Philips I de teugels van zijn
bewind strakker aangehaald. Zo werden de onderdanen voor de keus gesteld
tussen hun gevoel voor traditie en een gepast gevoel van eigenwaarde. Datzelfde
meen ik ook hier te herkennen.
Intussen belandde de katholieke bevolking hierdoor in een crisistoestand, want
een belangrijk deel was Rome trouw gebleven. De scheidslijn liep vaak dwars
door gezinnen.
De latere oud-katholieken wilden zélf niet met Rome breken en hebben blijk
baar een tijd lang gehoopt weer in genade aangenomen te zullen worden. Eerst
een kleine twintig jaar later hebben zij zich uitdrukkelijk als zelfstandige
groep georganiseerd. Al die tijd hebben zij in grote onzekerheid geleefd;
sommigen hebben zich toen weer van hen afgekeerd.
Door ingrijpen van de Staten was de kerk in handen van de oud-katholieken
gekomen. Zo bleven de anderen hier zonder kerk en zonder geestelijke bijstand
ter plaatse. Eerst op herhaald verzoek kregen zij in 1784 toestemming een eigen
kerk te bouwen. Al die tijd waren zij aangewezen op de hulp van pastoors uit
naburige plaatsen; vooral uit Laren, maar ook uit Bussum, Ankeveen en
Baarn, mogelijk ook nog wel verder weg. Met alle ongemakken van dien.
Welk deel van het katholieke volk in eerste instantie afgescheiden is, valt
moeilijk te zeggen. Men noemt wel: de helft en baseert zich daarbij op het ge
middeldjaarlijks aantal dopen in hun groep kort na het schisma, in vergelijking
met dat daar vóór. Maar dat lijkt mij te hoog. Waarschijnlijk zullen vooral de
jonge mensen de pastoor, die hun leermeester geweest was, gevolgd zijn. En het
aantal dopen in die groep zal boven het gemiddelde gelegen hebben. Een derde
deel zal de werkelijkheid beter benaderen.
De huizen spreken
Uit 1732, dus vrijwel het midden van het beschouwde tijdvak, is een
huizenkohier bewaard gebleven, dat tal van bijzonderheden bevat en daardoor
enigszins een kijk geeft op de levensomstandigheden van de mensen van toen261.
Honderd jaar eerder, in 1632, is er ook zo’n kohier gemaakt, maar daarvan zijn
alleen totaal cijfers per plaats bewaard27*.
Daar is eerst het totaal aantal huizen. Dat was hier in 1732 ruim 460, dat is ruim
driemaal zo hoog als 100 jaar te voren. De bevolking moet dus in die tijd sterk
in omvang zijn toegenomen. Dit dank zij de welvaart, die de opkomende
weverij meebracht. Geen van de naburige plaatsen is ook maar bij benadering
zo snel gegroeid. Na 1732 lijkt die groei er vrijwel uit geweest te zijn, want in
1809 was het aantal huizen nog niet helemaal 500. Maar dat is gedeeltelijk
maar schijn. Dat zal straks blijken.
Dan is daar verder de huurwaarde van de huizen en de daarop gebaseerde
aanslag in de verponding. In de meeste gevallen kennen we tevens de oude
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aanslag, van diezelfde huizen, volgens de normen van 100 jaar te voren.
Gemiddeld was die oude aanslag hier de laagste van alle Gooise plaatsen; de
nieuwe de hoogste (zelfs hoger dan die van de stad Naarden!). Per plaats beke
ken was de nieuwe gemiddelde aanslag te Blaricum (en waarschijnlijk ook te La
ren) ongeveer gelijk aan de oude. Te Naarden was ze met een derde toegenomen;
te Huizen verdubbeld; maar hier niet minder dan vervijfvoudigd! Dit wijst naar
het mij voorkomt op grote woningnood. De woningvoorraad zal niet even snel •
als de bevolking gegroeid zijn.
Welke mogelijkheden waren er destijds om hier de woningvoorraad te
vergroten? Daarbij moeten we bedenken, dat de kom van het dorp aan alle
kanten ingesloten was door de bouwlanden, de engen; en dat er tijdens het
beschouwde tijdvak praktisch geen bouwland -een onmisbaar bestaansmiddel
voor de boeren- voor woningbouw gebruikt is. Men was dus aangewezen op de
ruimte binnen de kom. Daar lagen nog wel hier en daar een aantal kampen.
Verder was er plaats vrij gekomen op de erven van boerderijen, die niet langer
als zodanig gebruikt werden. En tenslotte was er binnen die boerderijen de
vroegere bedrijfsruimte, die tot woning ingericht kon worden. U begrijpt, geen
van die mogelijkheden was onbeperkt.
Tot goed begrip van de cijfers uit het huizenkohier moet men wél weten, dat
daarin alleen de huizen, gebouwd op de kampen en erven, meegeteld zijn,
maar de woningen ingericht binnen vroegere boerderijen niet. Het aantal
woningen is dus hoger dan het aantal huizen en bijgevolg sterker gestegen. Zo
kan dus ook de stijging na 1732 niet onbelangrijk hoger zijn geweest zijn uit de
totaalcijfers blijkt.
Die meervoudige bewoning van huizen in 1732 was, wat de Gooise dorpen
betreft, iets specifieks Hilversums. In Laren en Blaricum was ze hoge uitzonddering en bleef dan bovendien tot twee gezinnen beperkt. Dat zal vóór 100
jaar hier ook wel het geval geweest zijn. Maar nü was nog maar ruim 60% van
het totale aantal door één gezin bewoond; tegen ruim een kwart door twee
gezinnen; bijna een tiende door drie gezinnen en kleinere aantallen door vier en
zelfs vijf gezinnen. In totaal was bijna 40% van de huizen bewoond door meer
dan één gezin met bijna 60% van het totale aantal gezinnen. Die ontwikkeling
heeft zich na 1732 voortgezet. Weliswaar levert het kohier van 1809 ons geen
gegevens ter zake. Maar op de kadasterkaart van 1824 (de oudste op dat
gebied) komen verschillende langwerpige gebouwen, kennelijk vroegere boer
derijen, voor, verdeeld in acht woningen. Daartoe zijn ze eerst over de volle
lengte in tweeën verdeeld, waarna iedere helft verder gesplist is. Zo ontstonden
de -later zo beruchte- rug-aan-rug woningen.
Tenslotte nog iets over de bezitsverhoudingen ten aanzien van de huizen.
Omstreeks 1650 zal hier vrijwel iedere boer zijn eigen huis gehad hebben, zoals
in Laren en Blaricum nog in 1732 het geval was. Enkelen van hen zullen in het
bezit geweest zijn van een tweede huis, geërfd van ouders of schoonouders. Een
héél enkele misschien van een derde. Hier was in 1732 nog maar 45% van de
huizen eigendom van personen met maar één huis. Daarentegen bezat een
kleine groep van 22 personen met ieder vier of meer huizen samen ruim een
kwart van het totale aantal. De grootste bezat zelfs elf huizen. Ook deze
ontwikkeling heeft zich voortgezet. In 1809 was nog maar ruim een kwart van
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de huizen in handen van personen met maar één huis. En niet minder dan bijna
de helft in het bezit van enkele tientallen personen met vier of meer huizen. De
grootste twee bezaten toen respectievelijk 20 en 19 huizen.
Dergelijke gegevens zouden ook afgeleid kunnen worden voor het landbezit.
Bovendien blijkt uit boedelinventarissen, dat sommige personen grote
bedragen aan andere hadden uitgeleend. Te samen levert dit het beeld van een
samenleving waarin een betrekkelijk kleine groep van personen een groeiende,
veel grotere, groep anderen van zich afhankelijk heeft weten te maken; als
pachter, huurder en schuldenaar. Zo ontstonden hier duidelijk twee standen:
de "haves” en de "have-nots” . Een vroeg-kapitalistische samenleving. Dit beeld
wordt nog geaccentueerd door het voorkomen van niet-Hilversummers onder
de huiseigenaren; al in 1732, maar sindsdien als geregeld verschijnsel.
Als voorbeeld vertel ik U de geschiedenis van een herberg aan de Kerkbrink, de
voorloper van het tegenwoordige Hof van Holland.
In 1732 was een niet-Hilversummer, Jacob van Dorsen, eigenaar; deze deed het
pand in 1739 over aan de kinderen (lees: de erven) van Govert de Beer. In 1755
verkochten deze het aan de herbergier Gerrit Numan, die het na de brand van
1766 weer heeft laten opbouwen, maar daardoor blijkbaar in financiële
moeilijkheden geraakt is. Tenminste, in 1768 moest het publiek geveild
worden; het heette toen "De Graaf van Buren” en omvatte een herberg met
stalling, kolfbaan en tuin. Nieuwe eigenares werd een combinatie van drie
personen, allen van buiten het Gooi. Eerst in 1776 verkocht deze het aan de
Hilversummer Lambert Jansen Lam, die er in gewoond heeft en het in 1795 van
de hand deed aan de Amsterdammer Sebastiaan van Nooten; het heette toen
"De Jonge Graaf van Buren” . In 1804 werd het verkocht aan de Hilversumse
fabrikeurs Lourens Vlaanderen en diens zoon Cornelis. Na de dood van
eerstgenoemde in 1806 werd het geheel overgeschreven op de zoon en heette
toen "Het Bonte Paard” . En tenslotte is het in 1808 onder de naam "Het
Wapen van Amsterdam” verkocht aan Jan Alberts, die er waarschijnlijk weer
in gewoond heeft. Blijkbaar is de herberg bij herhaling gedreven door een
zetbaas. Omstreeks 1800 was dat Jan Hendrik Habermehl, van oorsprong een
Duitser, wiens dochter Maria later trouwde met Lourens Keers en de stammoe
der worden zou van de predikantentak van het Hilversumse geslacht Keers.

De immigratie
Alles wijst er op, dat gedurende het hele beschouwde tijdvak personen van
buiten zich hier gevestigd hebben. Het vooruitzicht hier te wonen moet
aantrekkelijk geweest zijn. Wat kan daarvan de oorzaak zijn? Mijns inziens
luidt het antwoord: Er viel hier wat te beleven met die opkomende, later
bloeiende, weverij; de samenleving was hier in beweging (niet vastgeroest) en
dus wras er kans hier wat te verdienen.
Zo kwamen, van heinde en ver, allerlei mensen: vaklieden en ongeschoolden,
enigszins vermogenden en paupers, geboren leiders en mislukkelingen; maar
allen bereid om de moeilijkheden van de aanpassing aan een hen vreemd milieu
te overwinnen en om hier een nieuw leven te beginnen; kortom: bezield met
pioniersgeest. Ze kwamen, wat dat betreft, overigens hier in een verwant
milieu, want de Hilversummers - ik heb er eerder al op gewezen - waren van
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huis uit ondernemend. Deze toestroming heeft Hilversum de mankracht
geleverd, nodig voor de uitbouw van zijn industrie en betekende ook
versterking van het leiderschap daarbij.
Op enkele punten wil ik in dit verband wat nader ingaan;
Uiteraard kwamen velen uit de naaste omgeving. Zo uit Laren: Andriessen,
Calis en Majoor. Maar opmerkelijk zijn de talrijke relaties met Loosdrecht, dat
zélf, met zijn veenderij, een trekpleister voor velen van elders was. Vandaar
kwamen onder meer: Das en Edema, en later Pos en Schipper.
Merkwaardig is voorts, hoevelen er uit het naburige Duitsland, meer speciaal
West-falen, gekomen zijn: de Berends, Harmens en Jurriaans. Omstreeks het
midden van de achttiende eeuw hebben sommigen van hen nog bij hun leven
hier vooraanstaande posities bereikt. Ik noem U: Röhling, Verbaten,
Voortman en Alders. Mogelijk heeft de vakkennis van enkelen hunner er mede
toe bijgedragen, dat de pogingen om hier voor eigen rekening te gaan weven
geslaagd zijn.
En dan nog iets over de joden. Hun aanwezigheid, meest als kleine handelaren,
is mede kenmerkend voor het karakter van de plaatselijke samenleving van
toen. Wanneer de eersten zich hier gevestigd hebben, heb ik niet kunnen
vaststellen. Vermoedelijk ongeveer tegelijkertijd met het optreden van de eerste
fabrikeurs. Want al in 1741 kocht Hartog Michiels de Jood, alias Levi, een huis
aan de Groest en in 1751 was de joodse gemeente groot genoeg om een terrein
voor een eigen begraafplaats (aan de Gooise vaart) te kunnen kopen281.
De immigratie heeft overigens ook wel schaduwzijden gehad. In tijden van
slapte -bijvoorbeeld tijdens de vierde Engelse oorlog- stonden de
potarmmeesters van de kerkelijke gemeenten met de handen in het haar, hoe
de talrijke armlastigen te helpen.
Iets over de culturele ontwikkeling
Van de arme heideboertjes van 1650 en vroeger mag men op dit punt weinig
verwachten. In ieder geval is daarvan weinig tastbaars tot ons gekomen. Of het
moest zijn in de vorm van hun boerderijen: eenvoudig van opzet, doelmatig en
zonder versieringen.
Later, onder invloed van de ingrijpende economische en sociale
ontwikkelingen, is er op dit gebied stellig wel iets gebeurd; vooral in de maat
schappelijke bovenlaag. Maar ook daarvan is weinig tot ons gekomen. Bijvoor
beeld, dat de veerschipper Jan Jansz Perk de Oude in het eerste kwart van de
achttiende eeuw zijn zoon naar Parijs gestuurd heeft ter voltooiing van zijn
opvoeding291. En omstreeks een halve eeuw later is hier iemand aangeklaagd,
omdat hij een katholieke Franse schoolmeester huisvestte301.
Onderwijs geven was namelijk destijds aan niet-protestanten verboden. Maar
blijkbaar was er wél behoefte aan die lessen. Er werd dus wat gedaan aan
vreemde talen. Maar ook aan schone kunsten: Uit het laatst van de achttiende
eeuw is er een portret van Hendrik de Blinde (die eigenaar van 19 huizen) met
een fluit in zijn handen311, welk portret bovendien vervaardigd is door zijn
kleinzoon, de beroeps-schilder-tekenaar Jan van Ravenswaay. In diezelfde tijd
correspondeerden de ooms van Albertus Perk (Krijn en Cornells Perk) in
dichtvorm321. Van beiden zijn later zelfs dichtbundels uitgegeven. Verder
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bestond hier de gewoonte van het bijhouden van dagboeken. Ook heeft iemand
een kroniekje bewerkt33). Het is maar een schamele opsomming en heeft met
echte cultuur niet zo heel veel te maken. Misschien zegt het meer, dat de
woningtypen, die in deze tijd ontstaan zijn, n.1. het fabrikeurshuis341en het notabelenhuis35,ondanks de weelde, die de bouwers zich hadden kunnen
veroorloven, dezelfde kenmerken van eenvoud en doelmatigheid vertonen als
de oude boerderijen. Eerst later zijn er wel versieringen aan aangebracht.
NOTEN
1) Voordracht gehouden voor de Hilversumse Historische Kring ' 'Albertus Perk " op 16 november
1977; nu van noten voorzien, [gedeelte over veerschippersgeslacht Perk is niet opgenomen]
2) Tussen Vecht en Eem [1976] blz. 1-22.
3) Alg. Rijksarch., Den Haag [A.R.A.] arch. Staten v. Holland vóór 1572, no. 477 [verponding
1544]; fotocopie in Rijksarch. Haarlem [R.A.H. ]
4) R .A .H ., koptiendearch. no. 9-272
5) R.A.H., not. arch. no. 3660-5404.
6) R.A.H ., not. arch. no. 1905-1965
7) A .R .A ., arch. Financie v. Holland na 1572, no. 502 [fotocopie in R.A.H.] en Gem. Arch.
Hilversum [G.A.Hi], no. 248.
8) G.A.Hi., no. 253. Dit is een vrij uitvoerige klapper. Een daaruit bewerkte reconstructie van het
kohier is in mijn bezit.
9) G.A.Hi., no. 249.
10) R.A.H., oud recht.arch., no. 3286-3296.
11) A .R .A ., arch, rekenkamer der domeinen, no. 755 bis, map 6. Gepubliceerd: Mr. F.K. van
Lennep. Bijdrage tot de kennis van de rechtstoestand der erfgooiers, blz. 22-40 [1903] en P. W.
de Lange, Tussen Vecht en Eem I [1970/1], blz. 249-285 [alfabetisch],
12) Arch. Stad en Lande v. Gooiland, afschrift in mijn bezit.
13) A .R .A ., arch. Financiën 1798-1813, no. 851, afschrift in mijn bezit.
14) R.A.H .. Frans arch., no. 538. Zie ook: Holland 6 [1974], blz. 202-225.
15) R.A.H ., DTB Hilversum, no. I6en 17.
16) R.A.H. DTB Hilversum, no. 12en 13.
17) R.A.H. DTB Hilversum, no. 7.
18) R.A.H ., DTB Hilversum, 8, 9, 10, 20, 21 en 22.
19) R.A.H ., DTB voor Laren no. 3-6; voor Bussum onder Naarden no. 29-32,; voor Baarn onder
Hilversum no. 5 en sinds 1758 R.A. Utrecht DTB 61 en 66; voor Ankeveen onder ’s-Graveland
no. 7.
20) R.A.H ., DTB Hilversum no. 6.
21) R.A.H., DTB Hilversum no. 1 en 3.
22) A .R .A ., arch. Staten v. Holland na 1572, appointement v. 21-7-1659 [vlg. R.A.H ., arch,
polder 's-Graveland, ex. no. L. 49]
23) R.A.H., not, arch. [Naarden] no. 3674, akte no. 100 [2-10-1660],
24) A .R .A ., arch. Staten v. Holland na 1572, no. 1519, fol. 874v en 1875 [2-12-1675].
25) Zie o.a. B.A. van Kleef, Geschiedenis van de Oud-Katholieke kerk in Nederland, 2de druk
]1955]enJ.A.G. TansenM . Kok, Rome-Utrecht [1966]
26) Zie noot. 7
27) A .R .A ., arch. Financie van Holland na 1572, no. 464.
'28) G.A.Hi., tweede collectie Perk. I-D-3-d-4 [octrooi v. Gecomm. Raden v. 16-12-1751].
29) Zie o.a. K. Perk Vlaanderen, Historische en biografische aantekeningen Vlaanderen, Perk en
Doets [1891 ],' manuscript in part. bezit; afschrift in mijn bezit.
30) Actageref. kerkeraad Hilversum 26-1-1769 e.v. [vlg. Gedenkboek Hilversum 1424-1924] blz.
237 en 238.
31) Gedenkboekje, t.o. blz. 64.
32) G.A.Hi., tweede coll. Perk II-A-a en b.
33) Arch. Oud-Kath. gemeente Hilversum
34) Gedenkboek t.o. blz. 486, bovenste foto
35) Een dwarshuis met de deur in het midden.
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Een ramp met een gelukkige afloop
door J.V.M. Out- Eemnes

Wie langs de Pieterskerk van de Nederlands Hervormde gemeente van Eemnes-Binnen, beter bekend onder de naam ” ’t dikke torentje” , rijdt, bewondert
soms de eenvoud en de stille schoonheid die dit kerkje uitstraalt en men is
verbaasd als men hoort, dat het al uit de 15e eeuw dateert.
Toch had het niet veel gescheeld of we hadden in 1921 het kerkje voorgoed
verloren. In de notulen van de vergadering van de Kerkeraad uit die tijd, wordt
daar het volgende over verteld:
Op zaterdag 18juni trof onze gemeente een grote ramp. Er was brand ontstaan
in het perceel naast de kerk. Door de hevige Noordenwind aangewakkerd, werd
ook weldra onze kerk een prooi der vlammen. Water was er niet te krijgen,
tengevolge van de grote droogte.
hi één uur lag alles verteerd op de grond. Alleen de muren waren blijven staan.
Van het prachtige orgel was niets meer te vinden. Slechts de kerkbijbels
konden nog worden gered.
Ook de oorspronkelijke gotische koor- en doophekken, alsmede een mooie
eikenhouten preekstoel waren voor goed verloren. Twee dagen na de brand
kwamen Kerkeraad en Kerkvoogdij in een gezamenlijke vergadering bijeen om
te bespreken, wat nu te doen stond. Allereerst vond men het nuttig een plaats te
vinden, waar men kerkdiensten kon houden. Gelukkig had de gemeenteraad
van Baarn het binnen de kerkelijke grenzen van Eemnes-Binnen liggend
gymnastieklokaal van de Westerschool aangeboden en men besloot van dit
aanbod gebruik te maken. Vervolgens werd de wederopbouw van de kerk
besproken.
Hoe gelukkig, aldus de notulen, dat alles korte tijd te voren opnieuw verzekerd
was door tussenkomst van S. Koelewijn, president-kerkvoogd. Nu kan de kerk
weer worden opgebouwd uit de verzekering.
De brandverzekering was inderdaad kort tevoren verhoogd en
gemeenteleden hebben hierin zeker de hand van de Voorzienigheid gezien.

de

Op 24 januari van dat jaar vermeldden de notulen namelijk: en toen hebben wij
de Brandpolis nagezien. Men vond op die bewuste vergadering, dat het
interieur te laag verzekerd was en dat bovendien de premie vergeleken met die
van andere maatschappijen te hoog was. De volgende vergadering werd dan
ook besloten de verzekerdewaarde te verhogen en in de vergadering van 9
maart werd de nieuwe polis door de leden ondertekend. Omdat men een
korting had gekregen, was men toch maar bij dezelfde maatschappij gebleven.
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Eemnes-buiten, Ned. Herv. Kerk, 25 juni 1921
foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg
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Na de brand werden architect Van Veen en aannemer Koelewijn uit Baarn als
taxateur benoemd.
In de vergadering van de Kerkvoogdij van 13 juli deden zij mededeling van de
door hen geschatte schade. Daarbij deelde de aannemer de leden van de Kerk
voogdij mee, dat hij de kerk voor dat bedrag volledig wilde herstellen, terwijl de
architect daaraan toevoegde, dat hij vanwege zijn gevoelens voor de kerk gratis
toezicht wilde houden op de herbouw.
De vergadering voelde hier wel voor, maar een minderheid wilde toch een open
bare aanbesteding. In overleg met de aannemer besloot men de gemeenteleden
uit te nodigen om hun mening hierover te geven. In deze bijeenkomst vertelde
men hun, dat de architect Van Veen zonder honorarium de kerk wilde helpen
herbouwen; ook het dagelijks toezicht zou hij houden, zodat men geen
opzichter voor ƒ80 per week hoefde aan te stellen. Deze onderhandse
aanbesteding zou zekerƒ8000 schelen! Slechts met een krappe meerderheid, 31
tegen 30 stemmen, werd tot dit laatste besloten.
Op 11 augustus werden de herbouwplannen goedgekeurd en het contract met
aannemer Koelewijn getekend, met uitzondering, van twee Kerkvoogden, die
tegen deze aanbesteding bleven.
De bouw ging zeer voorspoedig: op 5 december besloot de Kerkeraad, dat nog
dit jaar avondmaal gehouden zou worden, omdat de nieuwe banken en de tafel
al gereed waren en op 19 december meldde de aannemer, dat de kerk onder de
kap zat en dat hij een nieuwe brandverzekering had afgesloten.
Toch duurde het nog enige tijd voordat de kerk opnieuw in gebruik werd
genomen. De notulen vertellen ons hierover:
Op zondag 28 mei 1922 is onder zeer grote belangstelling door Ds. H.H.
Ynzonides de opnieuw opgebouwde kerk ingewijd naar aanleiding van Ps. 24.
Afgevaardigden waren aanwezig van H.M. Koningin-Moeder [die daar vaak
kerkte en er een eigen bank had], van de hogere en lagere kerkbesturen, van de
gemeente Baarn en Eemnes, terwijl de Ambachtsheer Jhr. Van Citters [die het
"goedkeuringsrecht” bij het beroepen van nieuwe predikanten had] zelf
aanwezig was.
De kerk was prachtig gerestaureerd en in de oude staat hersteld. Ondanks de
brand zijn er nog steeds veel herinneringen aan het verleden te vinden. Veel
grafstenen, onder andere die van Andreas Mamuchet van Houdringen, heer
van Groeneveld, met als mooiste exemplaar een in de muur van het voorportaal
ingemetselde steen met een lofzang op de spoelkunst, avondmaalstel en kansel
bijbel uit 1845, het oude torenuurwerk en de klokken uit 1637 moeten dan
zeker genoemd worden.
Hopelijk zal de kerk verder voor rampen gespaard blijven en tot in lengte van
jaren zijn plaats aan de voet van de dijk behouden.
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BOEKEN en PLATEN
over het gebied tussen
VECHT en EEM
en GOOILAND

Steeds een grote collectie in voorraad,
ook enige antiquarische werken.
Op aanvraag zenden wij U onze lijst van leverbare
boeken en prenten.

schaaf b.v.
F. Renou
KANTOOR EN BOEKHANDEL
Vaartweg 1-3 - Hilversum, tel. 035 - 40333
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NIEUWE HAVEN 33
VESTING HAARDEN

Dagelijks geopend van 15 - 24 uur. tel. 02159-42990.
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Een selectie uit
onze voorraad
Streekboeken:

m

Dr. R. van Luttervelt
De Buitenplaatsen aan de Vecht
In onze vaderlandse geschiedenis genieten de buitenplaatsen a /d Vecht een
grote naam. Er gaat een roep uit van pracht en praal, zij vormen een zinne
beeld van rijkdom der kooplieden in de Gouden Eeuw. Zij waren immers de
zomerverblijven van de rijke Amsterdamse kooplieden.
In deze uitgave worden o.m. behandeld: de bewoners- de Vechtstreek in
oorlogstijden - de Huizen - tuinen en perken - waardering - karakteristiek.
Gebonden, met vele illustraties, 300 blz.
ƒ29,—
A.L. Broer
Het land van Gooi en Eem
Het Gooi biedt een bonte mengeling van stede- en natuurschoon. Deze uit
gave is voor hen die het Gooi beter willen leren kennen, hetzij als bewoner
ervan, hetzij als bezoeker, die méér dan ”berm”-toerist wil zijn.
Soepele band, geïllustreerd met kaartjes en tekeningen, 225 blz.
ƒ15,75
E. Elzenga
Nederlandse monumenten in beeld:
Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland
Bijna 200 afbeeldingen in dit deel van de serie geven een doorsnee van de
rijkdom aan monumenten in genoemde provincies.
Paperback, 220 blz.
ƒ15,—
II. de Weerd Wz.
Gooise legenden
Op onnavolgbare wijze vertelt de auteur de bijna vergeten legenden van het
oude Gooi, waar zo weinig nog van over is.
Gebonden
ƒ12,50
Dr. A.C.J. de Vrankrijker
De historie van de vesting Naarden
Voor wie meer wil weten van oudere en nieuwere vestingwerken, én van het
leven binnen een dergelijke vesting, is deze uitgave onmisbaar. De historie
is van meer dan plaatselijk belang en zelfs typerend voor de lotgevallen van
menig oud stadje in Nederland.
Rijk geïllustreerde uitgave
ƒ 9,50
Dr. A. C.J. de Vrankrijker
Jong leven in een oude dorpskern
Het verhaal over de eerste 17 levensjaren van deze beroemde auteur,
geschetst in de context van het Gooi en speciaal Bussum.
ƒ14,90
H. Tromp en J. Six
De Buitenplaatsen van 's-Graveland
Uit deze verkenning krijgt de geïnteresseerde voorbijganger behalve een
beeld van 's-Graveland als geheel en de buitenplaatsen afzonderlijk, ook inzicht in
het leven van de Hollandse kooplieden en regenten in de zomer.
ƒ14,90
Muiden in oude ansichten
Foto’s en prentbriefkaarten van 1880-1930 geven een volledig beeld van
het oude vestingstadje zoals het was.
ƒ26,90
Altijd in voorraad bij:

Boekhandel De Ark

Boekhandel Los

Nieuwstad 28

Nassaulaan 33

Weesp

Bussum
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55 jaar
tussen Vecht en Eem
Wij zijn al bijna 55 jaar gevestigd
tussen Vecht en Eem, maar dat wil niet zeggen
dat we zakelijk een museum zijn.
Ons bedrijf is sinds kort gevestigd in een nieuw pand
en hyper modern ingericht om al het huidige werk
snel en goed te vervaardigen.
Komt U gerust eens langs en U zult zien
dat we ook Uw problemen op drukwerkgebied
kunnen oplossen.

handelsdrukkerij
de nieuwe weesper bv
Flevolaan 21b, tel. 02940-17542, Weesp
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