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Frans Ernst Blaauw en Gooilust
doordrs. Peter J. A. van Mensch

[Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden] en Ed E. van Mensch [histo
rische afdeling De Vaart, Hilversum]

Bij de loting in 1634 viel kavel 22 van het nieuw ontgonnen gebied van ’s-Grave-
land toe aan Pieter Corneliszn Hooft. Na ruilingen en herverdelingen zou dit
kavel de kern worden van het landgoed Gooilust. In 1778 werd het landgoed
gekocht door mr. Gerrit Corver Hooft, die er het huidige huis liet bouwen.
Later zou het landgoed aan de overzijde van de Corverslaan worden uitgebreid
met het huidige Corversbos. In de 19e eeuw werd het park heringericht door
Jan David Zocher jr. in moderne landschapsstijl. De oprijlaan naar het huis,
die voorbij het huis recht naar het oosten doorliep, vormde de as van het
landgoed. Zocher onderbrak echter de rechte oprijlaan halverwege en maakte
er een slingerpad van. Langs waterpartijen kwam men dan bij het huis. Ook in
het zuidoostelijk gedeelte van Gooilust (”Het Nieuwe Werk” en ”De Vallei”)
herkennen we de landschapsstijl. Ten noordoosten van het huis bleef echter een
oud element gehandhaafd: een le-Notre-achtig sterrebos. Het sterrebos werd
na de Tweede Wereldoorlog vrijwel geheel opnieuw ingeplant met bomen. In
1895 sterft de familie Corver Hooft, tot dan toe bezitster van het landgoed, uit
met freule Marguerite. Zij laat haar hele bezit na aan Louise Digna Catharina
Six, gehuwd met Frans Ernst Blaauw.
Frans Ernst Blaauw werd in 1860 te Amsterdam geboren als telg van een oud
koopmansgeslacht. Reeds vroeg voelde hij zich aangetrokken tot de levende
natuur. Na zijn dood zou het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie uit zijn
nalatenschap onder andere zijn zuinig bewaarde lagere schoolboekjes over de
natuur verwerven. Als 17-jarige jongen werd Blaauw assistent van de (eerste)
direkteur van Artis, G.F. Westerman. Zijn slechte gezondheid noopte hem
echter al spoedig ontslag te nemen. Op doktersadvies werd hij naar
Zuid-Frankrijk en Zwitserland gestuurd. Niet alleen deed hij daar weer een
uitstekende gezondheid op, ook maakte hij kennis met verschillende mensen
de dezelfde belangstelling hadden als hij. Zijn liefde voor de dieren maakte
dat hij bezwaren had tegen het houden van wilde dieren in kleine hokken zoals
dat in die tijd in dierentuinen gebruikelijk was. Een oplossing was dieren te
houden in een landschappelijke omgeving op grote omheinde terreinen. Na zijn
terugkomst in Nederland begon Blaauw in 1886 op bescheiden schaal dieren te
houden op het ’s-Gravelandsebuiten Westerveld, dat zijn ouders en later hijzelf
huurden als zomerresidentie.
In 1886 kocht Blaauw een paartje Afrikaanse witstaartgnoes van de Jardin
d’acclimation (de dierentuin) van Parijs. Dat zelfde jaar al werd in ’s-Graveland
een jong geboren. Behalve gnoes kocht Blaauw in Parijs ook emoes en nandoes
(loopvogels uit respektievelijk Australië en Zuid-Amerika). Behalve genoemde
dieren bezat hij ook nog marmotten en verschillende soorten zwanen en
eenden. Met de gnoes en de nandoes zou Blaauw de beste fokresultaten
behalen. Vrijwel ieder jaar werden er jongen geboren. Veel ervan verkocht hij
aan andere verzamelaars en dierenparken. Van zijn fokresultaten deed Blaauw
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jaarlijks verslag in het Franse tijdschrift ’’Bulletin mensuel de la Societe Natio
nale d’Acclimation de France” (later veranderd in ’’Revue des Sciences naturel
les appliquées”). Dankzij deze publikaties kunnen we een goed beeld krijgen
van de snelle uitbreiding van de levende have. In 1892 telde de verzameling vier
soorten zoogdieren en 48 soorten vogels. Bij de vogels lag de nadruk op de loop
vogels en de Anatidae (zwanen, ganzen en eenden).
Door zijn betrekking bij Artis ontmoette Blaauw de dierenschilder August le
Gras (Amsterdam 1864 - Laren 1915), die bijna dagelijks in Artis de dieren
observeerde en tekende. Hun gemeenschappelijke dierenliefde deed een
langdurige vriendschap ontstaan. Na de stichting van zijn eigen dierenpark,
nodigde Blaauw le Gras uit enkele schilderijen te maken. Het Rijksmuseum
van Natuurlijke Historie verwierf uit de nalatenschap van Blaauw een aantal
schilderijen en tekeningen die le Gras in de periode 1887 - 1891 op Westerveld
vervaardigde. Blaauw bezat ook een aantal schilderijen van de beroemde
Duitse dierenschilder Wilhelm Kuhnert. Het is echter niet bekend of Blaauw
deze schilder persoonlijk gekend heeft. Ook deze schilderijen bevinden zich
thans in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie.

Een belangrijke uitbreiding . . , ,
In 1890 huwde Frans Ernst Blaauw met Louise Digna Catharina Six, dochter
van de bewoners van het naastgelegen Hilverbeek. Toen zij in 1895 Gooilust
erfde werd besloten naar dit landgoed te verhuizen en het dierenpark daar
onder te brengen. De erfenis die zijn vrouw ontving, gaf Blaauw de

Het huis Gooilust [gezien vanuit het zuidoosten] in de huidige toestand.
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mogelijkheid zijn dierenstapel uit te breiden. In de eerste plaats kocht hij een
aantal grote zoogdieren, zoals de Amerikaanse Bison, de Europese wisent de
Indische banteng, de Grevy-zebra, het Przwalski-paard en de guanaco (een
lamasoort). Tot de meest spektakulaire dieren uit de verzameling behoren on
getwijfeld de Przwalski-paarden. Deze soort werd in 1878 in Mongolië ontdekt.
De ontdekking baarde veel opzien omdat men dacht dat het wilde paard geheel
uitgestorven was. Natuurlijk wilden veel dierentuinen levende Przwalski-
paarden in hun kollektie opnemen. De Rus N.I. Assanov ving in 1898 enkele
dieren, maar deze stierven snel. De jaren daaropvolgend had hij meer sukses.

In 1901 werd zijn hele voorraad (28 dieren) gekocht door de bekende
dierenhandelaar Carl Hagenbeek, die ze naar Europa transporteerde. Blaauw
kocht een hengst en een merrie. In het boek van Erna Mohr over
Przwalski-paarden zijn de dieren genummerd als 15 (hengst, genaamd Bijsk 5)
en 16 (merrie, genaamd Bijsk 6). Beide paarden werden in 1901 geboren. In
1907 kwamen zij op Gooilust aan. De hengst stierf op 10 september 1914; de
sterfdatum van de merrie is onbekend. Blaauw had sukses met ’ de
voortplanting. In 1909 werd een merrie geboren die in het Przwalski-paarden
stamboek vermeld staat als Gooilust 1. Dit veulen stierf echter snel na de ge
boorte. In 1911 werd een hengst geboren (Gooilust 2) die Blaauw schonk aan de
hertog van Bedford. In 1913 werd vervolgens nog een hengt geboren (Gooilust
3) die op Gooilust stierf op 9 februari 1938. Na de dood van de vaderhengst
kreeg Blaauw van hertog van Bedford een nieuwe hengst. In december 1922
kocht Blaauw een 14-jarige merrie uit de dierentuin van Halle (Halle C). Deze
merrie was geboren uit een hengst en een merrie uit het eerste transport van
Hagenbeek. Blaauw kocht het dier voor ƒ9000,—. Hoewel de merrie in Halle
reeds vijf gezonde veulens ter wereld had gebracht, verkreeg Blaauw geen
fokresultaat. De hengst Bijsk 5 bevindt zich in de kollektie van het
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie als opgezet dier en als gemonteerd
skelet.

Vogels en planten
Hoewel de verzameling zoogdieren het meest tot de verbeelding sprak, was
Blaauw eigenlijk in de eerste plaats een vogelliefhebber. Zijn vogelverzameling
en met name zijn verzameling zwanen, ganzen en eenden was wereldberoemd.
Op Gooilust waren vrijwel alle soorten zwanen en ganzen aanwezig. Hieronder
bevonden zich ook uiterst zeldzame soorten. De Noordamerikaanse
trompetzwaan bijvoorbeeld was in het wild vrijwel uitgestorven. Dankzij de
lokresultaten van Blaauw werd de zwaan van de ondergang gered. Jonge dieren
werden in het Yellowstone-park weer in het wild uitgezet en wisten zich te
handhaven en zelfs nog uit te breiden. Een gedenkplaat in het park herinnert
nog aan het werk van Blaauw. Van de eveneens zeer zeldzame Hawaii-gans
bezat Blaauw destijds de enige exemplaren die in Europa waren. Dankzij zijn
werk en later dat van Peter Scott in Engeland kon ook deze soort behouden
blijven.
Ook planten hadden de belangstelling van Blaauw. Van 1917 tot 1925 leverde
hij regelmatig bijdragen voor het tijdschrift Onze Tuinen. De ene keer
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beschreef hij zijn ervaringen met planten op Gooilust, de andere keer beschreef
hij planten die hij op zijn reizen had waargenomen. Vanaf 1911 maakte
Blaauw namelijk enkele verre buitenlandse reizen. In 1911 bezocht hij
Zuid-Amerika, in 1914 Zuid-Afrika, in 1920 de Verenigde Staten en in 1924
Oost-Afrika. Zijn vele korte en langere reisbeschrijvingen kenmerken zich door
een zorgvuldige opsomming van de planten en dieren die hij onderweg
waarnam. In tegenstelling tot veel van zijn gefortuneerde tijdgenoten was zijn
hoofddoel niet het verzamelen van trofeeën. Blaauw ging op reis om planten en
dieren in hun natuurlijke omgeving waar te nemen. Een enkele maal nam hij
van zijn reizen levende planten en dieren mee, maar de meeste planten en
dieren kocht hij van partikulieren en handelaren. Op Gooilust bracht Blaauw
een bijzondere verzameling planten bijeen. De meest bijzondere soorten staan
bijeen in de moestuin (ongeveer 400 soorten, inklusief bomen en heesters). De
bezoeker van het ”bos van Blaauw” herinnert zich vaak vooral de fraaie rhodo-
dendrongroepen. Het hele landgoed telt ongeveer 20 verschillende soorten en
variëteiten.
Blaauw had regelmatig kontakt met het Rijksmuseum van Natuurlijke
Historie. Zij eerste kontakten dateren al van 1883. De briefwisseling is vanaf
1910 bewaard gebleven. Zijn belangrijkste kontakten met het museum
betroffen het zenden van materiaal. Regelmatig liet hij dode dieren opsturen
naar Leiden. Als tegenprestatie werd een deel van het gezonden materiaal voor
hem zelf opgezet. Zo verkreeg Blaauw een mooie verzameling opgezette vogels
en dierenkoppen, waarvan er vele na zijn dood naar het museum terugkeerden.
Dankzij Blaauw beschikt het museum over veel bijzondere dieren.
In 1907 kocht mevrouw Blaauw op naam van haar man het naastgelegen
Trompenburg met een stuk grond aan de oostzijde van de Corverslaan. Door
koop en ruiling verwierven zij nog een aantal percelen waardoor het hele terrein
tussen Corverslaan, ’s-Gravelandseweg, Schuttersweg en Beeresteinseweg in

Gnoestallen in de gnoeweide.

.

\

... ■

' 7 *

TVE 8-69



het bezit van de heer en mevrouw Blaauw was. In 1909 werd een gedeelte van
dit terrein verkocht voor partikuliere bebouwing. Blaauw gaf zelf aan waar de
straten moesten komen. Hij benoemde de straten naar dieren uit zijn menage
rie (Gnoelaan, Blesboklaan, Bisonlaan, Struisvogellaan en Kraanvogelplein)
en naar zijn geliefd paard (Joelaan). De grond van de straten schonk Blaauw
aan de gemeente Hilversum. De villawijk staat thans bekend als Diergaarde-
park. De oude straatnaambordjes die Blaauw liet plaatsen bevinden zich in de
verzameling van de historische afdeling van De Vaart.

Uiteenvallen van de verzameling
Blaauw zag tweemaal zijn levenswerk bedreigd. In 1928 vatte de Kina Cultuur
Maatschappij het plan op om op een terrein vlak naast Gooilust (ten Zuiden
van de Gooise Vaart) een kininefabriek te vestigen. Blaauw diende
onmiddellijk bij het gemeentebestuur een bezwaarschrift in, maar
desalniettemin werd op 18 mei 1929 een vergunning verleend. Ingevolge de
Hinderwet werden er voorwaarden gesteld betreffende de bodem-, water- en
luchtverontreiniging. Om de vestiging van de fabriek toch te voorkomen
mobiliseerde Blaauw zijn vele relaties. Een groot aantal organisaties deden een
beroep op de Kroon. Het argument dat Gooilust van bijzondere waarde was
voor de wetenschap, werd door de Raad van State niet belangrijk gevonden,
daar dit slechts een algemeen, ideëel belang was en dergelijke belangen
beschermt de Hinderwet niet. Ook naburige gemeenten maakten bezwaar tegen
de vestiging van de kininefabriek: Hilversum, Loosdrecht en Amsterdam. De
gemeentes Loosdrecht en Amsterdam waren bevreesd dat de Loosdrechtse
plassen (drinkwaterreservoir van Amsterdam) vervuild zou raken. Ondanks de
bezwaren werd de fabriek op 9 maart 1930 geopend. Een onderzoek van het
afvalwater van de kininefabriek door het Rijksinstituut voor de zuivering van
het afvalwater wees uit dat de hoeveelheid afvalloog te gering was om schade te
doen aan het milieu.
De tweede bedreiging vormde voor Blaauw de laatste wilsbeschikking van zijn
vrouw. Gooilust stond op haar naam. Toen zij in 1934 overleed, bleek zij haar
gehele bezit te hebben vermaakt aan de Vereniging tot behoud van Natuur
monumenten. Deze vereniging eiste in 1935 ontruiming van Gooilust door
Blaauw. Het overlijden van de laatste in 1936 maakte een eind aan deze zaak
met een zeer onverkwikkelijke voorgeschiedenis.
Blaauw vermaakte per testament de op zijn naam staande bezittingen
(Trompenburg) aan de staat der Nederlanden. De levende have vermaakte hij
aan de hertog van Bedford. Deze hield er op zijn landgoed Woburn Abbey een
zeer uitgebreide menagerie op na. Blaauw kwam er regelmatig en wisselde ook
dieren uit.
De bisons, de lama’s en de gnoe’s mochten door de strenge bepalingen inzake
het mond- en klauwzeergevaar niet in Engeland worden ingevoerd. De hertog
schonk de gnoes aan de vereniging tot behoud van Natuurmonumenten en liet
de bisons en lama’s verkopen. Van de drie nog levende przwalski-paarden hield
de hertog een hengst. De andere hengst en merrie schonk hij aan de dierentuin
te Londen.
Alleen de gnoes en de zwarthalszwanen bleven op Gooilust. De
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Zwarthalszwanen werden in de oorlog door de Duitse bezetters voor de
konsumptie geslacht. De gnoes bleven tot in de 60-ger jaren in Gooilust. Zij
werden verkocht aan de dierentuin te Krefeld (Duitsland), maar overleefden
het transport maar zeer kort. Het landgoed ligt er nu wat verlaten bij. Van de
uitgebreide menagerie vindt men niets meer terug. Veel van de bijgebouwen, de
vogelkooien, het koetshuis en de stallen werden afgebroken. Alleen bij het
gnoeweiland staan nog de stallen. Het zou jammer zijn wanneer ook deze
laatste herinneringen aan het werk van Blaauw zouden verdwijnen. Maar
gelukkig is er nog een bijzonder fraai park dat dankzij de schenking van de
eigenares voor de natuurliefhebber bewaard is gebleven.
Over Blaauw en Gooilust richtten de historische afdeling van het Cultureel
Centrum De Vaart en de afdeling tentoonstellingen van het Rijksmuseum van
Natuurlijke Historie een tentoonstelling in, welke gedurende de maanden
oktober, november en december te zien is in De Vaart, Vaartweg 163,
Hilversum.

Een groepje nandoes op Westerveld, geschilderd door August le Gras, 1894.
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doorJ. V.M. Out - EemnesEen veiling op ’’Gooilust”
Enige tijd geleden kocht ik via een opkoper een boekje, dat afkomstig was uit
de voormalige ’’Openbare Christelijke Bibliotheek en Leeszaal” in Hilversum.
Voor de prijs van twee kwartjes werd ik eigenaar van de ’’Catalogus van den
completen, buitengewoon artistieken en waardevollen inboedel van wijlen den
Weled. Geb. Heer F.E. Blaauw en de Hoogwelgeboren Vrouwe mevrouw
L.D.C. Blaauw- geb. Jonkvrouwe Six.” Bij nader inzien bleek het een interes:
santer werkje, dan ik op het eerste gezicht vermoedde.
De catalogus van de veiling, die van 13 tot en met 21 juni 1939 plaats vond op
het landgoed Gooilust, bleek een schat aan informatie te geven over velerlei
wetenswaardige dingen.
Naast wat zakelijke gegevens zien we al dadelijk wat de grote liefhebberij van
de heer Blaauw is geweest, want met grote letters staat er: ’’WAAR
SCHUWING! Het is ten strengste verboden zich tijdens de kijkdagen
en veiling BUITEN de oprijlaan te begeven of de dieren te voederen.” Maar
ook verder in de catalogus bladerend zien we allerlei gegevens, die op zijn
liefhebberij wijzen: de bibliotheek bijvoorbeeld (overigens ”ex-bibliotheek Six”
genoemd) telt vele boeken over natuurhistorische onderwerpen, waaronder een
door hem zelf geschreven boek: ”Op zoek naar dieren en planten in
Oost-Afrika” .

Maar niet alleen biologie had zijn interesse; de boekenlijst vermeldt boeken
over geschiedenis, kerkelijke onderwerpen, Nederlandse en buitenlandse
literatuur, een 12-delige Atlas van Blaeu, papierknipsels en costuum-
tekeningen. De laatste onderwerpen zullen wel de speciale belangstelling van
de vrouw des huizes hebben gehad.
Van zo’n 150 van de 450 kavels staat in mijn catalogus de opbrengst genoteerd.
Als we bekijken wat het meest opbracht, dan scoort een pakket van 12 boeken
over de ruitersport het hoogst met ƒ  14. Een gevarieerd pakket met daarin o.a.
’’J’accuse” bracht ƒ13 op, terwijl een aantal boeken van de door Blaauw zo
bewonderde Hagenbeek (Tussen Olifanten en krokodillen, Naar de wildernis
enz.) een aardig bedrag van ƒ6 opleverde. Het merendeel van de stapeltjes
boeken leverde van ƒ0.30 tot ƒ  1.50 op.
Door de veilingdirectie werden andere zaken dan ook belangrijker geacht: de
schilderijen en een antiek poppenhuis staan uitgebreid beschreven.
De schilderijen zijn van tientallen bekende kunstenaars, waaronder G.J.J. van
Os, Andreas Schelfhout, M.A. Koekkoek, Jan van Ravenzwaay e.a. Maar ook
door familieleden vervaardigde schilderstukken en tekeningen worden te koop
aangeboden. We treffen de namen van Henri'ètte Six, Louise Six en M.
Wuytiers-Blaauw.
Veel schilderingen stellen landschappen en portretten voor, waaronder enkele
van de familie, maar er zijn ook veel dierentekeningen en tekeningen van
Gooilust bij te vinden.

Het poppenhuis, dat ook speciaal de aandacht in de catalogus krijgt, staat niet
alleen afgebeeld, maar wordt tevens uitvoerig beschreven. Uit die uitvoerige
beschrijving laat ik hier enige stukken volgen:
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’’Door erfenis uit de familie Ploos van Amstel, kwam het thans in veiling
komende kunstcabinet in het bezit van de familie Blaauw.
Waarschijnlijk werd het omstreeks 1740 vervaardigd op last van één van de
heren Ploos van Amstel. De bewoner van dit patriciërshuis wordt voorgesteld
als de wonderdokter Hans Ludeman, wiens nagedachtenis nog heden ten dage
voortbestaat” . Vervolgens wordt uitvoerig beschreven hoe het huis technisch in
elkaar zit en wat er in het sousterrain en in de gang te zien is. Dan volgt:
De trap opgaande komt men in de bovengang met de grote vergulde

ganglantaarn, waarna we even een kijkje nemen in de kunst- of studeerkamer
van de wijdvermaarde doctor Ludeman. We zien de apotheek met hare
verschillende potten, flessen en laden. De doctor vinden wij nog in zijn geel
zijden chambercloak en een slaapmuts op het hoofd. Toch draagt hij reeds zijn
fluwelen korte broek, grijze kousen en schoenen met zilveren gespen” .
Na o.a. een beschrijving van de kraamkamer op de volgende verdieping,
eindigt het artikeltje als volgt:

”Wij besluiten met het devies, dat wij lezen op een wit moirée zijden gordijntje
in dit ’’poppenhuis” :

Al wat men hier op Aerden Siet,
Is poppe goet en anders niet,
De mensch, alwat hij daar van vint,
Die speelt er mee, gelijk een Kint,
Hij heeft het Lief een korten tijt,
Dat hij daarnaar licht van hem smijt,
Zoo is de mensch dan, als men vindt,
Niet tweemaal maar altijds een Kindt.”

Na de uitgebreide beschrijving volgt in de catalogus de dienstregeling van de
busdienst Hilversum-’s-Graveland met de aansluiting op de treinen van en naar
Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Na de volgorde van de verkoop en de
mededeling dat er ’s middags een koud buffet van Maison Hiensch aanwezig is,
volgt kamer voor kamer de beschrijving van de inboedel. Enkele opmerkelijke
stukken hieruit volgen tot slot: een crocketspel en maar liefst 6 kachels in het
sousterrain; een keuken waarin 6 poffertjespannen naast ander keukengerei
gemeld staan, maar ook twee damspellen en een kienspel; de hal met diverse
geweien, dierenkoppen, struisvogeleieren en een deel van een walvisgeraamte;
een slaapkamer met een antiek hemelbed; de dienkamer met een Loosdrechts
theeservies en een 78-delig Wedgwood kinderservies. Tenslotte moeten we niet
onvermeld laten de grote hoeveelheid gouden en zilveren voorwerpen, de 18e
eeuwse kleding en last but not least de grote hoeveelheid porselein, waarvan de
meeste stukken als Chinees beschreven zijn.

Gaf een poppenhuis ons enigszins een beeld van een patriciërsfamilie uit de 17e
of 18e eeuw, de catalogus van een veiling als deze geeft dit zeker van de latere
patriciërs, waarvan er vele de landhuizen van ’s-Graveland bewoonden. Zij het
dan, dat ik van iemand die bij de veiling in de tent in de tuin aanwezig was, de
opmerking hoorde, dat het interieur op hem maar een „povere” indruk had
gemaakt.
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De bodem van Naarden door Henk Schaftenaar ■ Naarden

Devesting Naarden, d.w.z. het gedeelte binnen de omwalling, vormt te midden
van een groot complex zanderijen, een enigszins ongestoord eiland wat betre
haar geologische opbouw. Wat rondom de vesting verdwenen is, rust binnen de
vesting onder een zwarte humeuze deklaag. Onder deze deklaag treft men het
oude bodemprofiel aan; een podzolbodem. Niet alleen het oude bodemprofiel
maar ook de humeuze deklaag, waarin verschillende bodemvondsten zijn
gedaan, vertoont een stratigrafische opbouw.
Aan de hand van deze lagen is het een en ander te reconstrueren over: het
landschap waarin Naarden rond 1350 zijn start maakte. Ook over het omhoog
groeien (dikker worden van de humeuze deklaag) van de vesting valt het een en
ander te verduidelijken. Tevens wordt aandacht besteed aan de
landschappelijke situatie vóór 1350.
Beschrijving van het bodemprofiel in de vesting [zie fig. 1]
Het is algemeen bekend dat op ca. 2 meter diepte, de zwarte deklaag in
"wit” zand overgaat. Hieruit heeft men in de volksmond de voor de hand
liggende conclusie getrokken dat Naarden sedert haar stichting in 1350 ca. 2
meter omhoog is gegroeid. Bij het nader bestuderen van deze zwart-wit
tegenstelling bleek dat deze visie voor een meer genuanceerde zou kunnen
plaatsmaken. Dit werd mogelijk, doordat de laatste jaren nogal wat bouwput
ten gegraven werden, waarvan de bodemprofielen konden worden opgetekend.
Alvorens met de verklaring van het bodemprofiel te beginnen is het nodig eerst
de feiten, dus een beschrijving van het bodemprofiel te geven. Aangezien er wat
variatie zit in de bestudeerde profielen, gaat het in fig. 1 om een gemiddeld

De vestingbodem bestaat dan uit de volgende onderdelen: Allereerst treffen we
van boven naar beneden een puinlaag aan van ca. 1.10 m. In deze laag worden
veel potscherven, schelpresten, bakstenen, keien enz. aangetroffen. Hieronder
bevindt zich een ca. 90 cm. dikke zwarte humeuze laag waarin geen puin, pot
scherven e.d. voorkomen. In het oudste deel van deze laag bevindt zich vaak
wat bruin venig materiaal en ook komt soms een kleilaagje voor. Vervolgens
treft men een dunne grijze uitgeloogde laag aan en daaronder een donker
bruine ijzer bevattende laag. Deze vormen het restant van het voormalige
podzolprofiel. Gaan we nog dieper dan komen we in het witte , eigenlijk
geelachtige zand. We zitten dan ongeveer op 2.25 m. diepte.
Bij de bouw van een school aan de Westwalstraat bleek dat ook in het gele zand
nog een markant niveau voorkwam, n.1. een grijs laagje welke hier en daar
houtskool bevatte. Dit laagje bevond zich al op een diepte van 2.60 m.
Uiteraard is het geschetste profiel een ideaal profiel. Op vele plaatsen is het
bodemprofiel namelijk verstoord door de aanwezigheid van funderingen en
putten. Deze verstoringen maken het analyseren van het bodemprofiel vaak
moeilijk.
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Fig. 1 Bodemprofiel Naarden (vesting)

0 m.

<r puinlaag

1.10 m.

4 zwarte humeuze laag
met klei en venig materiaal

2.00 m.
< ------------—  podzolprofiel
2.25 m.

< ------------ Jonger dekzand II
2.60. Laag van Usselo

<------------ — Jonger dekzand I

Landschap en bodem tot aan de middeleeuwen.
Naarden ligt ten westen van de grote stuwwal van Huizen naar Laren. In de
Riss-ijstijd is in dit gebied een dik pakket fluvio-glaciale sedimenten (=  ijs-
smeltwater afzettingen) afgezet. Deze afzettingen zijn in de laatste ijstijd, de
Würm-ijstijd, weer omgewerkt door sneeuwsmeltwater en vooral door de wind.
In die tijd ontbrak namelijk de vegetatie vanwege de grote koude en droogte.
Hierdoor kon op uitgebreide schaal verstuiving optreden. Het gevolg was dat er
aan het einde van de laatste ijstijd (ongeveer 10.000 jaar geleden) sprake was
van een zwak golvend dekzandlandschap met hier en daar landduinen. Onder
de vesting Naarden treffen we dit dekzand met zwak reliëf nog steeds aan. Het
gaat hierbij om het fijne gele zand uit het beschreven bodemprofiel
Tijdens de laatste fase van de Würmijstijd treden enkele klimaatsverbeteringen
op. Als gevolg hiervan komt de plantengroei op gang. Door humuszuren vindt
dan wat uitloging van de bodem plaats en er ontstaat een grijs laagje. Dit is dan
het grijze laagje welke op ca. 2.60 m. diepte werd aangetroffen in een bouwput
aan de Westwalstraat. Deze laag staat bekend onder de naam ’’Laag van
Usselo” , bevat wat houtskool (bosbranden?) en is daardoor uitstekend
dateerbaar (ouderdom ca. 11.000 jaar).
Het is nog niet duidelijk of deze houtskool bevattende laag onder de hele
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vesting voorkomt. Is deze laag aanwezig dan vormt deze de scheiding tussen
Jonger dekzand I en II. Het Jonger dekzand II is dan de laatste afzetting van de
Würm-ijstijd.
Na de Würm-ijstijd wordt het klimaat beter. Het landschap wordt weer
beschermd door een plantendek en daardoor zal het reliëf (zwak golvend onder
Naarden) nauwelijks meer veranderd zijn. In dit landschap, dus in het Jonger
dekzand II, treedt dan bodemvorming op. Er ontwikkelt zich een podzolprofiel
In de vesting bevindt zich dit profiel op een diepte van 2 a 2.25 m. Dit profiel
kenmerkt zich door een grijze uitspoelingslaag en een bruine inspoelingslaag.
Humus en ijzer zijn uit de bovenste laag vertrokken (door uitloging) en iets
dieper weer neergeslagen.
Tot zover is het oudste gedeelte van het bodemprofiel van de vesting verklaard.
Het ging hierbij om een gedeelte waarbij de mens nog geen rol heeft gespeeld.
Bij het ontstaan van de overige delen van het bodemprofiel, zeker het bovenste
gedeelte, kunnen menselijke factoren een rol hebben gespeeld.

Landschap en bodem tijdens de middeleeuwen
Hierbij gaat het hoofdzakelijk om de verklaring van het ontstaan van de ca. 90
cm. dikke zwarte humeuze laag waarin nog geen potscherven e.d. zijn aange
troffen. Deze laag bevindt zich op het podzolprofiel en onder de 1.10 m. dikke
puinlaag en bevat vaak wat venig materiaal en soms ook een kleilaagje. Het
staat nog niet helemaal vast op welke wijze dit lagenpakket ontstaan is.
Enerzijds is het mogelijk om menselijke factoren ter verklaring aan te dragen,
anderszijds kunnen het ook natuurlijke factoren geweest zijn die tot het
ontstaan van deze laag geleid hebben. Mogelijk zelfs een combinatie van deze
factoren. Zelf geef ik de voorkeur aan de 2e variant, dus de natuurlijke
factoren. Deze geven volgens mij, zoals uit de loop van het betoog moet blijken
een soepele verklaring voor het ontstaan van deze donker gekleurde humeuze
laag.
Allereerst dan nu de menselijke factoren en vervolgens de natuurlijke factoren
die een rol kunnen hebben gespeeld bij het ontstaan van de zwarte humeuze
laag.
Met vrij grote zekerheid is te stellen dat de zwarte humeuze laag vóór 1350
(stichting van Naarden) ontstaan is. De aanwezigheid van middeleeuws
schervenmateriaal in de laag erboven en het ontbreken van puin en scherven in
de humeuze laag maken dit zeer waarschijnlijk. Vermoedelijk ligt het ontstaan
van de basis van deze laag ver voor de stichtingsdatum van Naarden. De mens
zou in dat geval al vrij vroeg zijn stempel op het zwak golvende
dekzandlandschap in de buurt van Naarden gedrukt moeten hebben. Dit is op
zich zelf niet zo onwaarschijnlijk want het gaat hier om een dekzandgebied.
Dekzand met zijn fijne structuur is namelijk beter instaat om het regenwater
vast te houden dan de hoger gelegen grofkorrelige afzettingen van de stuwwal
len. Vanuit dit oogpunt moeten de landbouwmogelijkheden voor het gebied bij
Naarden gunstiger geweest zijn dan op de hoogste delen van het Gooi. Dit zal
zeker het geval geweest zijn wanneer ook nog het dekzand met heideplaggen of
veen en schapenmest vermengd werd.
Bovenstaande werkwijze lijkt me in ieder geval minder ingewikkeld en minder

TVE 8-77



zwaar dan het ontginnen van veengebieden. Uit recente gegevens komt naar
voren dat met de ontginning van het veen tussen Naarden en Muiderberg
mogelijk reeds in de eerste helft van de 12e eeuw een begin is gemaakt. Het lijkt
dan zeer waarschijnlijk dat al eerder het relatief gemakkelijk bewerkbare dek-
zandgebied bij Naarden ontgonnen zou moeten zijn. Dat moet dan al voor het
begin van de 12e eeuw het geval geweest zijn. Is deze redenatie juist dan moet
hier dus voor de stichting van Naarden in 1350 sprake geweest zijn van een
landbouwgebied. Mogelijk zelfs met bewoning.
Het volkomen ontbreken van gegevens hierover hangt wellicht samen met het
feit dat rondom Naarden op grootscheepse wijze zand is weggegraven. De enige
plek waar nog ophelderingen vandaan kunnen komen is de vesting zelf!
Volgens de gevolgde denkrichting zou dus de zwarte humeuze laag gedeeltelijk
ontstaan kunnen zijn als gevolg van agrarische activiteiten. B.v. door ophoging
met plantaardig materiaal. Ik denk hierbij aan veen omdat vaak veenresten in
deze laag voorkomen.
Tot zover zou deze redenatie wel aannemelijk kunnen zijn, er zijn echter een
aantal feiten die in het bovenstaande verband wat vreemd overkomen.
Namelijk in de eerste plaats het ontbreken van potscherven. Verder de
aanwezigheid van kleilenzen en tot slot het feit dat er nog steeds veenresten
aanwezig zijn. Het veen had namelijk allang geoxideerd moeten zijn. Zou het
milieu voor akkerbouw geschikt geweest zijn dan was ongetwijfeld nu het
opgebrachte veen niet meer te herkennen. Hieruit zou dus de conclusie kunnen
worden getrokken dat het hier om een zeer nat milieu ging. Deze redenatie lijkt
mij het meest aannemelijk. Naarden ligt namelijk in het overgangsgebied
tussen de stuwwallen en het veen. Dit gebied zal zowel ten opzichte van de
stuwwallen als van het veengebied laag gelegen zijn geweest. Het voormalige
hoogveengebied tussen Naarden en Muiderberg zal zelfs aanzienlijk hoger
hebben gelegen dan thans het geval is. Het is zelfs in een laagveen veranderd
(zie fig. 2). Het gebied van Naarden was daardoor vóór 1350 (eigenlijk moet
hier een vroeger jaartal staan maar dat jaartal is niet met zekerheid vast te
stellen) één der laagst gelegen landschappelijke elementen met gevolg dat hier
op het zwak golvende dekzand veen kon ontstaan. Vermoedelijk had dit gebied
zoveel last van overtollig water uit het westelijk hoger gelegen veen, dat dit
gebied ongeschikt was voor menselijke bewoning.
Dit zou in een wat groter verband meteen het ontbreken van scherven van b.v.
kogelpotten langs de randen van het Gooi kunnen verklaren. Op de hogere
delen van het Gooi en in het voormalige hoogveengebied worden deze scherven
namelijk wel aangetroffen.
Ook de aanwezigheid van kleilenzen in de zwarte humeuze laag kan nu
begrijpelijk worden gemaakt. Wellicht is deze klei vlak voor de stichting van
Naarden afgezet in verband met de opdringende Zuiderzee. Ook moet de
ligging van Naarden t.o.v. de gemiddelde zeespiegel in de middeleeuwen
aanmerkelijk onvoordeliger zijn geweest dan aan het begin van onze eeuw.
Volgens een benadering van de Stichting voor Bodemkartering lag de gemid
delde zeespiegel tussen 1200 en 1500 ca. 25 cm. lager dan thans het geval is.
Tussen 850 en 1000 ca. 55 cm. lager. Het Naardense oppervlak lag in die tijd
aanzienlijk lager, echter niet meer dan 1.10 m. De kans op een overstroming of
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wateroverlast was dus in het verleden aanzienlijk groter. Aangezien de klei in
het bodemprofiel zeer veel veenresten bevat, wordt de herkomst hiervan uit het
Zuiderzeegebied nog waarschijnlijker. Tussen ongeveer de jaren 1000 en 1500
is namelijk de Zuiderzee ontstaan door afbraak van het veengebied (Almere).
Juist in deze afbraakfase is in de randgebieden van de Zuiderzee hier en daar
verslagen veen en venige klei afgezet.
Op grond van deze feiten lijkt het mij dus het meest aannemelijk dat de zwarte
humeuze laag met klei- en veenresten op een natuurlijke wijze is ontstaan en
dan in ieder geval vóór 1350.

fig. 2. Schematische doorsnede van het gebied Huizen en Muiderberg. Bij Naarden vond tijdens de
middeleeuwen omkering van het reliëf plaats.
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In het kort kunnen we het dus als volgt stellen; In de 12e eeuw is er bewoning
op de hogere delen van het Gooi (de stuwwallen) en in het veengebied. Het
gebied bij Naarden (vesting) is onbewoond. In deze situatie komt verandering
in de 14e eeuw. Doordat het veengebied vanwege de ontginning (ontwatering)
inklinkt en het veen ook oxideert, komt dit gebied steeds lager te liggen.
Hierdoor komt de rand van het Gooi, o.a. het gebied bij Naarden hoger te
liggen ten opzichte van het veengebied. Er is dus sprake van omkering van het
reliëf. Als gevolg hiervan zal de afwatering en de grondwaterstand in de buurt
van Naarden gunstiger geworden zijn. Dit had dan weer tot gevolg dat men zich
in deze randgebieden kon gaan vestigen. Het veengebied wordt of is al in die
tijd verlaten.

Ophoging van de vesting vanaf 1350
Vanaf 1350 is Naarden maximaal 1.10 m. hoger komen te liggen als gevolg van
afbraak van panden en huisafval. Hiermee correspondeert de puinlaag van
dezelfde dikte. Dat wil dus nog niet zeggen dat Naarden ook werkelijk 1.10 m.
hoger is komen te liggen. Vermoedelijk zal het wat minder zijn geweest. Het is
namelijk waarschijnlijk dat menging van puin is opgetreden met de
onderliggende laag. Dus het 90 cm. dikke zwarte humeuze pakket zou wat
dikker geweest kunnen zijn.

Dit sluit dan weer redelijk aan bij enkele 17e, 16e en mogelijk zelfs een 15e
eeuws pand in de vesting, waarvan geen aanwijzingen bekend zijn dat de
ingang of het geheel een meter lager zou hebben gelegen. Ook bij de Grote
Kerk en de voormalige kerk in de Kloosterstraat zijn dergelijke aanwijzingen
niet aangetroffen.

Ook de vondsten van middeleeuws aardewerk en plavuizenvloeren binnen
enkele panden passen in dit beeld volgens welke het middeleeuwse Naarden
hooguit een meter lager zou hebben gelegen. Uiteraard komen er ook dieper
scherven en andere afvalproducten voor. Maar hierbij gaat het om oude putten,
kelders, begraafplaatsen en dergelijke.

Het voormalige landschap rondom Naarden [vesting]
Ten oosten en ten zuiden van Naarden gaat het landschap geleidelijk omhoog
in de richting van de stuwwallen. De afstand tot het grondwater wordt daarbij
ook groter en daarmee ook de kans op verstoring van het natuurlijk evenwicht.
Dit laatste zou bijvoorbeeld het geval geweest kunnen zijn in de
Middeleeuwen, toen door het houden van teveel schapen en vegetatie plaatse
lijk vernield werd. Dit had weer tot gevolg dat er zandverstuivingen optraden,
hetgeen er toe leidde dat er aanzienlijk meer reliëf ontstond dan voorheen.
Resten van een dergelijk landschap treffen we in de buurt van Valkeveen aan.
Ook dichterbij Naarden is een dergelijk heuvelachtig landschap geweest. Bij
een onderzoek van het afgezande gebied tussen de Oostdijk en de Zanddijk
door Van Liere, bleek dat hier en daar in het huidige terrein nog resten
voorkwamen van het oude oppervlak. Dit moeten dan de laagste delen van het
landschap geweest zijn. De hogere delen, de heuvels, zijn door afgraving
verdwenen.
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Ook ten zuiden van Naarden zou een dergelijk landschap geweest kunnen zijn.
Oude gravures geven ook een dergelijke situatie aan. De dichtst bijzijnde resten
van een dergelijk landschap liggen bij het complex Berghuis-Flevorama. Er is
duidelijk sprake geweest van reliëf verschillen tussen enerzijds het heuvelach
tige gebied ten oosten en ten zuiden van Naarden en het meer vlakkere gebied
onder de vesting.

In het westen lag aanvankelijk een hoger gelegen veengebied, maar bij de
stichting van Naarden (1350) was deze situatie al veranderd.
Tot slot bevond zich dan nog in het noorden Almere, welk water (veengebied)
tijdens de stichting van Naarden al Zuiderzee eigenschappen moet hebben
gehad.

Samenvatting
Aan de hand van bodemkundige gegevens is komen vast te staan dat de plaats
waar Naarden in 1350 is gesticht, gedurende enkele eeuwen vóór dit tijdstip een
zeer vochtig gebied is geweest. Dit als gevolg van de lage ligging t.o.v. de stuw
wallen en het veengebied. Hierin komt verandering na de ontginning van het
veengebied (sedert de 12e eeuw). Het veengebied daalt en de vestigingsplaats
van het huidige Naarden komt derhalve relatief omhoog en wordt droger.

Sindsdiens wordt het mogelijk dit gebied te occuperen. De veengebieden
worden daarentegen vochtiger en er komt een einde aan de bewoningsfase.
Generaliserend zou men kunnen stellen dat de randgebieden van het Gooi vóór
de ontginning van de aangrenzende venen te vochtig waren voor bewoning. Pas
na ontginning en inklinking van de veengebieden verandert deze situatie. Ook
andere aspecten van het bodemprofiel zijn aan de orde gekomen. O.a. bleek
dat het omhoog groeien van de vesting minder geweest is dan in de volksmond
beweerd werd. Tot slot is getracht een beeld te geven van het voormalige
landschap rondom de vesting Naarden.
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Heeft Bussum wel monumenten?
door M.J.M. Heyne - Bussum

De historie van Bussum gaat ver terug in het verleden. De oudste vermelding
stamt uit 1306 toen het dorp - waarschijnlijk niet meer dan enkele boerderijen -
viel onder het schoutambt Werinon (Muiderberg). Na de bestuurlijke
herindeling van 1396 kwam Bussum onder de pas opnieuw gestichte stad Naar
den. Eeuwenlang vervulde het een ondergeschikte rol als buurtschap zonder
eigen gezicht en bestuur. Het is dan ook geen wonder dat uit die tijd geen
gebouwen of andere monumenten zijn overgebleven. Het kerkje -de vroegere
St. Vitus kapel- die omstreeks 1520 werd gebouwd, is in de vorige eeuw 3 maal
verbouwd, en wel zo ingrijpend dat thans boven de grond niets meer van de
oude kapel is terug te vinden.

In vergelijking met plaatsen als Naarden, Blaricum of Amersfoort zijn in
Bussum slechts povere monumenten aanwezig. Niettemin zijn deze van
plaatselijk belang omdat ze laten zien hoe het huidige Bussum zich in de
laatste 100 jaar heeft ontplooid uit een arm boerendorp. Het is geen kunst om
eeuwenoude gebouwen als monumenten uit een gouden tijd te erkennen. Het
getuigt echter van wijs beleid mee te werken aan het behouden van ook
jeugdiger objekten om daarmee de specifieke ontwikkeling van een plaats
blijvend te kunnen illustreren.

Oude dorpsbebouwing
In het midden van de negentiende eeuw vertoonde Bussum dezelfde struktuur
als andere Gooise dorpen zoals Laren, Blaricum en ook Hilversum. Er was de
Brink waar de kerk te vinden was met enige tientallen boerderijen er omheen
die onderling weer rond kleine brinkjes gegroepeerd waren. Voorbeelden
hiervan zijn het begin van de Laarderweg bij de Nieuwstraat, de kruising van de
Kerkstraat en de Kapelstraat en de kruising van de Meentweg met de latere
Graaf Wichmanlaan. De in totaal ca. 140 boerderijen verdwenen na 1880 de
één na de ander. Thans zijn er nog een tiental van terug te vinden.
Aan de Plaggenweg nr. 5, dus op het vroegere Gooiberg, staat de enige
overgebleven landbouwboerderij, welke -zij het zwaar verwaarloosd- nog in
takt is. \foto 2]. Zij dateert uit 1875 en is daarmee niet meer van het
Goois-Saksische model, doch van het Stellingwerfse en Staphorster type. Een
aantal stijlkenmerken zijn aanwezig zoals a] de asymetrische gevel zonder
voordeur, b\ een rieten dak met een klein gedeelte pannendak boven de deel
van c] een houten achtergevel met openslaande deuren. Als landbouwboerderij
heeft het geen hooiberg doch wel een er dwars achterstaande houten karren-
schuur.
Aan het einde van de Mariastraat, wat vroeger "het Hoogt" heette, staat een
boerderij uit 1883 met daarbij behorend een aantal woninkjes aan een "eigen
weg" met drie dwarsstraatjes. Zij vormen een gesloten geheel en zijn als typisch
dorpsgezicht en als representant van boeren- respectievelijk arbeiders-
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afb. 1. Boerderij, Plaggenweg nr. 5.

woningen in kombinatie met genoemde boerderij en houten schuren te

Als representant van het ambachtelijke element geldt het smederijtje uit 1870
aan de St. Vitusstraat. [foto 2], Het is in kombinatie met het woonhuis met
rieten dak en drie lindenbomen een bijzonder mooi geheel. Het huis heeft
openslaande deuren met jalouzieluiken, zoals in de vorige eeuw veel werd
toegepast.
Afzanding en blekerijen . . . . .
Op last van de Staten van Holland werden, nadat de Fransen in 10 ló uit
Naarden verdreven waren, de hoge gronden rond de vesting afgegraven om het
terrein te kunnen inunderen. Deze afgravingen (welke in Bussum tot 1910
duurden) bereikten in de tweede helft van de 18e eeuw het huidige Bussumse
grondgebied. Dat ’’afzanden” bood aan vele inwoners een karige broodwinning
en is de oorzaak van het ontstaan van het merkwaardige talud dat dwars door
de gemeente kronkelt.
Het gedeelte van de afzanding van de hoge gronden rond Naarden dat in
Bussum het beste bewaard gebleven ligt tussen de Huizerweg-Frederik van
Eedenweg en Isaac da Costalaan. Duidelijk is hier het hoogteverschd en het
steile talud waarneembaar. Bovendien is de afgezande grond nog steeds als
weiland in gebruik, zoals alle afgezande percelen gebruikt werden voor
tuinbouw of veeteelt. Enkele afgravingssloten kompleteren het geheel. Als ver
binding tussen het Bilderdijkplantsoen en het Beatrixplantsoen en verder de
Groene Long vormt het ook rekreatiefen uit milieuoverwegingen een waardevol
bezit van de gemeente.
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afb.2. Smederij aan de St. Vitusstraat

Aan de afgravingssloten met hun helder water en goede verbindingen via
Naarden ontstonden reeds in de 18e eeuw een aantal blekerijen, waarvan het
aantal tussen Naarden en Bussums dorpskern in 1900 tot ca. 40 was
uitgegroeid. Dit was het kenmerkende verschil met Hilversum dat een verge
lijkbare ontwikkeling beleefde, maar dan op basis van de weverijen. Het was
goed kwam hoofdzakelijk uit Amsterdam en werd veelal per schip aangevoerd
via de Muidertrekvaart en de zanderijsloten. Na het wassen in het heldere
slootwater legde met het op de bleekvelden en onder regelmatig nathouden in
de zon te bleken en daarna te drogen. Toen de bleekvelden allengs kleiner
werden en meer ingebouwd kwamen te liggen, liet men het goed drogen op de
zolder van het blekerijgebouw. De bovenverdieping werd daartoe in de
zijmuren voorzien van smalle verticale sleuven waardoor de wind over het
wasgoed kon blazen.
Een gaaf gebleven exemplaar, welke niet meer in gebruik is, staat tussen de
Brinklaan en de haven tussen de nummers 7 en 9. [foto 3]. Het is slechts een
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klein gebouw doch in goede staat van onderhoud en nog in het bezit van de
door houten luiken af te sluiten droogspleten.

Villabouw
In de vorige eeuw vond een trek plaats van welgestelde Amsterdammers naar
het Gooi. Reeds in 1821 verrees in het centrum bij de Nassaulaan de eerste
grote villa. Het ingebruik nemen van de Oosterspoorlijn (Amsterdam-Amers-
foort) versnelde ontwikkeling. Aan weerszijden van de spoorbaan vormden
zich delen die duidelijk van karakter verschilden. De oude dorpskern kreeg er
wel wat villa’s bij, maar aan de overzijde van de spoorlijn werd de gehele
Westereng door grondspekulanten van de boeren opgekocht en verkaveld voor
villabouw. Door naamsverschuiving ging de wijk later ”het” Spiegel heten,
naar de moerassige weilanden benoorden de Zwarte weg die oorspronkelijk als
de Spiegel bekend stonden.
Een aantal van de villa’s werd door befaamde architekten ontworpen.
Aan de Koningslaan 6 staat de villa "Soli Deo Gloria", gebouwd in 1878. Door
het wegbreken van de ontsierende serre en waranda is het huis weer in oude
vorm hersteld. Thans is het in gebruik als klooster van de "Vrouwen van Betha-
nie ” . De architect is helaas onbekend.
Aan de Lindenlaan 15 staat villa ”Schwerin ”, gebouwd tussen 1884 en 1890 en
getuigend van een speelse architectuur, ondanks de stoere vormgeving.
Opmerkelijk is het grote op 4 zuilen rustende gemetselde balkon met
smeedijzeren hekwerk in stenen bogen. Op dit balkon staat een driehoekige
erker. De tweede etage bezit een ingebouwd balkon met middenzuil. De
boogvorm van de ramen en balkonbogen is consequent doorgevoerd, en vormt
een boeiend lijnenspel.
Een volkomen andere stijl heeft de villa "Birkelund” aan de Middenlaan 4.

afb. 3. Blekerijgebouw tussen Brinklaan en haven
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Deze villa is gebouwd in 1895 als een soort Engels landhuis met 3 vakwerk
puntgevels en een uitgebouwde houten entree met daarboven een balkon. De
benedenramen hebben luiken.
In hetzelfde jaar bouwde de nog jonge architect H.P. Berlage aan de Nieuwe
s-Gravelandseweg 66, vlak bij de Bredelaan, een kleine villa voor de bekende
dr. Herman Gorter, die dit huis tot zijn dood in 1927 bewoond heeft. Het huis
is door dennebomen en rhodondendronstruiken goeddeels aan het oog
ontrokken, maar ademt daardoor nog de natuurverbonden geest van de dichter
die zich hiermee tevens afsloot van zijn kapitalistische omgeving. Als woning
van deze sociale voorvechter zeker van historische waarde, is deze villa als vroeg
werk van Berlage ook architectonisch van belang, en komt in aanmerking voor
de Rijksmonumentenlijst.
Een architect die in Bussum zeker niet vergeten mag worden is K.P.C. de
Bazel, ontwerper van de bekende modelboerderij ”Oud-Bussum”. Van zijn
hand is de villa ”Meentwijk ” aan de Groot Hertoginnelaan 34, gebouwd in
1912 in de grote jaren van deze bouwmeester. Had de villa aanvankelijk een
rieten dak, dit is op verantwoorde wijze door een leien dak vervangen, waarbij
de vorm geheel behouden bleef. Ook het interieur is nog ongewijzigd in De
Buzelstijl. Ook deze villa komt in aanmerking voor een plaats op de Rijks
monumentenlijst.

Eerder, in 1906, werd villa Nardincklandt aan de Busken Huetlaan naar
ontwerp van de Bazel als villa ,,het Mouwtje” gebouwd. Hieraan ontleende het
nabijgelegen wandelpark zijn naam. Alhoewel de tuin aan de kant van de Burg.
's Jacoblaan door bungalowbouw verloren ging, is de omvang van de
oorspronkelijke tuin nog te herkennen in de oude beukenhaag die het verloop
markeert.
De Bazel is ook de ontwerper van de villa ,,Op den A kker” -Parklaan 35. Be
halve de villa ontwierp hij ook de gevelsteen, voorstellend een boer die ploegt
met een span ossen. De voordeurpartij in Jugendstil met aan weerszijden een
smeedijzeren hek is opmerkelijk mooi. De villa is gebouwd voor de schilder Jan
Veth die er ook een atelier had. Vervolgens werd het rusthuis voor de Zusters
voor de Noorse Missiën en stond het bekend als het St. Olavshuis. In die tijd is
er ook een kapel achter gebouwd.

Forten en Verboden Kringen
Het bouwen van villa’s en ook nieuwbouwwijken ging jarenlang niet zonder
meer. Een ernstige belemmering werd gevormd door de ring van forten rond
Naarden, die als een gordel rond Bussum lagen. Zie ook TVE-II-5-69/72, III-
4-78/82 en V-l-8/12; 14/15.
Bij de Wet op de Verboden Kringen uit 1853 was bepaald dat binnen een straal
van 300 m rond een fort niets gebouwd mocht worden. Bussum dankt hieraan
nog een aantal woningen met een afgeschuinde hoek, waarmee ze juist buiten
de Verboden Kring bleven. Tussen 300 m. en 600 m. mocht alleen in hout
gebouwd worden met een stenen vuurplaats. Dit maakte het mogelijk in tijd
van oorlog alles snel te kunnen platbranden ten behoeve van een vrij
schootsveld en zicht op een naderende vijand. Pas na 600 m. mocht op eigen
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risiko in steen gebouwd worden. Dat afbraakrisiko in tijd van oorlog reikte tot
1000 m. uit het fort.
Een aantal moedigen waagden het toch een villa, uiteraard in hout, te zetten in
de middelste Verboden Kring. Eerst nadat Naarden in 1926 officieel geen
vesting meer was, was genoemde wet geen belemmering meer voor de bouw in
Bussum.
Van de gordel van de vijf forten welke de uitbreiding tussen 1866 en 1926
verhinderde, is de meest monumentale nog over. Aan de Voormeulenweg ligt
het "Offensief voor Naarden' ’, a f gekort tot Werk 4. Hoewel het zicht vanaf
sportpark-Zuid mooi is, behoudens de ontsierende loods [aan de rechterkant] is
van de andere zijden niets te zien door een dichte begroeiing met hakhout, dat
hoog is opgeschoten. Het ware te wensen dat het weelderige struikgewas eens
drastisch uitgedund werd om ook de merkwaardige schildmuur weer zichtbaar
te maken. Het fort staat op de Rijksmonumentenlijst.
Bijna alle villa’s welke voor 1926 in de verboden kringen werden gebouwd zijn
te vinden langs het laatste stuk van de Nieuwe 's-Gravelandseweg. Zij stonden
daar in de middelste Verboden Kring van het werk 2 aan de Zandzee "Bussum
Vooruit". Een van deze villa's dient stellig als voorbeeld behouden te blijven.

Vestiging Walden en Renbaan Cruysbergen
Een hoofdstuk apart in Bussums historie is de Vestiging ’’Walden van dr.
Frederik van Eeden, die in 1897 zijn nederzetting voor ambachtslieden en
kunstenaars pal tegen de renbaan’’Cruijsbergen aan stichtte.
Op het landgoed ’’Cruijsbergen” aan de Franse Kampweg was nl. in 1893 een
renbaan voor paarden geopend. Deze renbaarn kreeg vermaardheid tot in de
wijde omtrek en trok daardoor veel publiek. Behalve de grasbaan beschikte
men over een grote gietijzeren tribune op een zware betonnen voet, een
jockeyverblijf, paardestallen, een jurytoren en allerlei kleine dienstgebouwen,
terwijl in 1903 de oude muziektent van de Brink in Bussum er heen verhuisde.
Het afschaffen van de totalisator in 1912 betekende het einde van de renbaan.
De kombinatie van de armoede van Walden vormde een schril kontrast met
de luxe die tijdens de paardenraces viel te bewonderen. Van beide instelling
zijn nog delen terug te vinden, doch het voortbestaan wordt ernstig bedreigd
door de plannen voor een expresseweg ten zuiden van Bussum, die dwars over
de terreinen geprojekteerd staat.
Vóór van Eeden aan zijn Waldenexperiment begon, liet hij middels architect
W. Bauer in 1896 aan de Nw. ’s-Gravelandseweg juist buiten de Verboden
Kringen villa De Lelie bouwen. Door ziekte kon de architect het werk met
afmaken en droeg het over aan de Hilversumse kollega Verschuil. Het interieur
is in later jaren door De Bazel gewijzigd. De villa werd bewoond door v. Eedens
eerste echtgenote Martha van Vlooten. De schrijver zelf kwam er ook
gedurende zijn tweede huwelijk regelmatig. Aan de zuidoost zijde was een
houten aanbouw geplaatst die later door arch. Rebel tot een stenen woonhuis is
omgebouwd. . .
Van de op Walden gebouwde hutten die, half in de grond ingegraven, huis
vesting boden aan de kolonisten is de werkhut van van Eeden een overgebleven
eksemplaar. Aanvankelijk stond de hut bij villa „de Lelie”, maar werd naar
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afb. 4. Van Walden afkomstig hut, in tuin van Nw. ’s-Gravelandseweg 96.
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Walden overgebracht waarbij het plaggendak vervangen werd door
dakpannen.
Deze hut staat nog steeds achter de fabriek van v. Meurs Golfkarton en kan
daarom niet bezocht worden. Het houtwerk is voor zover het in en vlak boven
de grond zit danig vermolmd, maar de rest van het gebouwtje -inklusief de
uitbouw waar v. Eedens werktafel in stond- is nog in redelijke staat en kan
gerestaureerd worden. Het plan is geopperd om de hut over te brengen naar de
gemeentekwekerij in het Mouwtje waar het toegankelijk en verzorgd zou zijn.
Overplaatsen zou gezien de eerdere verplaatsing door v. Eeden zelf geen al te
historisch bezwaar behoeven te zijn. De hut verdient als cultuurmonument een
plaats op de Rijksmonumentenlijst.
Van de overige hutten is er nog slechts één bewaard gebleven \foto 4], Deze
staat in de tuin [een dennenbos] van Nw. ’s-Gravelandseweg 96 en verkeert nog
in goede staat.
Een andere herinnering aan Walden vormt de zogenaamde bakkerswoning aan
de Nieuwe ’s-Gravelandseweg 88. Dit houten woonhuis werd door de
meester-bakker van de bakkerij Walden, toen die nog deel uitmaakte van de
kolonie, bewoond. De vensters zijn van luiken voorzien. Het huis is
schilderachtig gelegen tussen hoge dennen en rhodondendronstruiken.

De renbaan Cruijsbergen werd in de eerste wereldoorlog door Defensie in
gebruik genomen voor het onderbrengen van legerpaarden. De tribune werd
daartoe dichtgemetseld en na de oorlog, wat de gietijzeren bovenbouw aangaat,
overgebracht naar de Nieuwstraat achter de Huizerweg, waar het sindsdien
staat weg te roesten. De betonnen voet van de tribune is nog terug te vinden
onder een prachtige moslaag achter een hoog en dicht opgeschoten
coniferenhaag op het renbaanterrein.
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In 1893 ontwierp C.J. Kruisweg het jockey verblijf dat in 1921 als woning werd
betrokken door de fam. Spliethoff waarbij het torentje wegens lekkages moest
verdwijnen. Op de plaats van de entree werden eertijds de paarden en ruiters
gewogen. Met zijn grote ramen en royaal over elkaar stekende dakpartijen een
markant jjcbouw.
De paardenstallen zijn als woonhuis met opslagruimten nog naast van Meurs
terug te vinden.
Kerkgebouwen. . , ,
Zoals reeds eerder gezegd is, kan het oude kerkje aan de Kerstraat sinds de
NOS er zijn eerste TV-studio in inrichtte niet meer als kerkelijk monument
beschouwd worden, zeker niet na de ingrijpende verbouwing die het na de
brand in 1951 onderging. Als technisch monument valt er over te diskussieren.
Van de thans nog bestaande kerkgebouwen is de St. Vituskerk aan de Brink-
laan de oudste. De kerk werd ingewijd in 1884 en is ontworpen door architect
dr. P.J.H. Cuypers. De 60 meter hoge toren van Jos Cuypers evenals de kerk in
neo-gothische stijl, dateert van 1896 en vormt landschappelijk een eenheid met
kerktorens van Eemnes, Loenen, Soest en anderen tot Amerongen toe. In de
kerk zijn in 1915 in de absis drie gebrandschilderde ramen van Otto
Mengelberg aangebracht, welke historisch belangwekkend zijn, omdat er
personen op staan afgebeeld die in de lokale geschiedenis een rol hebben
gespeeld.
Sedert 1965 bezit de kerk een beroemd Adema-orgel, afkomstig uit de O.L.
Vrouwe Kerk in Gouda, waar het eind vorige eeuw gebouwd werd. Het orgel
bezit 41 sprekende registers, verdeeld over drie■ klavieren en een vrij pedaal.
Het derde manuaal is gebouwd in een zwelkast. De gothische orgelkast met
gepolijst tinnen front werd vervaardigd door de Limburgse beeldhouwer
Thijssen. Sedert 1976 staat de kerk op de Rijksmonumentenlijst. Zie ook TVE

Op de hoek van de Nieuwe Hilversumseweg en de Iepenlaan werd in 1915 door
de architecten C.J. Kruisweg en v.d. Goot het fraaie kerkje van de Nederlandse
Protestantenbond gebouwd. [foto 5]. In vergelijking met de
gebouwen op Cruijsbergen is de ontwikkeling van zijn stijl duidelijk
waarneembaar. Het kerkgebouw is evenwichtig van lijnen en verhoudingen. De
gevel is met enige ingemetselde ornamenten verlevendigd. Rechts naast de kerk
staat tegen het schip aangebouwd de toren met zadelzak.
Ook het interieur van de kerk is gaaf bewaard gebleven met de oorspronkelijke
stoelen en de kansel met handgesneden bijbelse voorstellingen.
In 1919 werd aan de Brinklaan begonnen met de bouw van de R.K. Kerk
toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. De architekt Jos
Cuypers had de kerk ontworpen met een groot centraal koepeldak en torens
aan weerszijde van 3e hoofdingang. De beide torens zijn wegens de hoge kosten
nooit gerealiseerd, maar wegens de koepelvorming en de lange naam werd de
kerk beter bekend als de Koepelkerk.
Het is een bijzonder voorbeeld van bouwkundig vakmanschap qua ontwerp als
ook uitvoering. In de absis werd in de vijftiger jaren een Byzantijns aandoende
gewelfschildering aangebracht door Frère André Mes.
Aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg werd in 1925 de Nederlands Hervormde
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afb • 5. Kerkje van de Nederlandse Protestantenbond, Nw.-Hilversumseweg

Spieghelkerk voltooid, gebouwd naar ontwerp van architect Th. Rueter. Het
kruisvormige bedehuis is voorzien van zuiltjes tussen de ramen en in de er voor
langs lopende galerij. Een stijlvolle toren op één der hoeken kompleteert het
geheel tot een harmonieus bouwwerk. Al is dit kerkgebouw betrekkelijk jong,
het is een sieraad voor Bussum.
In de titel van dit artikel werd de vraag gesteld of Bussum monumenten rijk is.
De vraag kan bevestigend worden beantwoord, al dient er wel bij te worden
vermeld dat het merendeel der genoemde objekten niet belangrijk genoeg is
voor de Rijkslijst. De overige zijn uit het oogpunt van de dorpshistorie
interessant genoeg om bewaard te blijven en zouden op een gemeentelijke
monumentenlijst thuishoren. Hiervoor strijdt de Kommissie Stadsverfraaiing
van de Stichting Culturele Gemeenschap Bussum al vanaf de aanbieding van
deze lijst in 1972. De respons van de zijde van het gemeentbestuur was tot nu
toe echter nihil.

Per motor-kabelschip naar Muiderberg!
door KI. Sierksma - Muiderberg

Op de meest onverwachte manier komt men soms gegevens tegen, die zelfs voor
de recente geschiedschrijving ’’nieuw” blijken te zijn.
Niemand op Muiderberg herinnert zich meer dat het voormalige bad- en
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strandleven 75 jaren geleden op een wel heel bijzondere manier voor
Amsterdamse recreatie-zoekenden werd mogelijk gemaakt. Het reisje met de
Gooise Moordenaar lijkt afgezaagd, als men het verslag leest dat een meneer -
zich verschuilende achter de naam "Bob” - in gezelschap van een toevallige
reisgenoot ”Wab” enkele malen maakte, en dat hij beschreef in ... het
’’Technisch Weekblad. Orgaan van de technische vakvereeniging” (Amster
dam IV, 1902; pgs 177 e.v.). Gezien het karakter van het blad was de
beschrijving toegespitst op beschouwingen over het Fort Pampus, waarover
Wab aan Bob uit eigen bouw-ervaring veel technische bijzonderheden weet te
vertellen.
(Ik hoop daarover op meer gepaste plaats te schrijven). Met weglating van
enkele rhetorische ballast, citeer ik hierna onze heer Bob.
”Van alle gelegenheden die Amsterdam aanbiedt aan zoovele duizenden die
een boottocht verkiezen boven een reisje per spoor of tram, behoort voorzeker
een pleziertocht per stoomboot van de De Ruyterkade over het IJ en de
Zuiderzee naar Muiderberg wel tot een der aangenaamste en meest
afwisselende; men heeft ook nog het genoegen van met een ’’kabelschip te
varen.
De stoomboot "de Prins van Oranje" heeft dezen zomer een dienst geopend,
die de reislustigen naar het Nizza van Nederland brengt en doet z n best aan die
pogingen zooveel mogelijk bekendheid te geven. Voor de onderneming wülen
we hopen dat anderen, die dat reisje nog niet gemaakt hebben, daartoe worden
opgewekt, want is een bezoek aan Muiderberg met zijn heerlijk strand al aan te
bevelen, ook de stoomtram brengt er duizende bezoekers aan, het zeereisje
alleen reeds verschaft u zooveel genot, dat ge u voorneemt langs dien weg
voortaan uw dolce far niente aan het Zuiderzeestrand te nemen.
Eenmaal los van den steiger heeft ”de Prins van Oranje” weldra de groote
Oranjesluizen bereikt, waarna de boot dicht onder de Kustbattenj bij
Durgerdam langs vaart en koers zet oogenschijnlijk recht op het fort Pampus
aan; naderbij gekomen laat zij dit links liggen, stoomt verder op tot zij met een
langzame zwaai op eerbiedigen afstand van het strand voor de badplaats
aanlegt tegen een mastloozen logger; hier worden de reizigers uitgenoodigd via
dien logger te stappen in een daar eveneens gereed liggend mastloos
motor-kabelschip, een ijzeren tobbe, waarin de dames en heeren mitsgaders de
kinderen en dienstboden onder blij gelach om het vreemdsoortig passagiers
vervoer, plaats nemen, niet om een gezamelijk bad te nemen maar om van dien
logger langs den kabel naar de Pier van Muiderberg over gebracht te worden;
in extase over het strand zie ik natuurlijk de in zee uitgebouwde steiger voor een
pier aan, edoch bescheidener van vorm en elegantie dan de Wilhelminapier van
Scheveningen. Wie weet, hoe spoedig ondernemende lui in dien toestand nog
verbetering zullen weten aan te brengen.
Op het vastgestelde uur worden zij, die lang genoeg genoten hebben van het
strand en van Muiderberg en met de stoomboot huiswaarts wenschen te keeren,
met dezelfde tobbe van den steiger naar den logger getuft, waaroverheen de
boot bereikt wordt.
Onderweg vertelt Wab aan Bob dat hij in de jaren, ’’toen de aannemer Kalis
het werk (voor de bouw van het Fort Pampus) uitvoerde meermalen Muiden
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bezocht; directie, aannemer en al het personeel woonde daar en van die plaats
uit werd ’t werk gemaakt. Ik weet der dus wel iets van” .
Op een tweede reisje vertelt Wab aan Bob van de fortenbouw en vervolgens
gaan zij van boord om ’’eerst eens een wandelingetje te maken naar ’t Hotel Het
Rechthuis waar ze door den eigenaar, de Heer Ter Beek, als oude bekenden
weer vriendelijk werden ontvangen en (zij) lieten zich daar hun 2de ontbijt
heerlijk smaken.”
”De heeren stonden op; ze zouden nu eens een wandelingetje maken door het
heerlijk mooie Muiderberg met zijn geboomte, kronkelende paden en lanen en
bereikten langs den Vijverkom de laan die naar den bekenden kerktoren leidt.
Toen ze dezen bestegen hadden waren ze verrast over het prachtige panorama
dat hun dit plekje bood. Zie, daar is het bosch van de schone slaapster, dicht
bij de beroemde Echo van Muiderberg; het café van Elsnerus, de gelukkige
bezitter of pachter van die geheimzinnige echo, ligt daar; de witte villa Cecilia,
waar de om zijn vriendelijkheid bekende en beroemde grijze componist Heinze
woont, staat daar dicht bij.
En ginds heb je het café en pension van den heer Slokker. Verderop zie je het
Eldorado van de kinderen, de speeltuin en daar, het Badhotel en het strand;
meer rechts de particuliere begraafplaats met z’n mooien aanleg, prachtige
graftombe’s en de bekende diepe put van Rebecca, waaruit men het heerlijk
ijskoud water put” . Verder zien de heren Naarden en Oud-Valkeveen, met een

maagdelijk” strand, Amsterdam, en Monnikendam.
’’Honderden visschers- en andere vaartuigen zeilden daar op zee.” En ze zien
het ’’fraaie slot van Muiden” , waar eertijds ”de vriendelijke slotvoogd, de heer
Taunij, den bezoeker, die zich aan hem wenschte voor te stellen, rondleidde.
Ook Weesp ”en verschillende andere torens van dorpen” zijn vanaf de
Muiderberger toren zichtbaar. ”De beide vrienden verlieten dit mooie plekje op
den toren, dat zij dankten aan den zorgen van de Muiderberger Vereeniging tot
bevordering van het Vreemdelingenverkeer en zetten koers naar het Badhotel,
waar zij aan het strand hun zit- en ligplaats vonden.”
Wab vertelt dan aan Bob verder over de aanleg van Pampus, maar ’’beide
vrienden hadden niet op ’t klokje gelet en van ’t vertrek van de laatste bootge-
legenheid niets bemerkt. Geen nood, de tram van de G.T.M. zou nog enkele
malen afrij den. Langzaam wandelden ze door het dorp tot ze weer aankwamen
aan het Hotel Het Rechthuis, waar ze zich voor niet te veel geld een smakelijk
diner lieten voorzetten.
Toen "werden de beide heeren gewaarschuwd dat de tram voor Amsterdam op
t Punt stond van te vertrekken. Na zich van de noodige plichten te hebben

gekweten, namen zij plaats en bracht de tram hen naar hunne woonplaats.”
Tot zover het reisverhaaltje. Maar wie weet méér van die curieuze
motor-kabelpont? Van ”De Prins van Oranje” bestaan nog wel foto’s.
Doch op oude prentbriefkaarten in de collectie van mijn vrouw - die toch wel zo
goed als volledig alle series bezit (bijna 450 stuks: een afspiegeling zeker van de
enorme betekenis van het strand bij de Muider Berg in vroeger jaren!) - is
toevallig niets te vinden noch van de stoomboot, noch van het kabelschip.
Waarschijnlijk is de onderneming ook op niets uitgelopen; mogelijk heeft de
dienst maar één seizoen bestaan.
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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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SCHOONHEID IN BEELD
25 Eeuwen Europese Kunst
In 240 pag. een magnifieke tocht door de kunst van Europa. Meer dan 400
illustraties. Volledig in kleur.

Het leven en denken zoals dat zich in Europa heeft afgespeeld, is nergens zo goed
aan af te lezen als aan de kunst.

In september en oktober
voor de speciale prijs van 32.50

Na 1 nov. ƒ45,
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Schoonheid in beeld
zoekt van de opeenvolgende culturen die Europa gevormd hebben
het meest representatieve, het meest subtiele, het meest
instructieve.
Dit is een boek dat iedere fase van de Europese kunst in kort bestek
behandelt. En dat gebeurt niet door één man, maar door een
tiental specialisten. Van de kunst uit de ijstijd, via gotiek, barok en
romantiek tot en met de 20ste eeuwse kunststromingen wordt de
schoonheid van de Europese kunst in beeld en daarmee dichterbij
gebracht.
Voor iedereen die de schoonheid niet wil vergeten.

Kom, kijk en bewonder, bij:

Boekhandel De Ark Boekhandel Los
Nieuwstad 28 WEESP Nassaulaan 33 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 druk werkgebied
kunnen oplossen.

handelsdrukkerij
de nieuwe weesper bv

Flevolaan 21b, tel. 02940-17542, Weesp
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