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By het vyftigste TVE-nummer
Voor U ligt een extra dik nummer van het historisch tijdschrift van onze Stich
ting. Het vijftigste nummer alweer.
Het tijdschrift bepaalt voor een flink deel het ’’gezicht” van TVE naar buiten
en wij kunnen gerust stellen dat dit gezicht goed verzorgd en aantrekkelijk is.
Was de eerste zeven jaar het tijdschrift nog gestencild, vanaf december 1977
verscheen het in een gloednieuwe uitvoering: in off-set, groter van omvang, met
meer en sterk verbeterde illustraties en verzorgde lay-out.
Ook dit vijftigste nummer mag er zijn. De artikelen zijn zeer gevarieerd: in de
tijd bestrijken ze de 15e eeuw tot het heden; vele plaatsen komen aan bod, in
het Gooi (Bussum, Hilversum, Kortenhoef, Muiderberg) en omstreken
(Eemnes, Baarn, Muiden, Weesp). Ook naar onderwerp bieden de artikelen
”elk wat wils” .
Voorts bevat het nummer informatie over allerlei actualiteiten.

In vijftig TVE-nummers zijn ruim 280 artikelen opgenomen die in totaal meer
dan 1.300 pagina’s beslaan. Een per plaats gerangschikt overzicht van alle tot
en met 1978 in TVE opgenomen artikelen is recent verschenen.
Het is verkrijgbaar bij de secretaris van TVE.

Aan TVE-leden en anderen de aansporing om toch vooral niet te aarzelen Uw
pennevruchten in te zenden aan de redactie-secretaris of over eventuele
publicaties eens met hem te spreken. Redactie en bestuur van TVE zijn
overigens steeds graag bereid om bij het voorbereiden van studie en publicatie
te assisteren.

Bij het verschijnen van dit vijftigste nummer past tenslotte een woord van dank
aan de redactie die er steeds weer in slaagt het TVE-tijdschrift met nieuwe
nummers te verrijken.

Het Bestuur.
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De historie van de hofstede genaamd
Hooge of Oud-Bussem

door O.L. van derAa - Amsterdam

Wanneer men de oude kaarten van het Gooi bekijkt, dan valt het op, dat er tot
aan de 19 de eeuw opvallend weinig begroeiing te vinden is.
De oudere beschrijvers van de streek zijn het er ook allen over eens, dat na het
verdwijnen van het Gooise Bos, rond het jaar 1600, er weinig van boomrijke
gebieden sprake kan zijn.
Enkele uitzonderingen vinden wij in de omgeving van Naarden en wel aan de
Oostzijde, in de driehoek tussen Naarden, Huizen en Laren.
Daar waren de oudste hofsteden van het Gooi; twee grotere: Crailoo en
Oud-Bussem, waartussen in de 17 de eeuw er nog enkele kleinere onstonden.
Het is aan de tweede, ”Oud-Bussem”, dat wij in het volgende vooral de
aandacht willen geven.

Er bestaat gelukkig nog een vrij omvangrijk archief van het landgoed, waarin
de afschriften te vinden zijn van alle akten van overdracht. Wij zijn de
tegenwoordige eigenaar, de Heer T. Tjebbes te Naarden, zeer erkentelijk, dat
hij ons heeft willen toestaan de stukken voor historisch onderzoek te raad
plegen.

Pauwels van Loo
Het eerste, wat de oude stukken opleveren is de verkoop op 31 mei 1569 van de
Hofstede ”Oud-Bussem” door Lambert Gijsbert Janszen aan Pauwels van Loo.
Wie was de verkoper en wie was de koper?
Van de eerste weten wij eigenlijk niets, maar het feit, dat de akte van
overdracht is opgemaakt door schout en schepenen van ’’Huysen” , op welks
grondgebied de hofstede lag, doet wel vermoeden, dat Lambert Gijsbert
Janszen een Huizer ingezetene was.
Over de koper is echter veel meer te vertellen.
Toen Pauwels van Loo in 1569 eigenaar werd van de Hofstede ”Oud-Bussem”
was hij sinds 1562 Baljuw van Naarden en Gooiland, Drost van Muiden en
Kastelein van het Muiderslot.
Hij was in 1529 te ’s-Gravenhage geboren uit het huwelijk van Gerrit van Loo,
rentmeester-generaal van Friesland en Margeritha van Beest.
Perk meldt, dat hij spoedig grote invloed in het Gooi kreeg en wijst op zijn hulp
bij het tot stand komen van de schaarbrief van 1568 die toentertijd een eind
maakte aan vele geschillen tussen de Erfgooiersgemeenschap en de Overheid.
Vast staat, dat in het jaar na de aankoop van ”Oud-Bussem” door van Loo, op
28 september 1570 een dubbel schaarrecht op de Meent voor altijd aan zijn
landhuis werd toegestaan eendrachtelijk door de stad en dorpen, om reeële
diensten en weldaden den Poorteren en Buyrluyden van Goylandgedaan.
Een dramatische mijlpaal in zijn loopbaan is zonder twijfel het bloedbad
geweest, dat de Spanjaarden op 1 december 1572 te Naarden hebben
aangericht.
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"Na het dierlijk lot en den ondergang der stedelingen, was hij dezelfde niet
meer, schrijft Hortensius.
Hij bleef op zijn post te Muiden, maar werd in 1576 "om seekere insichten en
respecten” opgelicht en op last van de Staten in Delft gevangen gezet. Uit deze
gevangenschap ontvluchtte hij in hetzelfde j aar, maar bij het verdrag van de
stad Muiden met de Prins van Oranje en de Staten in 1577 werd uitdrukkelijk
zijn aanblijven als Drost bedongen. Ook werd hij hersteld als Baljuw van
Naarden en Gooiland.
Twee jaar later echter werd hij als Kastelein van het Muiderslot van zijn ambt
ontheven en 27 december 1580 met alle andere ambtenaren in Gooiland
ontslagen.
De Prins van Oranje wilde hem echter niet "verkorten in zijn eer en faam ” en
benoemde hem 5 januari 1581 tot extraordinaris rekenmeester van de Kamer
van Holland.
Van Loo verhuisde dus met zijn gezin naar ’s-Gravenhage, maar trachtte zijn
verblijf op ”Oud-Bussem” voort te zetten. Ook hieraan echter maakten de
Staten van Holland een eind, want in het najaar van 1581 werd aan hem en aan
Pater Helizeus, die bij hem inwoonde, een verder verblijf in Gooiland ontzegd.
Als onbezoldigd ambtenaar van de Staten heeft hij verder te ’s-Gravenhage in
de Nieuwstraat gewoond en is daar 30 maart 1596 overleden.
Zijn vrouw, Anna Roussel werd, volgens testamentaire beschikking, nu
eigenares van ”Oud-Bussem” .
Drie van de vier kinderen uit haar huwelijk met Pauwels van Loo, twee zoons en
een dochter, waren jong gestorven en ook haar oudste zoon Albert was in 1599
ongehuwd overleden.
Zij had daarom bij testament bepaald, dat ”Oud-Bussum” na haar dood zou
komen aan haar broeder, Mr. Jacob Roussell en dit had plaats toen zij in
januari 1603 te ’s-Gravenhage kwam te overlijden.
Of Mr. Jacob Roussell ooit op ”Oud-Bussem” is geweest, is niet bekend, maar
waarschijnlijk is het niet, want hij verkreeg de hofstede in de jaren na de
scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland en woonde in de Zuiderlijke
Nederlanden.
Lang is Mr. Jacob Roussell in ieder geval niet eigenaar van ”Oud-Bussem”
geweest, want hij overleed in 1606 te Mechelen en liet op zijn beurt het goed na
aan zijn vier kinderen.
Deze droegen bij akte, opgemaakt door schout en schepenen van ’’Huysen” op
26 juni 1609 al de goederen behorende tot het landgoed ”Oud-Bussem” in volle
eigendom over aan Gosen Lambertsz. en Willem Pietersz.
Voor het eerst is bij deze gelegenheid de akte van overdracht wat uitvoeriger
dan te voren het geval was geweest en worden beide kopers aangeduid als
’’buurluyden tot Huysen”.,
Waarschijnlijk waren zij Erfgooiers en was daarom het dubbele schaarrecht,
dat sinds Pauwels van Loo op de hofstede was gevestigd hun welkom.
Het goed wordt omschreven als "den groten Woningen, als huys, schuuren
ende plantagie staande en gelegen omtrent den steeden Naarden in Oude
Bussem”, zodat wij al de indruk krijgen, dat het een flinke hofstede was. Een
koopsom wordt nog niet genoemd.
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In 1629 blijken beide eigenaars te zijn overleden, want op 18 april van dat jaar
dragen hun gezamenlijke erfgenamen hun rechten op het goed over aan Tymen
Jacobsz. Hinlopen en met deze zijn wij aangekomen bij een reeks van meer
bekende eigenaars en begint ook daardoor de hofstede haar bescheiden plaats
in de geschiedenis van Holland te krijgen.

Hinlopen
Tymen Jacobsz. Hinlopen was een Amsterdammer, zoon van Jacob Jacobsz. en
Lijnken Jacobsdr. Hij werd daar in 1572 geboren, hoewel zijn geslacht
waarschijnlijk uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig was.
Zijn vader had in 1587 een huis en erve gekocht op de Nieuwendijk, waar
’’Hinlopen” uithing. Naar dit huis noemde hij zich en zo deden eveneens zijn
afstammelingen.
Tymen Jacobsz. was een welgesteld man, voornaam handelaar in Oosterse
granen en assuradeur, mede-oprichter en Bewindhebber van de Noordsche
Compagnie, wiens vermogen in 1631 werd geschat op ƒ180.000,-.
Blijkbaar moeten wij in de aankoop door Tymen Jacobsz. Hinlopen in 1629,
alleen dat gedeelte zien, wat later de kern van het grote bezit der Hinlopens zou
uitmaken. Hijzelf kocht het volgend jaar nog land op de Hilversummer Hooge
Maat en ook zijn kinderen deden grondaankopen in de omgeving.
Tymen Jacobsz. was in 1612 getrouwd met Anna Michielsdr. van Vaerlaer
geboren te Amsterdam in 1592 uit een geslacht, dat zeker afkomstig was uit de
Zuidelijke Nederlanden.
Dit laatste is van belang, omdat het voor de Heer Dr. J.F.M. Sterck, de
bekende Vondelkenner, aanleiding is geweest om met grote waarschijnlijkheid
te stellen, dat Anna Michielsdr. van Vaerlaer en de dichter Joost van den
Vondel aan elkaar verwant waren.
Het is bekend, dat Vondel veel in het Gooi is geweest en een graag geziene gast
was op de buitenverblijven der Hinlopens. Hier door de Gooise natuur
geïnspireerd schreef hij o.a. omstreeks 1660 zijn beroemde ’’Wildzang” , maar
met dit laatste jaartal zijn wij wat vooruitgelopen op de chronologie betreffende
de hofstede ”Oud-Bussem” .

Tymen Jacobsz. Hinlopen overleed in 1637 en liet zijn goederen onder Naarden
en Huizen na aan zijn kinderen. Zijn zoons Mr. Michiel Hinlopen; Tymen; zijn
dochters Anna en Catalina en zijn jongste zoon Jacob Tymensz, die deze
onverdeeld bezaten.
Van deze vijf is alleen Jacob Tymensz. getrouwd.
Om verdeling van hun bezit bij overlijden te voorkomen, hadden Michiel,
Tymen, Anna en Catalina elkander over en weer tot universele erfgenamen
benoemd, en na het overlijden van de langstlevende, de kinderen van hun
broeder Jacob Tymensz. Deze laatste noemde zich Jacob Hinlopen Vermaes.
Mr. Michiel Hinlopen was de langstlevende; hij stierf in 1708 op bijna 80-jarige
leeftijd.
Deze vrijgezel en hartstochtelijke jager, tevens groot prentenverzamelaar, was
een bijzondere vriend van Vondel en aan hem wijdde deze zijn gedicht ”Op den
Jaeger van Eickhof” van 1644, toen Hinlopen dus ongeveer 25 jaar oud was.
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Hindelopen loopt de hinden
En de hazen achter aen
Al de Joffers laat hij staen
Hij bemint de hazewinden
En zijn bracken en het wildt
En het velthoen en de lijsters
Meer dan al de jonge vrijsters
Is dat niet zijn jeught gespilt?
Hij magh rennen, hij maghjaegen,
Maar hij zal zijn jaght beklaegen.

Maar helaas, behalve ’’zijn jaght [te] beklaegen”, zoals Vondel suggereerde,
gaf hij door zijn testament van 15 februari 1708, ook zijn erfgenamen alle
redenen om zijn beschikking te ’’beklaegen” , want hij bleek de goederen, die
hij bij opvolging uit de nalatenschappen van zijn zusters en broeders had
verkregen, te hebben gebracht onder fidei-commis.
Deze bepaling werd al in de 18 de eeuw als een misbruik gerekend, want de
erfgenaam verkreeg wel de eigendom van het goed, doch onder de last het te
bewaren ten einde het uit te keren. Dit last rustte op het goed; hij sloot de vrije
beschikking daarover uit en maakte het onverhandelbaar.
Geen wonder dus, dat hieruit moeilijkheden ontstonden, die er toe leidden, dat
bij akte van accoord van 21 november 1709, ingevolge een uitspraak van de
Hoge Raad van Holland van 9 februari 1709, al de goederen in Gooiland
werden toebedeeld aan Mr. Francois Hinlopen, zoon van Jacob Tymensz.
Hinlopen (Jacob Hinlopen Vermaes).

Het blijkt, dat in de jaren waarin ”Oud-Bussem” tot het onverdeelde eigendom
van de vijf kinderen Hinlopen behoorde, wij ons hen niet moeten voorstellen als
tezamen wonend op de hofstede, zoals die onder Pauwels van Loo en zijn '
opvolgers had bestaan.
Onder de goederen vielen verschillende huizen, zoals ’’Eickhof” dat in 1644
blijkbaar door Mr. Michiel Hinlopen werd bewoond en bij Vondel is er ook
sprake van een huis, ’’Rustenberg” geheten in 1666.
Zeker is het, dat in 1672 de veldtocht van Koning Lodewijk XIV van Frankrijk
en de bezetting van Naarden door Franse troepen niet aan ”Oud-Bussem” is
voorbijgegaan. De hofstede werd geplunderd en platgebrand.
Daarna waren er op het landgoed twéé boerderijen opgetrokken, waarbij alleen
de ene - die op de oude plek stond - het dubbel schaarrecht had behouden. De
laatste werd bewoond door Mr. Michiel Hinlopen, de ander door zijn neef Mr.
Francois.

Het proces Hinlopen
Mr. Francois Hinlopen (zich ook noemende Frans Hinlopen Vermaes),
geboren in 1657, was in Amsterdam advocaat daarna Penningmeester van de
hoofdelijke betaling bij de Admiraliteit te Amsterdam. Hij woonde op de
Herengracht en was in 1684 getrouwd met Sara van Reygersbergh uit een oud
Zeeuws geslacht.
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Als bewoner van ”Oud-Bussem” kwam hij in moeilijkheden met de Erfgooiers.
Zo had hij, zonder toestemming, een boom geplant op de brink van zijn huis;
voorts de Oude Blaricummerweg, die langs zijn boomgaard liep, afgesloten en
gebruikte hij ondanks verbod, een fret bij de jacht, maar het ergste was, dat hij
ook op het Meentrecht inbreuk maakte. Aanvankelijk had hij tegen betaling
koeien en paarden op de Meent laten grazen en had zelfs, in 1702, aan
Naarden, verzocht schaarrecht te mogen kopen, maar weigerde in 1705 verder
te betalen met de bewering, dat hij als mede-bewoner van ”Oud-Bussem” recht
op de weiden had.
Een lang proces volgde, waarvan men de bijzonderheden bij verschillende
Gooise historie-schrijvers kan lezen, maar Hinlopen werd, zelfs in twee
instanties in het ongelijk gesteld.
Voor de geschiedenis van de Erfgooiers is dit proces van groot belang, omdat
het de aanleiding werd tot een consolidatie van de Erfgooiersgemeenschap.
Bij het overlijden van Mr. Francois Hinlopen, in 1719, bleek hij zijn vrouw te
hebben benoemd tot universele erfgename. Zij bleef met haar kinderen
”Oud-Bussem” bewonen.
Toen Sara van Reygersbergh in 1735 overleed, liet zij de hofstede na aan haar
vier kinderen, die in het jaar daarop het landgoed verkopen aan Abraham
Scherenberg voor de som van ƒ9.500 gulden.
Door deze overdracht kwam een eind aan het tijdperk Hinlopen op
”Oud-Bussem” , dat ruim honderd jaar had geduurd.

Scherenberg
De nieuwe eigenaar, Abraham Scherenberg, was een Amsterdams koopman en
bankier, geboren te Keulen in 1693 en te Amsterdam overleden in 1758.
In zijn ruim twintig jaar durend bezit van ”Oud-Bussem” heeft hij, evenals zijn
voorganger, moeilijkheden gekregen met de Erfgooiers.
Ditmaal ging het niet over het scharen van koeien en paarden op de Meent,
maar om het grazen van zijn schapen op de gemene heiden in 1744.
Een proces volgde, waarbij Scherenberg andere argumenten ter verdediging
van zijn recht aanvoerde, dan Hinlopen bijna veertig jaar tevoren.
Het werd een lang proces, zó lang, dat Scherenberg het zelfs niet overleefde.
Bij zijn overlijden liet hij ”Oud-Bussem” na aan zijn vrouw Johanna Dorothea
d’Orville, die vervolgens berustte in de uitspraak van 5 maart 1759 door het
Hof van Holland, waarbij wijlen haar echtgenoot in het ongelijk werd gesteld.
Op 21 december van hetzelfde jaar maakte zij een overeenkomst met
Schaarmeesteren van Naarden, waarbij zij ƒ500,-- betaalde "ter voldoening
aan de condemmatie van kosten, schaden en Intressen door de bewijding van
haare schaapen op de voors: Gooijsche Heijde”
Burgemeesteren van Naarden en Buurmeesteren van de dorpen van Gooiland
stonden haar daartegenover, op haar verzoek, toe "een drift waar over haare
schaapen direct uyt haar schot zullen kunnen werden gedreeven na haar
gehuurd Land aan de Oostzeedijk bij Naarden gelegen.
Als meede een drift van haar schaapschot o f aan benoorden het land van voorn:
Weduwe en Erfgename van Abraham Scherenberg, tot soo verre haar Land
aldaar is strekkende, om daarover te kunnen komen op haar heijde Brands-
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bergen genaamt. Gelijk ook een bequame uytloop uyt het schot, alles ter
sodanige lengte en breedte, als het selve door parthijen wedersijds op den 14e
November 1759 in Loco geconditioneert en af geperkt is.
Blijvende egter de bewijding van deselve driften en uytloop aan die van
Gooijland.

Johanna Dorothea d’Orville bleef nog tien jaar in leven en daar haar huwelijk
met Abraham Scherenberg kinderloos was gebleven, kwam bij haar overlijden
in 1770 ”Oud-Bussem” aan haar zuster Philippina d’Orville, weduwe van Jan
Leonard van Ewijk en aan Abraham Tiewelen d'Orville, ieder voor de helft.
Deze erfgenamen verkochten in hetzelfde jaar het landgoed voor ƒ16.800,- aan
Jan Louis van Nimwegen te Amsterdam.
Het lijkt intussen niet onwaarschijnlijk, dat de hofstede die nu nog, met enige
veranderingen, op ”Oud-Bussem” staat en kennelijk uit de tweede helft van de
18 de eeuw dateert, daar door Scherenberg of door zijn weduwe is neergezet.

Jan Louis van Nimwegen
Met de nieuwe eigenaar van het landgoed verlaten wij de kring van
Amsterdamse kooplieden en komen in die van de ambtenaren van de
Oost-Indische Compagnie.
Jan Louis van Nimwegen was een predikantszoon, geboren in 1738 en op zijn
negentiende jaar van Texel naar de Oost vertrokken.
In 1765 trouwde hij te Semarang met Elisabeth van Oyen, was in 1768
koopman te Batavia en werd van daar uit benoemd tot resident van
Palembang.
Vermoedelijk heeft van Nimwegen, tijdens een verlof, het oog laten vallen op
”Oud-Bussem” om dit bij een mogelijke terugkeer naar het vaderland als
zomerverblijf te gebruiken, maar zijn levensloop is anders gegaan.
Hij is naar Batavia teruggekeerd en daar in 1803 of 1804 als onderkoopman der
Oost-Indische Compagnie overleden.
In ieder geval droeg hij in 1781 ”Oud-Bussem” voor ƒ3.980.- over aan Anna
Cousent, weduwe van Christoffel van Zelle te Amsterdam.

Uit het opvallend verschil in koopprijs bij deze en ook volgende overdrachten,
moet o.i. wel worden vastgesteld, dat de opvolgende eigenaars gedeelten van het
landgoed van de hand hebben gedaan, wat in verband kan hebben gestaan met
de afzandingen, die aan het eind van de 17 de en de loop van de 18 de eeuw in
de omgeving van Naarden hebben plaatsgehad en waarop wij nog zullen
terugkomen.
Lang heeft Anna Cousent ”Oud-Bussem” niet bezeten. Op 30 september 1784
draagt Hendrik Borsdorff van Zelle als haar gemachtigde het landgoed over
aan Jean de Neufville te Amsterdam voor ƒ5000,-

Jean de Neufville
Hoewel ook Jean de Neufville, als eigenaar van ”Oud-Bussem” in de
geschiedenis van het landgoed geen grote rol heeft gespeeld om de eenvoudige
reden, dat hij er nog geen drie jaar eigenaar is geweest, is hij wel een
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merkwaardig figuur in het derde en vierde kwart van de 18de eeuw door zijn
financiële operaties met de Verenigde Staten gedurende de Amerikaanse
vrijheidsoorlog.
Hij was in 1729 in Amsterdam geboren en trouwde in 1753 zijn nicht Cornelia
de Neufville, in 1777 overleden, uit welk huwelijk een zoon werd geboren.
Omstreeks 1780 dreef hij te Amsterdam handel onder de firma Jean de
Neufville en Zoon, een kantoor dat geen bijzondere goede naam had.
Vóór de Amerikaanse opstand had hij al relaties met dat land en trachtte een
voordelige handelspositie voor Nederland te verkrijgen tussen Engeland en
haar opstandige kolonieën. Zijn oogmerk was, om van de Verenigde Staten een
aanstelling te krijgen als financieel commissaris in Europa. Ook ijverde hij voor
het tot stand komen van een handelsverdrag tussen de Republiek en Amerika,
waarbij de Amsterdamse kooplieden een grote rol speelden en trachtte hij
leningen tussen beide landen te bemiddelen.
Door allerlei omstandigheden, ook wel door het ongelukkige toeval, is er van
alle plannen niet gekomen; de Neufville raakte in moeilijkheden.
In de zomer van 1782 liet hij de zaken over aan zijn zoon Leendert; in 1783
hertrouwde hij te Neerlangbroek met Anna Margaretha Langmak en vestigde
zich te Bonn.
Al in mei 1783 moest zijn zoon voor de firma surcéance van betaling
aanvragen.
Voor de Europeese zaken werd voortaan zorg gedragen door Jean Rolland en
achtereenvolgens vertrokken eerst de zoon, daarna de vader de Neufville naar
Amerika. Daar is de laatste, in december 1796, in behoeftige omstandigheden
overleden.

Men vraagt zich af, bij het nagaan van zijn bewogen levensloop, waarom hij in
1784 ”Oud-Bussem” heeft gekocht.
Is het een speculatieve belegging geweest - de koopprijs was niet hoog - of heeft
hij gehoopt, na alle verwikkelingen, met zijn tweede vrouw een rustiger leven op
vaderlandse bodem te kunnen doorbrengen?

Vaststaat, dat op 16 januari 1787 een akte van overdracht werd gepasseerd
waarvan de aanhef luidde;
Compareerde voor Adrianus Anthonij van Weerland, Schout, mitsgaders Dirk
Kooij Willemz., en Aaron Gleijn, Schepenen in Huysen
De Heer Jean Rolland woonachtig te Amsterdam, in quail als generale
gemachtigde van de Heer Jean de Neufville, gewoond hebbende tot Amsterdam
voornt dog zig thans bevindende in Noord-America, volgens Procuratie op den
24 Meij 1785 binnen de Stad Amsterdam ten overstaan van den Notaris Mr.
Petrus Cornelis Nahuijs en getuygen gepasseerd enz.
En verklaarde hij comparant in opgemelde quail verkogt te hebben, en
ingevolge van dien mits deze te transporteren aan Hem Heer Jean Rolland in
sijn privé enz.

Van belang is in deze akte, dat de kern van het landgoed als volgt wordt be
schreven:
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__het Heerenhuijs en Boerenwoning onder Een-dak, als meede een Hooijberg
en Pannen Schuur, met een daar in zijnde Stallinge: voorts Een Tuijnmans-
huijs, Koetshuijs en Stal benevens Sijn Schuur daar agter en Stallinge voor 8 a
10 beesten.....
Verder is er sprake van :
.......de boomgaarden, Moestuynen met der Selver Schuttingen, Keldertuijn en
vaste broeykribben, voorts de laanen met de daar op staande boomen en hak
hout, en het horologie met deszelfs wijzers, als mede alle de opgaande boomen
haagen en weesjes (prieeltjes), staande en gelegen op Oud-Bussem beoosten de
Moestuijn en Boomgaard rontsom de Zoogenaamde Starrenbossen en Kom ....
Bij de hele opsomming komt ook nog voor:
..... Negen en sestig Schepsels en 104 roeden Land, gelegen op Bikbergen zijnde
plaggeveld (!)

Het is duidelijk dat er behalve de praktische gedeelten, zoals de moestuin en
boomgaard, ook veel ruimte was gelaten voor een typische 18 de eeuwse roman
tische tuinaanleg met hagen en prieeltjes en daarnaast, vooral in het lager ge
legen deel, slingerpaadjes met kleine waterpartijen.

Kaart van het landgoed Oud-Bussum, door Jacob Botten, 1818 [cotl. De Vaart]
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Jean Rolland kocht dit alles voor het bedrag van ƒ5.600,—. Hij heeft het ruim
twee en dertig jaar in eigendom gehad, dus ook in de tijd van het beleg van
Naarden in 1813 en 1814. Daarvan ondervonden de buren ’’Zandbergen” ,
’’Kommerrust” en ’’Berghuis” , grote schade en hinder, maar ”Oud-Bussem”
in mindere mate.

Er moeten in de loop van tijd, verschillende getekende kaarten van het
landgoed hebben bestaan, want zij worden herhaaldelijk in de akten vermeld,
maar het is ons onbekend waar die gebleven zijn;in het tegenwoordig nog
bestaande archief van ”Oud-Bussem” komen zij niet voor.
Het is dan ook een gelukkig toeval, dat juist uit de tijd, waartoe wij zijn gena
derd, een getekende en gekleurde kaart is gevonden in de verzameling, afkom
stig van het voormalig ’’Museum voor het Gooi en Omstreken” , nu historische
afdeling van het cultureel centrum ”De Vaart” te Hilversum.
De kaart is in 1818 op papier getekend in O.-I. inkt en waterverf door Jacob
Bolten, mathematicus (landmeter) hn en heeft links boven het opschrift:
’’Kaart van het Landgoed genaamd ”Oud-Bussem” gelegen ten Zuid-Oosten
der Vesting Naarden” . Rechts onder staan de maten van de verschillende
percelen, in totaal 23, tezamen een oppervlakte beslaande van 132 morgen, 533
roeden, 18 voet Rhijnlandsche Maat.

Bolten geeft aan, dat hij de kaart heeft samengesteld uit verschillende oudere
kaarten, waarvan de namen der tekenaars niet meer duidelijk te lezen zijn.
Alles bij alles is het toch van veel belang, omdat wij de stellige indruk hebben,
dat er sinds Pauwels van Loo tot en met Jean Rolland toch niet zo heel veel aan
de omvang van het landgoed was veranderd. Wat hierboven, aan de hand van
de koopakten, als bestanddelen van het goed is aangehaald, is duidelijk op
deze kaart te herkennen. Nog een enkele opmerking over de tekenaar van deze
kaart:
Belangstellenden in de Naardense historie zullen dikwijls de naam Thierens
zijn tegengekomen als die van een geslacht, dat vele overheidspersonen aan
die stad heeft geleverd.
Nu leefde daar in de 18 de eeuw Jacobus Adrianus Thierens, gedoopt te
Naarden in 1724 en daar overleden in 1803.
Hij was majoor der infanterie en, evenals zijn vader, commies van ’s Lands
Magazijnen aldaar.
Uit zijn huwelijk met Maria Johanna Desbordes had hij een dochter Sara
Adriana, die in 1794 te Naarden trouwde met Jacob Bolten, geboren te
Amsterdam 1771 en daar overleden in 1828, die vermeld wordt als architect en
landmeter.
Wij vragen ons af, of wij hier niet de tekenaar hebben gevonden van de kaart
van ”Oud-Bussem” en of hij niet in verband te brengen zou zijn met de
generaal Krayenhoff, een niet onbekende bij de vestingbouw van Naarden.
Na deze korte afdwaling, willen wij de gang der historie van "Oud-Bussem’
vervolgen.
Toen Jean Rolland, een jaar na het ontstaan van de kaart, op 9 juni 1819
”Oud-Bussem” verkocht, woonde hij te Hilversum maar was wel present bij het

TVE 9-13



passeren van de akte ten kantore van Mr. Marinus van Ommeren, openbaar
Notaris te Amsterdam.
Koper was weer een Amsterdams koopman, Samuel Adriaan Westerlo en hij
betaalde voor het landgoed de som van ƒ45.000,—
Hierboven is gesteld, dat ”Oud-Bussem” in mindere dan mate dan de buren
van het beleg van Naarden had te lijden gehad.
Toch was het landgoed de jaren 1813/’ 14 niet geheel zonder schade doorge
komen, want een clausule in de koopakte luidde als volgt:
Dat echter alle Schadevergoedingen, welke ter eeniger tijd van 's Landswege
mogten worden toegewezen en Uitbetaald, wegens Schadens ten tijde van het
beleg der Stad Naarden, aan dit buitengoed toegebragt of wegens Onderhoud
der Vreemde Troepen alleen ten Voordele van den Heer Verkoper zullen zijn en
koomen.

Westerlo heeft niet lang profijt gehad van zijn bezit, want hij overleed 27 juli
1821 op ”Oud-Bussem” in de leeftijd van ruim 49 jaar. Nu had hij in 1820 bij
testament tot erfgenamen onder genot van vruchtgebruik benoemd zijn moeder
Agnes Park, weduwe van Gerhardus Hermanus Westerlo, zijn zuster Lucia
Maria Westerlo, weduwe van Herman Hendrik Luyken en Charles Henry
Raven, en na overlijden van deze erfgenamen, onder genot van vruchtgebruik,
tot enige erfgenaam de Gereformeerde-diaconie-armen der stad Amsterdam.
De Gereformeerde-diaconie-armen traden dus na het overlijden van Adriaan
Westerlo op als erfgenamen onder last van vruchtgebruik van zijn bovenge
noemde familieleden.
Nu kregen vervolgens de Diakenen der Nederduitsche gereformeerde gemeente
authorisatie van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tot publieke verkoop
van de vaste goederen, waarbij deze werden toegewezen aan Daniel Lodewijk
Christoph Martini, zonder beroep, te Amsterdam.

Bredius
Ook deze koper heeft ”Oud-Bussem” niet lang bezeten, want al op 25 juli 1825
verkocht hij het landgoed voor ƒ38.000,— aan Abraham Bredius. De opper
vlakte werd vermeld als ruim 107 H.A.
Met deze koper begon een nieuw en belangrijk tijdperk voor ”Oud-Bussem” .
Abraham Bredius was in 1782 geboren te Amsterdam, waar hij ook woonde
toen hij het landgoed aankocht. Hij was eigenaar geworden van de Buskruit-
molen ”De Krijgsman” onder Muiden en aangezien hij ook landerijen bezat in
deze omgeving had hij zitting als hoogheemraad van Zeeburg en Diemerdijk en
van de Zeedijk beoosten Muiden.
Bredius had zich voorgenomen om niet alleen zijn boerenbedrijf op
”Oud-Bussem” rendabel te maken, maar ook om door aankoop van grond zijn
bezit te vergroten en door aanplant van bomen te verfraaien. Dat dit ook inder
daad gebeurde bewijzen de talrijke transporten.
Veel van wat er nu nog, ondanks verkaveling en villa-bouw tussen Naarden en
Huizen aan natuurschoon te genieten valt, is aan zijn zorg te danken. Een
gedeelte daarvan draagt nog de naam ”Het bos van Bredius” en ook
’’Bikbergen” werd door hem ontgonnen.
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Hij kocht grond van particulieren, zoals de talrijke transporten in het archief
van "Oud-Bussem” laten zien, waaronder ’’Zandhoeve” (Jan Tabak) met
omliggend terrein.
Een aanzienlijke aankoop van grond werd gedaan op 23 november 1843 na de
heideverdeling. Het oude woonhuis van ”Oud-Bussem” liet hij verbouwen tot
een nieuw landhuis, dat in 1929 werd afgebroken. Abraham Bredius overleed
op ”Oud-Bussem” in 1863 en liet het goed dat tot een oppervlakte van ruim 300
H.A. was aangegroeid na aan de twee kinderen uit zijn huwelijk met Johanna
Cornelia Remmers, een dochter en een zoon.

De dochter, Aleida Elisabeth Bredius, overleed op ”Oud-Bussem” in 1886.
Haar broeder was Johannus Jacobus Bredius, die zijn vader als buskruitmaker
opvolgde en directeur werd van de Maatschap ”De Gezamenlijke buskruit-
makers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland” . Bovendien was ook hij
hoogheemraad van Zeeburg en Diemerdijk. Bij zijn overlijden, te Amsterdam
in 1894 liet hij het landgoed na aan de enige zoon uit zijn huwelijk met
Hendrika Hillegonda Brink n.1. Dr. Abraham Bredius, groot kunstkenner en
verzamelaar, die op zijn beurt ”Oud-Bussem” op 22 maart 1895 voor
ƒ240.000,— verkocht aan Jhr. Henry Pieter Tindal.

De nieuwe eigenaar was kapitein der artillerie en gehuwd met Jacoba Johanna
van Hoey Smith, weduwe van Willem Borski.
Ook dit echtpaar heeft niet lang op het landgoed gewoond, want de eigenaar
kwam in financiële moeilijkheden, zodat zijn bezit op 28 mei 1901 door de le
hypotheekhoudster in openbare veiling werd verkocht. Het echtpaar Tindal
vestigde zich daarna op ’’Swanenburgh” te ’s-Graveland. Kopers waren notaris
C.F.J. Hanedoes en de Amsterdamse advocaat Mr. Herman J. Keyzer. De
laatste werd kort daarop enig eigenaar en liet het gehele goed op 1 april 1902
in het verkooplokaal "Frascati” te Amsterdam in veiling brengen.

Met deze veiling, een unicum in de historie van "Oud-Bussem” , willen wij het
relaas van ruim drie eeuwen wel en wee van het landgoed besluiten.

L.K.C. Prins als topografisch tekenaar
door F. Renou - Huizen

In de Historische afdeling van het Cultureel Centrum De Vaart te Hilversum is
een expositie ingericht gewijd aan het werk van de graficus L.K.C. Prins1).
Deze tentoonstelling2), welke te bezichtigen is van 20 januari tot 30 april 1979
kon tot stand komen doordat zijn nalatenschap tot voor kort nog bijeen bleef.

In 1905 komt Leendert Prins op 17 jarige leeftijd met zijn ouders in Hilversum
wonen, wat dan nog een echt dorp is met 25.000 inwoners. De familie betrekt
een huis op de hoek van de Violenstraat en de Neuweg, in de nog in aanbouw
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zelfportret - potloodtekening

zijnde wijk ’’Bloemenkwartier” , aan de rand van de bebouwing, bij de akkers.
Prins was in Delft geboren, deze bekoorlijke stad heeft hem ongetwijfeld
geboeid en er zijn dan ook tekeningen en etsen uit deze levensperiode.

De geheel andere schoonheid van kleine dorpen, akkers, boerenhoeven, het bos
en de heide van de Gooise zandgronden treffen hem bijzonder. In de steden
Amersfoort, Weesp en Naarden hervindt hij de sfeer van zijn geboortestad. Het
meeste tekent hij in Laren en Blaricum, maar ook in Hilversum en ’s
Graveland. De polders van Eemnes en het wijde land van Loosdrecht en
Kortenhoef zijn ook in zijn werk te vinden.

In Amsterdam werkt hij in de jaren 1906 - 1911 als hij leerling is van de Rijks
academie aldaar en les krijgt van Pieter Dupont.
Veel van zijn tekeningen worden door hem gebruikt als basis voor etsen, maar
ook voor litho’s en houtsneden.
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Laren, Berkenlaan - houtsnede
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s ’ Graveland, de smidsbrug, gezien vanaf de Koninginneweg. De smidsbrug ontleent zijn naam
aan de smederij, welke enige eeuwen lang bij deze brug gevestigd was, en die laatste 150 jaar
door het smedengeslacht Sollmann gedreven werd. ets
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Hilversum, Kampstraat bij het ”eilandhuis" bewoond door de fam. van de Kuil. potlood
tekening

Als Prins in de twintiger jaren ambtenaar wordt bij de Raad van Arbeid Amers
foort, kantoor Hilversum, besteedt hij minder tijd aan zijn tekenwerk. Zijn
vaste inkomen maken het voor hem ook niet zo nodig veel te verkopen, en
hoewel hij inmiddels lid is geworden van verschillen kunstenaarsverenigingen,
neemt hij weinig aan exposities deeP).

Mede doordat hij ongetrouwd bleef, vereenzaamt hij op latere leeftijd; hij
overlijdt op 70 jarige leeftijd in zijn woning boven het kantoor van de Raad van
Arbeid, aan de Langestraat te Hilversum.

Op de tentoonsteling worden de verschillende aspecten van het werk van
Leendert Prins getoond. In het kader van dit artikel wordt alleen zijn
topografisch werk belicht. Zoals reeds vermeld maakte hij zijn schetsen en
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Eemnes, gezicht op de kerkbuurt vanaf de Laardenveg. potloodtekening.

Blaricum, Binnenweg. Links huis van erven Richter, na een brand wat gewijzigd herbouwd,
rechts huis van Elbert Raven, nu Klaas de Jong. ets.
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Naarden, gezicht op de kerk door de Wijde Marktstraat, thans Raadhuisstraat,
potloodtekening
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tekeningen ter plaatse, en werden deze later thuis uitgewerkt tot materiaal voor
etsen, litho’s of houtsneden en een enkele keer voor een aquarel. In de ets komt
zijn uitbeeldingskracht het sterkst naar voren.
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Weesp, molen De Eendragt" als houtzaagmolen.
De molen werd als korenmolen gebruikt van 1691 tot 1815, daarna als houtzaagmolen tot 1932.
In 1952 gerestaureerd en voor bewoning geschikt gemaakt. Twee kleuren litho.
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De opzet van Prins was niet in de eerste plaats een topografisch plaatje, maar
het vastleggen van een gezicht dat hem boeide. Toch hebben zijn tekeningen en
etsen een verrassende waarde, doordat hij nogal precies tekende wat hij
waarnam. Dat blijkt uit een vergelijking tussen tekeningen en foto’s van
bepaalde objecten. Prins tekende overigens vaak vanuit een gezichtspunt, dat
niet zo voor de hand lag. Daardoor heeft hij plekjes getekend, waarvan weinig
bekend is.

Een keuze uit zijn werk, uit ons gebied uiteraard, is bij dit artikel geplaatst.
Behalve de genoemde plaatsen tekende hij in veel steden de oude (kerk)torens.
Van reizen zijn tekeningen uit o.a. Drente, de Ardennen en Brugge4).

1] Leendert Klaas Cornells Prins, geb. te Delft 29 Okt. 1887 zoon van C.M. Prins en R. Meijer.
Overleden te Hilversum 20 Dec. 1957.

2] Tentoonstellingscatalogus De Vaart 1979
3] Ver. van Beeldende Kunstenaars Hilversum; Mimosa club; St. Lucas Amsterdam; Gooische

Tekenclub Hilversum
4] Zie over Prins

Scheen, pag. 198 - Mak van Waay - Waller; Gedenkboek Hilversum 1424-1924, ets en pag. 321
Flehite, 10e jaargang nr. 4 december 1978

Tien Hilversumse hoogstaangeslagenen in 1809
Een reeks portretten1 ]

door P. W. de Lange - Hilversum

Eerder publiceerde ik al eens iets over Hilversums geschiedenis in vogel
vlucht2) en daarna over de belangrijke zeventiende en achttiende eeuw met
bijzondere aandacht voor verschillende groepen van de bevolking3), hier zal ik
proberen een tijdsbeeld te geven uit het begin van de vorige eeuw, de zgn.
Franse tijd. Ik doe dat aan de hand van, wat ik zou willen noemen, een reeks
portretten van vooraanstaande personen. Ik waarschuw echter de verwachtin
gen niet te hoog te spannen. Het beschikbare materiaal stelt slechts bij uitzon
dering in staat om de bedoelingen en gevoelens van de mensen te leren kennen.
In hoofdzaak moest ik mij derhalve beperken tot hun uiterlijke omstandig
heden en wat daarmede samenhangt. Maar ook zó hoop ik toch enig idee van
het Hilversum in die tijd te kunnen geven.

De zgn. Franse tijd, van 1795 tot 1813, is voor het hele land en ook voor
Hilversum een tijd geweest van grote onrust op bestuurlijk en maatschappelijk
gebied, van economische achteruitgang en algemene verarming van de bevol
king. Daarmede kwam voor Hilversum een einde aan een bloeiperiode (welis
waar met ups en downs), die te danken was aan de plaatselijke weefindustrie,
waar praktisch de gehele bevolking, direct of indirect, een bestaan in vond en
die werk gaf aan velen in de omliggende dorpen en zelfs in de steden
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Amersfoort en Naarden. Tijdens de inlijving bij Frankrijk kwam die industrie
vrijwel helemaal stil te liggen, maar zo ver was het in 1809 nog niet.

De landsregering had voortdurend met geldgebrek te kampen en zo was in 1808
op voorstel van minister Gogel besloten tot een heffing ineens, van drie miljoen
gulden, die in 1809 is uitgevoerd. Hilversum moest daarin bijna drie duizend
gulden opbrengen. Een plaatselijke commissie van wijze mannen heeft die
aanslag over de burgers verdeeld. Bijna 500 van hen zijn aangeslagen; enkele
hoogste voorƒ70,—; vele, laagste, voor 10 stuivers. De lijst van hen is bewaard
gebleven4). Bovendien is voor een aantal van hen, meest hoger aangeslagen, de
aanslag in een bijlage enigszins nader toegelicht5).

Voor nader begrip van deze gegevens is het gelukkig, dat een aantal
documenten uit omstreeks die tijd inlichtingen omtrent bedoelde personen
bevatten. Daar zijn: eerst een lijst van wevers (i.c. van producten van gemengde
samenstelling) van 1772; verder een erfgooierslijst van 1805; een huizenkohier
van 1809 en een burgerlijst van 1811 (volwassen mannen); alsook de kohieren
van de koptienden; notariële en schepenenakten. Nog gezwegen van de regis
ters van dopen, huwelijken en overlijden, c.q. begraven. Van dit alles heb ik
gebruik kunnen maken voor de portretten.

Hoogstaangeslagenen te Hilversum in 1809

No. Aanslag Leeftijd Godsdienst E r f  gooier
1 ƒ 7 0 ,- - A.C. van Haeften
2 7 0 - 64 jr. prot. - Wessel Jansz. ten Dam
3 7 0 - 82 r.k. + Roelof Hendriksz Calis
4 50,— 73 r.k. + Hendrik Dirksz Andriessen
5 4 0 ,- 64 prot. - Rijk Jacobsz Das
6 35,— 54 r.k. + Harmen Cornelisz Reyn
7 SO 57 o.k. + Lambert Jansz Rinkel
8 SO,— 56 r.k. + Gerbert Cornelisz Reyn
9 3 0 ,- 50 o.k. + JanTijmensz van der Heyden

10 3 0 ,- 51 prot. + Jan Jansz Perk
11 30,— 57 prot. + Cornelis Lourensz Vlaanderen

Bovenstaand overzicht bevat de namen van de elf hoogstaangeslagenen. Van
hen behandel ik alleen de nummers 2 tot en met 11. Nummer 1, de heer van
Haeften, is namelijk alleen formeel een Hilversummer. Als bewoner van de
buitenplaats Jagtlust, aan de weg naar ’s-Graveland en vlak tegen de
toenmalige grens met die gemeente gelegen, was hij in feite een ’s Gravelander,
uit een Amsterdams geslacht van kooplieden en regenten.
Bij elk van de andere namen zijn enkele bijzonderheden omtrent de persoon
genoteerd.
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Wat de betekenis van deze groep betreft, merk ik op:
ten eerste, dat de samenstelling ervan sterk van toeval afhankelijk is! De lijst is
het resultaat van een momentopname. Zou deze enkele jaren vroeger of later
hebben plaats gevonden, dan zou ze er heel anders hebben uitgezien; in het
bijzonder als gevolg van sterfgevallen.
Dit klemt te meer, daar de leeftijd van allen aan de hoge kant ligt. Een
begrijpelijke zaak, daar het verwerven van een vermogen in de regel tijd vergt.
De meesten van hen hadden dan ook al volwassen en zelfstandige kinderen. In
dat verband is het merkwaardig te noemen, dat de officiële toelichtingen op de
aanslag herhaaldelijk het aantal kinderen vermelden.
Wat de kerkelijke gezindte betreft bestaat de groep uit 4 katholieken, 4 pro
testanten en 2 oud-katholieken. Dat wijkt niet zo veel af van de samenstelling
van de bevolking. Eén katholiek meer en één protestant minder zou daar
dichter bij gekomen, zijn.
De groep omvat 8 erfgooiers; dat is aan de hoge kant. Al ruim een eeuw lang
hebben zich hier mensen van buiten het Gooi gevestigd. Vermoedelijk zou twee
derde of zelfs nog iets minder dichter bij de gemiddelde samenstelling gekomen
zijn.
Tenslotte de vraag, wat stelt deze groep van 10 personen tezamen nu voor? Is
dit die maatschappelijke bovenlaag, die - zoals in een vorig artikel3) is
aangeduid - hier de touwtjes in handen had? Verre van dien; slechts een kleine
fractie daarvan. Deze groep omvat de personen aangeslagen voor ƒ70 tot en
met ƒ30. Kijken wij wat verder, bijvoorbeeld tot en met de aangeslagenen voor
ƒ14 (en dat maakt, wat hun maatschappelijke positie betreft niet zo’n groot
verschil), dan wordt het totale aantal personen 75, die tezamen iets meer dan
de helft van de gehele aanslag van het dorp opgebracht hebben. Dat lijkt er
meer op. Het blijft een ruwe benadering, maar ongevéér zo groot zal die
bovenlaag geweest zijn.
Ik kom nu tot de portretten.

Wessel ten Dam
De officiële toelichting bij zijn aanslag luidt: Oud schout dezes dorps levende
hoofdzakelijk uit zijn bezittingen, exercerende (d.i. uitoefende) alleen de
landbouw en veehouderij en te 's Graveland een eigen logement; zijnde
gehuwd, doch hebbende geen kind o f kinderen noch behoeftige familie.
Als gewezen schout is hij hier eigenlijk een buitenbeentje, ook al is hij dat ca.
dertig jaar geweest en heeft hij hier nog langer gewoond. Onder de republiek
waren de schouten de vertegenwoordigers van de provinciale overheid ter
plaatse. Zij kwamen in de regel niet uit de inwoners voort en behoorden meest
tot een klein aantal, onderling verwante, families. Zijn vader, Jan ten Dam, was
schout van ’s Graveland; zijn moeder was een juffrouw Koort, die aan verschil-
lendè schouten in de omtrek geparenteerd was.
Hij woonde hier in de Herenstraat, vlak bij de Kerkbrink, in een langhuis met
voortuin op de hoek van de Langestraat. Verder bezat hij een overtuin op de
hoek" van de Langestraat en de Kerkbrink met een theekoepeltje. Die overtuin
was oorspronkelijk een deel van het erf van de boerderij op de hoek van de Zon
en Maanstraat, die hij ook bezat. (Verg. de officiële toelichting). Dat huis staat
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er nog (z.g. huis van Houtman) en komt voor op de rijkslijst van monumenten.
Beide huizen heeft hij van zijn vader geërfd, evenals de herberg te ’s Graveland,
die indertijd tevens rechthuis was.
Na zijn afzetting als schout in 1795 behoorde hij tot de voormannen van de z.g.
oude partij, o.a. samen met Hendrik de Blinde, de vroegere dorpssecretaris;
van Oostveen, de schoolmeester, en enkele protestantse fabrikeurs. Op zijn
beleid als schout kom ik hieronder terug.

Roelof Calis
De toelichting: Een zeer gegoed burger exercerende een grutterij mitsgaders
den landbouw en veehouderij; zijnde gehuwd geweest en hebbende twee
kinderen.
Hij is erfgooier, maar geen geboren Hilversummer. Zijn wieg stond te Laren.
Hij trouwde ook nog daar, maar met een Hilversums meisje, en kocht al het
volgend jaar hier een grutterij. Onbemiddeld zal hij dus wel niet geweest zijn.
Zo’n grutterij was destijds een belangrijk - én winstgevend! - bedrijf. Het was
niet alleen een winkel, maar tevens een pellerij van graan (gerst, boekweit,
misschien ook rijst). Daartoe beschikte men over een rosmolen, door een
rondlopend paard gedreven. Bovendien vormden in die tijd boekweitgrutten en
in het algemeen meelspijzen een veel belangrijker deel van de dagelijkse
voeding dan nu. Tenslotte werd boekweit hier in het Gooi veel verbouwd, zodat
die grondstof dicht bij de hand was.
Zijn grutterij - ook een langhuis - stond aan de oostzijde van het Langgewenst
(destijds nog Oude Huizerweg geheten). In 1809 zal het bedrijf wel door zijn
zoon geleid zijn. Hij zelf heeft mettertijd nog 7 andere huizen gekocht, waarvan
als laatste de naburige boerderij aan de noordzijde van de Stationsstraat met
het bijbehorende land, waardoor hij eigenaar werd van het gehele blok tussen
die straat, de Koninginneweg en het Langgewenst. Een uiting van een zeker
streven naar territoriale macht, dat we hier vaker zullen aantreffen. Hij stierf in
1809; zijn nalatenschap is toen gewaardeerd op ƒ120.000, waaronder veel
bouwland, waarvan hij één van de grootste eigenaren ter plaatse was.

Hendrik Andriessen
De toelichting: Koopman en fabrikeur; mede een welgegoed ingezetene;
gehuwd geweest, hebbende 4 kinderen en daar en boven nog 5 kleinkinderen
voor zijne rekening.
Ook hij stamt uit Laren, maar niet direct. Zijn vader heeft zich indertijd
vandaar hier gevestigd en trouwde een Hilversumse. Hier moet ik even herinne
ren aan de uitspraak van professor Jan Romein, dat men een historicus nooit
helemaal geloven moet. Indertijd2) heb ik verteld, dat hier de opvatting gold:
”Eén Hilversummer is slimmer dan zeven mannen uit een naburig dorp
(waarmede Laren bedoeld was). En wat zien wij hier? De lijst van hoogstaange
slagenen mede aangevoerd door twee personen van Laarder origine! Dat klopt
helemaal niet! Ik laat het commentaar aan de lezer.
Overigens zien wij hier opnieuw een geval van iemand, die zich bij zijn leven uit
een betrekkelijk eenvoudige positie heeft weten op te werken tot de plaatselijke
top. Het beroep van zijn vader is niet bekend; alleen weten wij, dat hij niet kon
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schrijven. Toch moet hij niet onbemiddeld geweest zijn. Maar zijn
nalatenschap moest tussen een aantal kinderen verdeeld worden. Hendrik zelf
was fabrikeur; hij komt voor op de lijst uit 1772 van wevers van stoffen van
gemengde samenstelling, die door het hele land bekend stonden als
’’Hilversums” . Tevens was hij koopman, wat in zijn geval wel betekend zal
hebben groothandelaar. Hij moet behoorlijk verdiend hebben en heeft het
overschot daarvan geregeld en systematisch belegd, onder meer in huizen
(zonder er ooit een te verkopen) en land. In 1809 was hij met 20 huizen de
grootste huiseigenaar ter plaatse alsook van bouwland. Hij overleed in 1812;
zijn vermogen is toen gewaardeerd op ca. ƒ90.000, waaronder ƒ30.000 aan
huizen.
Een belangrijk deel van zijn huizenbezit was gelegen in het blok tussen
Kerkstraat, Schoutenstraat en ’s Gravelandseweg. Onder meer bezat hij
daarvan het gehele front aan de Kerkstraat. Zelf woonde hij daar middenin.
Op elk van de twee hoeken woonde een zoon en daartussen nog een van zijn
schoonzoons. Zijn zoons Barend en Harmen zijn hem als fabrikeur opgevolgd.
In 1811 heet hij zelf alleen nog winkelier.
Van zijn zoon Barend is een portret bewaard gebleven (afb. 1). Dit is van 1805
en toont hem als een jonge man van ca. 25 jaar. Hij prijkt daarop met een hoge
hoed, een lange Goudse pijp en schoenen met (ongetwijfeld) zilveren gespen.
Bovendien met een blad papier, waarop notenbalken, en een boekje met een
aantal kleine afbeeldingen per bladzijde. Naast zijn werk voor de weverij zal hij
dus tijd gevonden hebben voor het beoefenen van muziek en voor het
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verzamelen van vermoedelijk, familiewapens of zegels. (Postzegels kende men
toen nog niet). Op en top een rijkeluiszoontje. In 1816 zou hij benoemd worden
tot burgemeester, wat hij gebleven is tot zijn dood in 1850.

Rijk Das
De toelichting: Koopman en fabrikeur; insgelijk een gegoed burger; gehuwd,
hebbende 3 kinderen.
Hier hebben we dan een geboren Hilversummer, die echter geen erfgooier was.
Zijn geslacht moet dus indertijd van buiten het Gooi gekomen zijn. Van waar is
niet bekend. Wij kennen het niet verder terug dan zijn grootvader Guurt (of
Geurt) Dirksz Das. Volgens een genealogie in handschrift zouden de Dassen
erfgooiers zijn, maar op de lijst van 1805 komt geen van hen voor. Zijn vader en
Rijk zelf treffen we aan op de lijst van fabrikeurs van 1772.
In 1809 bezat hij 13 huizen. Dat bezit is echter heel anders tot stand gekomen,
dan dat van Hendrik Andriessen. Bijvoorbeeld: Nadat hij een tweede huis
gekocht had, verkocht hij het eerste weer. Zijn bezit telt ook verder vele muta
ties. Dit wekt de indruk, dat hij herhaaldelijk verhuisd is. Een aantal van zijn
huizen ligt rondom het brinkje bij de (tegenwoordige) kei. Zo is hij de, oudste
bekende, eigenaar van het huis ”met de kettingen” , waar later notaris Albertus
Perk in zou wonen. Mogelijk heeft hij het indertijd laten bouwen op, tot dan,
open terrein. In 1788 kocht hij aan de overkant (tussen Schoutenstraat en Oude
Engweg) twee naast elkaar gelegen huizen, waarin een herberg gevestigd
geweest was, maar die toen Pruisische troepen onderdak gegeven had en als
gevolg daarvan ’’ontramponeerd” waren. Hij heeft ze zó laten opknappen, dat
de huurwaarde van 1809 relatief veel hoger was dan de oude uit 1732. Kort voor
1809 kocht hij het huis op de hoek van de Schoutenstraat en genoemd brinkje.
Daarin woonde hij in 1811.
Vóór 1795 is hij enige malen schepen geweest. Zijn zoon Jacob, die hem als
fabrikeur is opgevolgd, was tijdens de inlijving bij Frankrijk lid van de
municipaliteit en enige tijd maire.
Hij was niet alleen rijk, maar ook vrijgevig. Maar hij wilde dat wél weten. Toen
in 1806 te Leiden het kruitschip in de lucht gevlogen was, droeg hij in de
landelijke collecte ƒ250 bij; even veel als héél Leiden na de brand van 1766 voor
Hilversum had bijeengebracht. Deze gift heeft hij vergezeld doen gaan van een
gedichtje, waarin hij dit de Leidenaars in herinnering bracht. (Zie het
Gedenkboek Hilversum 1424-1924, blz. 477, noot 16).

De broers Gerbert en Harmen Reyn
De toelichting: voor Gerbert, de oudste Koopman en fabrikeur; 2 kinderen;
voor Harmen Lid van het gemeentebestuur, schepen, koopman en fabrikeur;
hebbende 2 kinderen.
Hier hebben wij dan een paar personen, wier voorouders tot vóór 1700 ter plaat
se terug te vinden zijn. Hun grootvader, Willem Cornelisz Reyn (ook wel Slijk
genoemd), was getrouwd met een kleindochter van Willem Gerberden de Boer,
die met zijn schoonvader Joost Teunisz (de Graaf) tot de eerste beroepsmatige
wevers ter plaatse behoord heeft. Genoemde Willem Reyn is vermoedelijk één
van de eerste, voor eigen rekening werkende, weverspatroons ter plaatse
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geweest. Hun vader Cornelis Willemsz Reyn komt voor op de lijst van 1772 van
fabrikeurs van weefsels van gemengde samenstelling. Zélf maakten zij,
onder de firma gebroeders Reyn, tapijten, in hoofdzaak van koehaar, maar ook
fijnere soorten, waarmee zij prijzen verwierven, uitgeloofd door de
Oeconomische Tak van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen.
Daarmede stonden zij aan het hoofd van de plaatselijk industrie, zowel wat
omvang als qualiteit van de productie betreft. Zij hebben beiden ook openbare
functies uitgeoefend. Toen in 1795 een voorlopig dorpsbestuur gekozen moest
worden, is Gerbert tot voorzitter benoemd en Harmen tot lid. Die nieuwe
bestuurders hadden het verre van gemakkelijk. Het waren moeilijke tijden en
zelf hadden zij geen bestuurservaring. Toen aan het eind van het jaar een
definitief bestuur gekozen werd, kwam Gerbert daarin niet meer voor, maar
Harmen wél.
Financieel schijnt het Harmen wat beter gegaan te zijn dan zijn oudere broer.
Hij is wat hoger aangeslagen en bezat in 1809 8 huizen tegenover Gerbert 4.
Harmen woonde aan de Groest in het fabrikeurshuis, dat er nog staat en nu
met de bijgebouwen een gemeentelijk monument is. Kort te voren had hij er het
kleinere fabrikeurshuis ernaast (nu rijksmonument) bijgekocht, blijkbaar voor
zijn zoon. In het grote huis woonde later zijn schoonzoon Jan Bijlard, in wiens
geslacht het blijven zou tot het in het begin van deze eeuw aan de kerk
geschonken werd. Gerbert woonde ook op de Groest, maar een blok verder,
waar nu Hilvertshof staat.

Lambert Rinkel
De toelichting: Koopman; 4 kinderen.
Een oud-katholiek, van wie weinig bekend is. De aanduiding van zijn beroep
(koopman; zo ook in de lijst van 1811) geeft weinig houvast. Hij was erfgooier,
maar wij kennen zijn geslacht niet verder terug dan zijn grootvader, Gerrit
Jansz Rinkel. Dit was overigens een merkwaardig man. Hij trouwde hier in
1718 en heeft hier 10 kinderen laten dopen. In 1732 bezat hij al 6 huizen, welk
aantal bij zijn dood tot 15 was aangegroeid. Een voor die tijd hier ongekend
groot aantal. Diens kinderen, waaronder de vader van Lambert, hebben geen
van allen veel huizen bezeten, maar Lambert is wat dat betreft in de
voetstappen van zijn grootvader getreden. In 1809 had hij het al tot 12 stuks
gebracht, verdeeld over het hele dorp; zonder er ooit één van te verkopen. Maar
waar hij gewoond heeft is nog niet duidelijk geworden.

Jan van der Heyden
De toelichting: Grutter, vee- en bouman (d.w.z. boer), lid van het gemeente
bestuur en schepen; 4 kinderen.
Zijn geslacht, ook oud-katholiek, kennen wij terug tot het midden van de 17de
eeuw, zij het toen nog zonder de geslachtsnaam. Zijn voorouders waren van
ouds boeren. Zijn grootvader en vader bezaten de boerderij op de hoek
van Havenstraat en Gasthuisstraat; nog met riet gedekt, want dat gedeelte van
het dorp was in 1776 gespaard gebleven. In 1809 woonde daarop zijn jongere
broer Cornelis. Dat is alleen begrijpelijk als hij - de oudste - aanvankelijk geen
boer geworden is. Nu bezat de familie van zijn vrouw verschillende huizen aan
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en om het gedeelte van de Langestraat tussen Neuweg en Emmastraat. Ik
vermoed dat hij daar ingetrouwd is in een grutterij op de hoek van de
Laanstraat. Andere huizen heeft hij vóór 1800, toen zijn vader stierf, niet ge
had. Wél heeft hij doorlopend heel wat land gekocht, zodat hij in 1809 tot de
grootste eigenaren op dat gebied behoorde. Of hij dat zélf gebruikte, dan wel
verpachtte is onzeker. De toelichting doet het eerste vermoeden.
Zijn lidmaatschap van het gemeentebestuur heeft hij ook na de franse tijd
gecontinueerd.
In afwijking van de volgorde van de lijst behandel ik nu eerst:

Cornells Lourensz Vlaanderen
De toelichting: Koopman en fabrikeur; 6 kinderen.
Van alle tot nog toe behandelde personen gaat zijn geslacht het verst terug. Al
in het midden van de 16de eeuw komt de geslachtsnaam hier voor. Echter om
spoedig weer te verdwijnen en eerst een kleine eeuw later, in het derde kwart
van de 17de eeuw, opnieuw te verschijnen. De kennis dat die latere naamdra-
gers afstammen van hun 16de-eeuwse naamgenoten, danken wij aan dr. P.J.
van Breemen, die aan de hand van gegevens uit de koptiende registers daarvan
het bewijs geleverd heeft6).
Deze Cornelis Vlaanderen (er was destijds ook een Cornelis Cornelisz) was
fabrikeur, evenals zijn vader, die voorkomt op de eerder genoemde lijst van
1772. Hij woonde aan de Kerkbrink, waar nu het postkantoor staat.
Aanvankelijk zal dat huis mede het bedrijf gehuisvest hebben, dat later in
bijgebouwen is ondergebracht. Het heeft ter plaatse bestaan tot in het begin
van deze eeuw; eerst onder zijn zoon; later onder zijn kleinzoon Krijn Perk
Vlaanderen, over wie straks meer; tenslotte onder diens twee zoons. Afbeelding
2 toont zijn portret, op zeer hoge leeftijd; hij is 86 jaar geworden. Zijn
kleinzoon Krijn Perk Vlaanderen heeft op zijn oude dag een boek7)
geschreven over de families van zijn beide ouders (Vlaanderen en Perk) en zijn
vrouw (Doets). Daarvoor heeft hij onder meer gebruik kunnen maken van
dagboekaantekeningen en brieven van zijn voorouders, die nu niet meer
beschikbaar zijn. Maar hij geeft ook eigen herinneringen weer. Ook aan deze
grootvader. Hoe deze, pijnlijk van de rheumatiek, zelden meer uitging,
behalve zondags naar de kerk (vlak naast de deur). Als Krijn hem opzocht,
hoorde hij hem, vóór hij de kamer binnen kwam, kreunen van de pijn; maar
zodra hij binnen was, leefde de oude man helemaal op en kon hij prachtige ver
halen vertellen.
Hij bezat in 1809 11 huizen. Ook hij heeft - als Rijk Das - dikwijls huizen
gekocht en weer verkocht. Zo is hij enige tijd eigenaar geweest van de herberg
op de Kerkbrink, die later het Hof van Holland zou heten en van het kleine
fabrikeurshuis aan de Groest, dat nu rijksmonument is. Hij wordt genoemd als
vooraanstaand lid van de ’’oude partij” én prinsgezind. Of dit altijd samen ging
is onzeker.

Jan Perk
Met deze man wil besluiten, want er valt heel wat over hem te vertellen.
De toelichting: Secretaris en notaris en voor de helft geïnteresseerd in het veer
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van hier op Amsterdam en Utrecht; 3 kinderen.
Hij is de vader van Albertus Perk; ik verteld over hem al eerder8). Maar nu kan
ik hem meer in zijn maatschappelijk milieu schetsen. Ik breng in herinnering,
dat hij als knaap - zó van de lagere school - door zijn vader bij de veerschipperij
te werk gesteld is, maar dat hij zich door zelfstudie ontwikkeld heeft. Voorts
hoe hij vóór 1795 al lid van het dorpsbestuur was, maar na de afzetting
daarvan in dat jaar, als enige door de bevolking herkozen is, om wat later
geroepen te worden tot het ambt van secretaris en dat van notaris. Ongetwijfeld
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3] Greetje Perk

is het hem door sommigen van de ’’oude partij” (zijn geloofsgenoten) kwalijk
genomen, dat hij na 1795 bestuursverantwoordelijkheid is blijven dragen.
Maar hij is duidelijk geen uitgesproken partijman geweest. Overigens was hij
wél aan personen van die ’’oude partij” gelieerd. De vader van zijn eerste vrouw
was Hendrik de Blinde, die tot 1795 dorpssecretaris is geweest. Zijn oudste
zoon trouwde met een dochter van Rijk Das (zie hierboven) en zijn dochter
Geertje (afb. 3) met de enige zoon van Cornelis Lourensz Vlaanderen,
voornoemd. Dit laatste huwelijk is overigens niet zo vlot tot stand gekomen.
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Toen hij, als jongeman, haar voor het eerst vroeg, heeft zij hem afgewezen,
omdat zij zijn stijl van leven niet degelijk genoeg vond. Maar 8 jaar later - hij
was inmiddels getrouwd geweest en weduwnaar geworden - vroeg hij haar
opnieuw en toen met succes.

Jan Perk woonde aanvankelijk aan de Vaart in het havenbuurtje aan het eind
van de Vaartweg. Maar al lang vóór 1795 verhuisde hij naar het dorp; we weten
echter niet waarheen. Hij bezat daar aanvankelijk maar enkele kleine huisjes.
Waarschijnlijk woonde hij in één van de talrijke huizen van zijn schoonvader
Hendrik de Blinde. Niet lang vóór 1809 kocht hij een huis aan het begin van de
’s Gravelandseweg tussen de Kerkbrink en Oude Torenstraat. Daar overleed in
1812 de vader van zijn tweede vrouw, Albert van der Velde; maar of hij (Perk)
er toen zélf woonde is niet bekend.

In eindig met de behandeling van een brief, die hij in 1803 geschreven heeft, en
waarvan een afschrift zich bevindt in de collectie-Perk van de gemeente9). Er
was in dat jaar een vacature ontstaan voor schout. Blijkbaar heeft de vroegere
schout (van vóór 1795), Wessel ten Dam (zie hierboven), daarnaar gesolli
citeerd. Het gemeentebestuur moet die sollicitatie echter in enige algemene
termen hebben afgewezen. Kennelijk heeft men het echter raadzaam
gevonden, deze afwijzing ondershands nader toe te lichten. En zo schreef Perk,
de dorpssecretaris, dan aan een relatie van hem in Den Haag, die lid was van
het bestuur van het Departement Holland, meer bijzonderheden over de
persoon van Ten Dam. En dat is geen fraai verhaal. Ten Dam heeft tijdens zijn
bewind zijn positie doorlopend te eigen bate misbruikt. Zo bleef hij
systematisch nalatig in het betalen van bepaalde plaatselijke belastingen.
Verder ging hij bijvoorbeeld op Nieuwjaarsdag rond langs personen, die hij van
zich afhankelijk wist, om z.g. ’’vrijwillige” bijdragen te innen. Eén uitvoerig
verteld verhaal laat ik hier volgen:
De vrouw van een kleine fabrikeur (die waren er blijkbaar ook), Gerrit Meyer,
was in het bezit van een z.g. zeepakte, d.w.z. een vergunning tot detailverkoop
van zeep, dat toen accijnsgoed was en alleen door enkelen verkocht mocht
worden. De baten uit die zeepverkoop vormden het leeuwendeel van de
inkomsten van het echtpaar. De vrouw komt te sterven en de man verzoekt de
schout om zijn voorspraak om de akte zélf te krijgen. Zonder resultaat, want hij
was niet in staat om daarvoor de schout iets te betalen. Daartoe was de presi-
dent-schepen wel in staat; hij belooft de schout ƒ65 en krijgt van deze de toe
zegging ten behoeven van één van zijn relaties. Ten einde raad wendt Meyer
zich tot één van de andere dorpsbestuurders; en met succes. Deze - op de
hoogte van het ”bod” van de president-schepen - biedt de schout ƒ85. In de
eerstvolgende vergadering van het dorpsbestuur stelt de schout koudweg,
zonder enige toelichting, voor Meyer te benoemen. Niemand durft een mond
open te doen; ook de, stellig verbaasde president-schepen niet! En zo kreeg
Meyer zijn zeepakte. Een en ander maakt het begrijpelijk, dat het gemeente
bestuur in 1803 Ten Dam niet als schout terug wenste te zien.
Er staat echter meer in die brief. Blijkbaar had ook de vroegere secretaris
Hendrik de Blinde, geprobeerd zijn functie weer te hervatten. Tenminste ook
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over hém heeft Perk een boekje open gedaan. De Blinde heeft het lang niet zó
bont gemaakt, maar gaat toch niet vrij uit. Voornamelijk wordt hem een zekere
laksheid verweten. De zaak is nu echter, dat ik dergelijke verwijten van Perk
allerminst verwacht zou hebben. De Blinde was immers zijn schoonvader;maar
bovendien heb ik sterk het vermoeden, dat hij het is geweest, die indertijd de
jonge Perk leiding gegeven heeft bij zijn zelfstudie, en stellig heeft hij Perk
financieel geholpen, toen die, na de dood van zijn vader, voor grote moeilijk
heden was komen te staan. Aan de andere kant dient men te bedenken, dat
Perk tijdens zijn optreden als dorpsbestuurder ruimschoots gelegenheid gehad
zal hebben om de gevolgen van die laksheid te ervaren. En wat de persoon van
De Blinde betreft zal rekening gehouden moeten worden met de moeilijkheid
van zijn positie, als rechterhand, jarenlang, van iemand als Ten Dam. In ieder
geval zal het tussen schoonvader en schoonzoon wel tot een breuk gekomen
zijn. Zeker vóór Perk’s optreden als notaris. Want De Blinde, die in verband
met o.m. zijn omvangrijk huizenbezit, stellig herhaaldelijk notariële hulp
nodig gehad zal hebben, heeft tot zijn dood in 1810 geen enkele maal van
Perk’s diensten gebruik gemaakt.

1 ] Bewerking van een voordracht 25 October 1978 gehouden voor de Hilversumse Historische Kring
"Albertus Perk

2] Tussen Vecht en Eem 6 [1976], p. 1
3] Idem 8 [1978], p .49
4] Alg. Rijksarch. Den Haag, arch. Financiën 1798-1813, no. 851, departement Amstelland,

eerste kwartier.
5] Idem no. 854.
6] Onze geslachten. Genealogisch-Historische Reeks, no. 5/6 [ca. 1954], [Een niet voortgezette

publicatie van de afd. Gooi en Eemland v /d  Ned. Genealogische Vereniging]
7] Handschrift; afschrift in mijn bezit.
5] Tussen Vecht en Eem 4 [1974], p. 47.
9] Gem. arch. Hilversum, collectie Perk, voorl. inventaris onder I.D. l . i

Een Muider Willekeur uit 1432
door W.G.M. Cerutti- Voorschoten

Over de geschiedenis van Muiden is - in tegenstelling tot over het Muiderslot -
weinig geschreven. Wat op basis van bronnenonderzoek over dit Vechtstadje is
gepubliceerd is nog veel minder. Daar Muiden historisch niet tot Gooiland
gerekend kan worden zijn Muider bronnen noch in de rechtsbronnenuitgave
van Enklaar, ’’Middeleeuwse rechtsbronnen van Stad en Lande van
Gooiland1) noch in het standaardwerk van Enklaar en De Vrankrijker”
Geschiedenis van Gooiland2)” , ten principale behandeld.
Terecht constateert de Stichting tot uitgaaf der bronnen van het
oud-vaderlands recht (OVR), waarover wij elders in dit nummer schrijven, in
haar enquête ter voorbereiding van het Eeuwfeestcongres3), ten aanzien van de
uitgave van Muider bronnen een lacune, althans een ondervertegenwoordi
ging. Van Naarden wordt daar overigens hetzelfde gesteld. Ook Weesp zou
m.i. in dit rijtje thuishoren.
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Jansen en van Diest zijn vrijwel de enige auteurs die voor hun boekje Beknopte
geschiedenis van Muiden4) ruim uit het Muider archief hebben geput. Daar
echter iedere bronvermelding ontbreekt, evenals bijv. een inhoudsopgave en een
index en zeer weinig literatuur is geraadpleegd is dit boekje voor (nader) histo
risch onderzoek nauwelijks bruikbaar. Overigens heeft het ook vele verdiensten
waarvan niet de minst onbelangrijke is dat het de enige publicatie is waarin
wordt gepoogd de gehele geschiedenis van Muiden te beschrijven.
Hopelijk zullen in de komende jaren professionele of amateur-historici meer
dan voorheen de gelegenheid vinden het toch, van interessante stukken redelijk
goed voorziene, Muider archief te bewerken.
Wij hopen in een komend TVE-nummer nader op dit archief in te gaan.

Privilegieboek van Muiden
Een van de meest belangrijke stukken die het gemeentearchief van Muiden
bezit is het zogenaamde Privilegieboek van Muiden. Zeer weinigen schijnen dit
te kennen.
Enklaar geeft in zijn Rechtsbronnen5) een korte beschrijving van de inhoud,
zonder overigens er iets in zijn bronnenuitgave uit op te nemen. Wel lijkt hij het
goed doorgenomen te hebben daar hij bij een bevestiging van de privileges van
Naarden en Gooiland door aartshertog Maximiliaan van 5 april 1478, aantekent
dat het afschrift in het Privilegieboekje van Muiden dit stuk op 4 april
dateert6).
Ook de Utrechtse historisch-geografe Gottschalk blijkt het Privilegieboekje te
kennen. In haar grondig gedocumenteerde, fraaie artikel ”Het Naardermeer en
zijn omgeving historisch-geografisch bezien7)” , vermeldt zij een akte van 20
december 1484 waarin Joost van Ameijde heere tot Abeele, castelain ende
bailliu van Muyden, Weesp, Naerden ende van Goylandt toestaat aan de
ingelanden van de polder gelegen tusschen den kerkcwech totten goich ende
den zeeburch gelegen aen die oostzijde van der Vecht, een of meer molens te
bouwen. (Privilegieboekje fol. 80-82). Ook vermeldt zij een akte van 15 October
1542, waarin het Hof van Holland aan de ingelanden van dezelfde polder,
omschreven als lage hogemaeten, dijcklanden ende veenenweyen aan de
oostzijde van Muiden, wordt toegestaan een grote watermolen te bouwen
(Privilegieboekje fol. 79). Deze molen werd opgericht op de zogenaamde
hofweide, ten oosten van het Muiderslot8).
Tenslotte geven ook Jansen en Van Diest er op enkele plaatsen er blijk van het
Privilegieboekje te kennen9).
Het Privilegieboekje van Muiden is een perkamenten handschrift in quarto,
gebonden in een perkamenten band. Op de rug staat het nummer 1 geschreven
en ook in de diverse inventarissen komt het als no. 1 voor, doorgaans
aangeduid als het Privilegieboek van Muiden.
Het handschrift bevat 132 genummerde folio’s15), voorafgegaan door 5
ongenummerde folio’s met een globale inhoudsopgave, welke fol. 1 tot en met
115 beslaat. De fol. 1 tot en met 7 zijn verkeerd ingebonden en wel na fol. 125.
De fol. 1 tot en met 115 bevatten voornamelijk afschriften van handvesten,
privilegiën, octrooien e.d. verleend door Willem III, Margaretha, Albrecht,
Jan van Beieren, Philips de Goede, Karei de Stoute, Maximiliaan, Philips de
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Schone, Karel V en Philips II. De meeste van deze zijn speciaal aan Muiden
verleend. De oudste is van 1320, de jongste van 1565.
Van fol. 117 tot en met 125 staan enige constumen ende rechten en enkele
eedsformulieren.

Fol. 122 ontbreekt, duidelijk door een fout in de nummering, vermoedelijk
veroorzaakt omdat in het midden van het betreffende katern fol. 121 als 7e fol.
is tussengevoegd.
Op fol. 126 verso beginnen processen-verbaal van eedsaflegging en
eedsformulieren als kastelein van Muiden en baljuw van Gooiland van Gerard
Bicker (1649), Nicolaas van Vlooswijk (1666), Martinus Fontijn (1675) en
Pieter Cornelisz Hooft (1609).

Het handschrift is door enige verschillende handen geschreven, tot fol. 125
voornamelijk uit de tweede helft van de 16e eeuw daterend. Een aantal
afschriften is gedateerd zoals op fol. 18 v (1567), fol. 122 v (1616), fol 125
(1620) en fol. 131 v (1616).

Van het Muider Privilegieboekje bestaat een in één hand geschreven afschrift,
in perkamenten band. Vermoedelijk dateert dit afschrift uit het eind van de 18e,
begin 19e eeuw. Het loopt overigens slechts tot fol. 68 v van het origineel en
houdt midden in artikel 71 van de willekeur waarover wij hieronder zullen
spreken, op.
Dit afschrift, dat overigens redelijk nauwkeurig is, komt in geen der Muider
archiefinventarissen voor. Het draagt op de band als ’’inventarisnummer” het
nr. 1, hetzelfde nummer dus als het origineel. Wel wat verwarrend! Nergens
heb ik een vermelding van dit afschrift aangetroffen.

Op de totale inhoud van het Privilegieboekje kunnen wij hier niet ingaan. Het
TVE-tijdschrift is hiervoor - mede gezien de omvang - niet het juiste kader.
Voorts zou een zinnig commentaar, laat staan een (gedeeltelijke) uitgave mij
nog jaren studie op dit gebied kosten. Vast staat dat het Muider
Privilegieboekje nog heel wat onbekend en belangwekkend materiaal bevat.
Wel wil ik de lezer laten kennismaken met een van de meest interessante
stukken uit het Privilegieboekje en wel een willekeur uit 1432.

De Muider willekeur uit 1432
Een willekeur is een verzameling stedelijke rechtsbepalingen11). Men denke aan
het tegenwoordige woord bekeuren en de term waterschapskeur. De Muider
willekeur treffen wij aan op de fol. 52 tot en met fol. 76 v van het Muider
Privilegieboekje. Op de ongenummerde vijfde fol. daarvan staat een globale
index van de willekeur met als opschrift: Wilkeur bij den gerechte van Muyden
gemaickt inhoudende alsulcke gearticuleerde poincten als hier nae volgen.
De willekeur telt 79 artikelen. Sommige zijn zeer kort, andere beslaan enkele
folio’s.
De keur bevat bepalingen van velerlei aard, op het gebied van wat wij
tegenwoordig burgerlijke procesrecht, strafrecht, strafprocesrecht en bestuurs-
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recht noemen. Ook vinden wij er bepalingen in die wij heden ten dage in bijv.
de gemeentelijke bouwverordening en de algemene politieverordening aantref
fen.
Wat de procesrechtelijke artikelen betreft valt het formele en het openbare
karakter op. Overigens zeer begrijpelijk voor een eenvoudige gemeenschap
waar het recht nog slechts gedeeltelijk geschreven is, met alle
rechtsonzekerheid van dien en waar de huidige communicatiemiddelen
ontbreken. Het stellen ook van een voorbeeld aan de rechtsgenoten speelde
duidelijk een rol. Een vrouw die iemand belasterd had moest met een steen om
of door de stad lopen (artikel 43). Gebeurde zoiets dan zal dat wel aan niemand
van de Muider ingezetenen ontgaan zijn.

De keur bevat ook enkele bepalingen die onder het begrip dingtaal zijn te
rangschikken. Hieronder verstaat men spreekwijzen welke voor de
Middeleeuwse gerechten gebruikelijk waren, in ruimere zin de procesvormen
welke daar in acht genomen dienden te worden12). Deze dingtalen moesten
nauwkeurig worden opgevolgd om de juistheid van de procedure te
waarborgen en zekerheid te krijgen dat de rechtszitting geldig was en de
handelingen later niet op grond van nietigheid konden worden aangetast. Een
groot aantal van dit soort formulieren is in Nederland bewaard gebleven. Zij
bevatten een soort scenario van de procesgang en komen nu over als een
gedramatiseerd procesrecht12).
De straf (proces) rechtelijke bepalingen betreffen met name zeer ernstige
delicten zoals doodslag.
De bepalingen van de willekeur maken het ons mogelijk een nadere voorstelling
te maken wat voor soort samenleving Muiden zo rond 1400 was.

Wij vernemen van brandbeveiliging, openbare verlichting, stedelijke maten en
gewichten, dobbelen, kwaadspreken, poorterschap, begraven, openbare orde
etc.

Wij lezen van Waag, Vechtbrug, poortweg en Muiderslot. Over de poortweg
en het Slot is nog wel wat op te merken. In de willekeur wordt op enkele
plaatsen gesproken van de poortweg (artt. 27, 28 en 29). Daar wij bij Gouda
nus14) lezen dat in 1507 Muiden nog geen poorten had en in de willekeur steeds
van de poortweg wordt gesproken, lijkt het vermoeden gewettigd dat hier geen
stadspoort bedoeld is. Dit wordt bevestigd door een privilegie van Albrecht van
Beieren van 17 mei 1374 waarbij deze onder meer de grenzen van het rechtsge
bied van Muiden (opnieuw) vaststeld15). Hierin komt de volgende passage voor:
In den eersten sal heure vrijheede ende recht gaen ende strecken op de ooster-
zijde van der Vecht an der graft, streckende van der meent ander poorte
hofsteede daer die borch neffens leghet ende niet verder. Blijkbaar was er een
poort genaamd "hofsteede” die toegang gaf tot het terrein van het Slot. Met de
poortweg zal dan wel de huidige Herengracht bedoeld zijn.

Uit de woorden daer die borch neffens leghet valt nog iets op te maken, en wel
een belangrijk gegeven met betrekking tot het Muiderslot. Zoals bekend is het
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eerste Muiderslot door Floris V rond 1285 gebouwd en na de moord op hem in
1296, tot op het maaiveld gesloopt. Tot 1363 vernemen wij dan niets meer over
het Slot. In dat jaar krijgt Ysebrant van Alkemade, baljuw en rentmeester van
Amstelland en Gooiland toestemming van Albrecht van Beieren tot herbouw
van het Slot ter plekke16). Pas in 1373 blijkt uit rekeningen dat het Slot ook
daadwerkelijk wordt opgebouwd. Ton Koot, haalt in zijn fraai uitgegeven en
grondig gedocumenteerde boek: Het mysterie van Muiden, deze rekeningen
uitvoerig aan en wijst op de ’’geringe ontwikkeling van de kasteelbouw” . Het
Slot wordt namelijk dan met slechts één woonvleugel opgebouwd. Vreemd is
dat in 1373 slechts voor het geringe bedrag van 109 pond aan materiaal
verwerkt is, althans volgens de nog overgebleven rekeningen.
Pas in 1386 worden aanzienlijk grotere hoeveelheden materiaal verwerkt en
wordt de tweede woonvleugel tegen de Oostmuur opgebouwd. Tot zover Ton
Koot.
Het is merkwaardig te noemen dat in het genoemde stuk van mei 1374, toen
dus - volgens bronnen en literatuur - de eerste herbouw aan het Muiderslot pas
een jaar aan de gang was, er al van een ’’borch” wordt gesproken; niet van een
burcht in aanbouw maar van een burcht die er (al) ligt, bij een poort genaamd
’’hofsteede” .
Het feit dat - voorzover mij bekend - Muiderslot-kenners als Renaud en Koot
de passages uit de akte van 1374 niet kennen, bewijst weer eens hoe belangrijk
het is voor ’’professionele” historici, ook lokale bronnen, zelfs van
’’onbetekenende” stadjes als Muiden te raadplegen.

In de willekeur zelf komt een verwijzing naar het Slot voor in art. 27. Uit de
aanduiding ’’burchwal” blijkt - wat trouwens ook al uit andere archivalia
bekend was - dat het Muiderslot omwald was. Niet verwonderlijk overigens
voor een zo dicht bij de zee gelegen waterburcht.

Wij vernemen ook dat er een gracht te Muiden was, aangeduid als ’’nyeuwe
graft” (art. 32; zie ook art. 49). In de reeds genoemde akte van 1374 wordt van
een "graft” gesproken. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hier dezelfde gracht
wordt bedoeld.
Waar de gracht uit 1374 en die uit 1432 lagen is niet duidelijk.
Een wel zeer saillant gegeven treffen wij aan in artikel 36. Wie zich in Muiden
kwam vestigen moest -zo lezen wij- binnen veertien dagen poorter worden.
Kosten hiervan waren één pond, te betalen aan het gerecht en duizend
bakstenen, te leveren aan de kerk. Uit dit laatste valt duidelijk op te maken dat
men in die tijd bezig was aan de kerk te bouwen. In mijn boekje over de kerk in
Muiden17) stelde ik dat de voorloper van de huidige kerk evenals de
tegenwoordige toren rond 1150 gebouwd werden en dat rond 1425 de
Romaanse kerk werd afgebroken en vervangen door de huidige. Ik baseerde
mij toen op met name kunsthistorische motieven (Gothische pseudo-basiliek,
materiaal van de zuilen, versiering kapitelen, muurschilderingen, kap
constructie en telmerksysteem.
Hoewel mij indertijd de Muider willekeur wel bekend was, had ik deze slechts
globaal kunnen bezien. Artikel 36 was mij dan ook ontgaan18). De datering ca.
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1425 voor de herbouw van de kerk lijkt mij door de bepaling betreffende de
bakstenen bevestigd.

Waterstaat
Het zal-gezien de ligging van Muiden - niemand verbazen dat de keur vele
bepalingen op het stuk van de waterstaat bevat. De artikelen 11 en 12 over
wacht of bewakingsdiensten hebben zeker ook betrekking op bewaking van
dijken ten tijde van hoog water en storm. Artikel 21 bevat het verbod zoden te
steken op de Nesse. Nesse betekent landtong, hier vermoedelijk een bepaald
stuk buitendijks land. Welk stuk hier precies bedoeld is, is mij niet duidelijk.
Wel komt tussen Muiden en Diemen buitendijksland voor genaamd Nesse doch
dit lag juist binnen de Diemer ban. Hierop kan een Muider willekeur geen
betrekking hebben!

Echter, in een privilegie van 1324 waarin Willem III aan de stad Muiden de
tiende van 15 morgen land schenkt, staat vermeld dat dit geschiedt daar
’’onsser poorte van Muyden een nyeuwe landt dijcke willen dat geheeten is
Muydernesse19)” . Waar dit precies lag is niet bekend.
De reden van het verbod is echter duidelijk: afgraven van buitendijks land,
vermindert het voorland van een dijk en brengt deze mogelijk in gevaar. Ook
artikel 22 heeft betrekking op het af graven van aarde. Zoden mag men slechts
steken als men daarmee de dijk verzwaart, zo lijkt mij deze bepaling op te
vatten. Genoemd kunnen hier ook worden de artt. 45 en 47 betreffende de zorg
voor sluizen en (binnen) dijken.
In artikel 45 treffen wij de functie van zijlmeester aan. Hierbij moet gedacht
worden aan een soort heemraad, maar niet als functionaris van een
afzonderlijk lichaam zoals een waterschap. De zorg voor de waterstaat was in
die tijd nog in handen van het bestuur van de locale gemeenschappen zoals de
steden, kerspels of buurschappen, zoals uit de Muider keur ook duidelijk
blijkt. Wel waren er voor de zorg voor de waterstaat functionarissen, benoemd,
naar ik aanneem, door het stedelijk bestuur. Van Muider zijlmeester is al
sprake in een handvest van 31 mei 1403 van Albrecht waarin wordt bepaald:
Item soe sullen die oude zijlmeesters kiesen die nyeuwe tusschen onsser
Vrouwen dach Purificatio ende sint Pieters dach ad cathedram, ende
verhuegen aen de schepenen met eenen grooten 29 j»

De artt. 58 en 59 bevatten bepalingen betreffende het schouwen van dijken,
sluizen en watertochten.

Art. 60 bevat een regeling hoe gehandeld diende te worden in geval van een
dijkdoorbraak. Twee Muider en twee Weesper schepenen dienden officieel te
constateren of er sprake was van een ’’waal” , m.a.w. een gat in de dijk van
bepaalde omvang. Dit was van belang omdat een waal gedicht moest worden
niet door degene in wiens dijkvak het gat was gelegen, maar door het ’’gemene
land” . Vervolgens dreef de schout dan toe'vier maal toe schouw: bij de vierde
schouw kon hij dan boeten eisen. Vervolgens diende een vonnis gewezen te
worden.
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Art. 61 bepaalt dat eerst gaten in de dijk hersteld dienden te worden voordat tot
de schouw van ’’sluysen, zylen, weeteringen en waterscheidingen”, kon worden
overgegaan.

Over de oudste geschiedenis van de waterstaat in de Noordelijke Vechtstreek
zou nog veel meer te vertellen zijn. Met deze aantekeningen zullen wij hier
echter volstaan.

Laten wij nu de tekst zelf van de willekeur spreken of beter gezegd van een
greep daaruit. De zeer uitvoerige procesrechtelijke bepalingen hebben wij bijv.
niet overgenomen, evenmin als de artt. die dingtalen bevatten.
Het zal de lezer duidelijk worden dat van enige systematiek in de willekeur geen
sprake is. Vermoedelijk is in de willekeur reeds bestaand-grotendeels
ongeschreven-recht opgetekend.
De tekst is uiteraard die van het Privilegieboekje zelf, niet van het afschrift.

ƒ ] D.Th. Enklaar, Middeleeuwse rechtsbronnen van Stad en Lande van Gooiland, Werken
O. V.R., derde reeks no. 3, 1932

2] D. Th. Enklaar en A.C.J. de Vrankrijker, Geschiedenis van Gooiland, 4 delen 1939-1976.
3] Nederlands archievenblad, jrg. 82, 1978, afl. 1 pag. 90 ev.
4] L. Jansen en S.C. van Diest, Beknopte geschiedenis van Muiden, le  dr., 1953, 2e dr. 1976.
5] Enklaar, Rechtsbronnen, pag. X X V I en XXVII.
6] Enklaar, Rechtsbronnen, pag. 159 noot 1
7] Tijdschrift Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 2e reeks, 78 [1961], pag.

2-21
5] Enklaar, Rechtsbronnen, pag. 288 no. 4.
9] Zo bijv. op pag. 34 en 35 [le druk] waar over de in het Privilegieboekje opgenomen keur wordt

gesproken
10] Een folio is een blad [papier o f perkament] met uiteraard een vóórzijde [recto] en een keerzijde

[verso].
Vroeger werden veelal slechts de folio 's genummerd, later de blad[zijden], [pagina ’*].

11} Op andere betekenissen van het woord [wille]keur gaan wij hier niet in. Zie bijv. J. Verdam,
Middeleeuwsch Handwoordenboek, 1932.

12] E.J.J. van der Heijden-B.H.D. Hermesdorf, Aantekeningen bij de geschiedenis van het oud-
vaderlandse recht, 7e druk, 1965, pag. 159 ev.

13} Aldus van dér Heijden-Hermesdorf, l.c.,pag. 160.
14} Wilhelmus Goudanus, Hollandiae Gelriaeque bellum quad gestum circa annum 1507 et

deinceps.
15] afschrift: Muider Privilegieboekje, fol. 16
16} zie Ton Koot, Het mysterie van Muiden, 1977, pag. 11
17] W.G.M. Cerutti, Muiden en haar middeleeuwse kerk, 1975, pag. 22
18] Op pag. 13 van het in noot 14 genoemde boekje wordt art. 37 van de Muider willekeur aange

haald. [abusievelijk daar als art. 36 aangeduid}. De tekst aldaar is onvolledig.
19} Muider Privilegieboekje fol. l v
20} Afschrift in Muider Privilegieboekje, fol. 4; de bevestiging door Philips de Schone van 12 sep

tember 1501 is gedrukt in Handvesten en de privilegiën van Weesp, Muyden ende Naerden,
1613, pag. 28.

Deese wilcoer hebben gemaect dat gemeen gerecht van Muyden int jaer onsz
heeren duysent vier hondert ende twe ende dartich.

1. In den eersten wie den anderen cloech1) binnen der vrijheyt, ende zy be
dragen^) worden van twe poorters dat waer op een pondt3); ende dient de
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schout antoge4) die zoude hem ontrechten5) met twe zyn naeste buyeren
alzoe verre als zy zyn vrienden waeren.

6. Item zoe wie eenich wapen toghe vuyter scheiden6) in toorne moede, die
waer op een pondt, des7) wordde hij bedragen van twee poorters of hij soude
hem8) ontschuldigen9) mit twe zijn naeste buyeren.

9. Item wairdt dat yemandt in onsser vrijheit tot eenige saicke gecoiren waer
vanden gerechte vander steede weegen, die des weygerde die waer elcke
dage op twe pont, zoe verre hy binnen die prochie waer, ende hem twe
vanden gerechte den weet tot zyn huys gedaen hadden10).

11. Item zoe wien die wachter te waicke boode die des weygerde die waer op vyf
schelling, des hy bedragen wordde van een man die metter wachter waicte
by zyn eede. die weduwen die poorters zyn die zullen waicken half waicke
op vyf schelling.

12. Item elck man zelver te waicken of een man te setten achtien jaar out
vyff schelling.

15 Item zoe wie den goidtshuyse of de steede gelt schuldich zyn die moegen twe
vande gerecht bieden11) in te leggen12) ter tyt toe dat hy betaelt heeft,
ende ghinck hy daer boven vuyt dat waer elcke dage op drie pondt, alzoe
dick als hy becoert wordde.

17. Item geen dagelicx recht te houwen op heylich dagen diemen biet te vieren
in die heilige kercke gelyck den paesdach vuytgeseit gasten.

18. Item dagelicx recht te houden op een woensdach.
19. Item elcke thien huizen vanden zuyteijnde ende op beyde zyden vanden

Vecht enen leeder mit haecken te hebben ende een brandthaeck bij thien
schelling ende dat sal die schout bieden in die kerk acht dagen voir dat hij
schouwen wil, ende elcke huys een lantaeren aan zyn deur te hangen ende
een kaers daarin alst te doen is by vyf schelling.

21 Item niemandt op die Nesse13) soeden14) te halen of slaen anders bij een
pondt, noch te voeren op een pondt.

22. Item wairt dat yemandt zooden voerde anders dan daer hy schuldich waer
te voiren op een pondt.

24. Item zoe wie booter of caese vercoft die hem zelven gevallen waer, die sal
dat goet te Muden in de wage brengen bij thien schelling elck paer of die
wage te betaelen eer hyt leverde het ende waer15) dat hy dat guedt zelver
voerde in eenige mercten.

26. Item zoe wie eenich schip meerde aen die brugge waer op vyf schelling.
27. Item zoe wie messe16) leyde op die poortwech die waer op vyf schelling

alzoe dick als hem die schout mittet gerecht becoerden of op den burchwal
oick by vyf schelling.

28. Item geen gier op de straet te weteren noch op die poortwech by vyf
schelling alzoe dick alst gebuerde.

29. Item geen dueren aan verckenschoten 17) te maicken die uitgaen op den
poortwech by vyf schelling.

32. Item in der meen weetering 18) noch in de nyeuwe graft tot Muyden geen
hennep te raepen noch vlas by vyf schelling.

34. Item de gheene die dobbelen laet in zyn huys die verbuert een pondt of hy
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sal hem ontschuldigen als voirsz is (dwz "met twe zyn naeste buyren als zy
zyn vrienden waeren”).

35. Item niemand te meeten ofte te weegen dan by steede gewichte ende mate
by tien schelling alzoe dick als hy becoert wort.

36. Item of yemandt tot Muyden metterwoene quaem die sal poorter werdden
binnen veertien dagen ende sal den gerecht geven een pondt ende den
goidtshuys een dusent steens.

37. Item wie men int coor begravet daer sail tgoidtshuys of hebben drie pondt,
ende die kerck twe pondt, ende die sal men betaelen binnen een maendt oft
die helft meer ende die graven slechten binnen vyf weeken by een pondt.

38. Item elck man die binnen der vryheit woent drie voet buyten die straet te
werven19) even hooch die straet by twe schelling, ende dat sal die schout
acht dagen te vooren bieden dat hy schouwen wil.

39. Item niemandt te backen by nacht op tien schelling. Item niemandt te
vlassen by nacht op thien schelling.

40. Item yemandt die brandt in zyn huys hadde ende yemandt eer20) brand
riep dan dier int huys woende die21) waer op een pondt.

41. Item yemandt die bier by dranc tonnen vercoft die minder zyn dan acht
emmer die verbuerden een pondt ende dat bier.

42. Item niemand geen gansen te houden binnen onsser vryheit elcx daechs
by vyf schelling alzoe dick als hy becoert wordt.

43. Item eenich wyf die op ten anderen quaed spraeck die zoude den steen
dragen22) of den gerecht geven een pondt, alzoe verre als ment
betugen23) mochte met twe poorters of zy zal haer ontschuldigen met twe
naeste buyeren.

44. Item niemand geen assche of veechsel anders te dragen dan over de straet
by thien schellinck.

45. Item niemandt geen slusen noch zylen 24) op te luken 25) buiten de zylmees-
ters consent by een pondt, ende zoe wyement beteech26) die sal hem ont-
recken27) met twe zyn naeste buyeren alzoe verde als zy syn vrunden
waeren.

46. Item nyemandt geen sluysen noch zylen noch weeteringen te visschen by
een boet van een pondt, ende wie dat vischtou daer in vonde die zal daer
zynen wille mee de doen zonder verbuernis, ende dien ment aentege 28) die
zoude hem ontrecken mit twe zyn naeste buyeren, alzoe verde als zy zyn

1] aanklaagt. 2] beschuldigd. 3] geldswaarde; 20 schellingen. 4] wie door de schout daarvan be
schuldigd wordt. 5] de aanklacht weerleggen. 6] schede. 7] indien. 5] zich. 9] vrijpleiten. 10] hem
dat thuis bekend gemaakt hadden. 11] gebieden. 12] hem in gijzeling nemen. 13] hier: stuk
buitendijks land; zie ook de inleiding. 14] zoden. 35] tenzij. 16] mest. 17] varkenshokken. 18]
openbare hoofdsloot of tocht. 19] grond ophogen. 20] eerder. 21] dwz. de bewoner van het huis. 22]
een zware steen rond de stad dragen, niet ongebruikelijk voor ’’vrouwelijke” delicten. 23] met ge
tuigen bewijzen. 24] waterloop of duikersluis. 25] openen. 26] beschuldigde. 27] de aanklacht weer
leggen. 28] beschuldigde. 29] getuigen. 30] betalen. 31] dwz. zodanig gesteld zijn dat het water
slechts naar buiten kan. 32] m.a.w. de vierde keer moet men ook werkelijk boete betalen. 33] waal
of wiel; gat in danwel achter de dijk. 34] officieel optrekken naar de dijk om daar te schouwen. 351
verzoeken een uitspraak te doen [?]. 36] boetschuldig; het verschil tussen ban- en boetschuldig is
mij niet geheel duidelijk. 37] ter rechtzitting. 35] scheidsrechters. 39] laten onderzoeken of de dijk
niet aan de voorschriften voldoet.
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vrunden waeren, ten waer dat men hem betugen mocht mit twee poorters
dat hyt gedaen had.

47. Item dat yemandt waterscheydingen doer staeck dat waer by vyf
schelling, ende wiement aenteech die zou hem ontrechten mit twe zyn
naeste buyeren of mit twe poorters.

48. Item van alle kueren die de schout niet inwinnen conde mit tuich 29) die
zoude hem ontrechten mit twe guede cnapen die onsse poorters waeren of
hy sal die boeten gelden30)mit welck recht men hem aenspreekt zoe zal hy
van den anderen quyt weesen.

49. Item eenich man die men biet in te leggen aen die oosterzeide die mach
gaen tot die graft op zyn eygen erve.

50. Item van alle deeze voirsz gecoerde boeten sal hebben ons genadige
Heer die een helft, ende die steede die ander helft.

56. Item niemandt geen schepen te teeren binnen de vryheit op een pondt.
57. Item geen huys vuyt die steede te breeken noch vuyt te voeren, by xx pondt.

VAN SCHOUWEN
58. Men sal sondaechs voir sin te pieters dach bieden in de kerck, te schouwen

Ste pietersdach aen die westzyde, daechs daernaen die oostzyde, ende zoe
zal die waterscheidinge dicht weezen, die weteringen niet gedampt op een
boet.

59. Alle sluysen ende zylen zullen uytgaen31) ende niet ingaen, en daer zal die
schout drie schouwen op schouwen, ende de vierde sal boetschuldich32)
weesen.

60. Item alle dyck zal vuyten anexte vande lande weesen, ende wairt saicke dat
daer open waden33) waren soe sal die schout bieden als voirsz is
dykvaert34), ende als hij dan op die waede compt, zoe zal hy dan die schee
penen bieden van sheeren weegen dat zy zullen kennen of dat een waede is
dan niet. Ende kennen zy t voir een waede zoe zullen zy schieren 35) in
Muderban twee schepenen aen die oosterzyde aan de Vecht, ende die landt
scheepenen van Weesp woenende aan die oostzyde van der Vecht, ende
dan sal die schout terstont schouwen twee werf sdaechs een duergaende
schou, die vierde schou werdden zy boetschuldich. Die banne houtmen voir
vier schelling. Ende als men die waede op neemen sal, zoe begeert die
schout een vonnis wat zy verbuert hebben mit recht die daer beschout zyn.
Men wijst banschuldich, bootschuldich36), of zy verweeren hem mit beeter
recht als zy te werve37) comen. Voirt als men die waede opneemen zullen
zoe begeert die schout een vonnis hoe hy mit zyn recht voirt vaeren sal, men
wyst hem terstont panding, ende daechs daer nae eygening. Ende als die
waede aldus opgenomen is, zoe set dat gerecht daer segsluyden38) op ende
die schout mach daer tweewerf daechs op schouwen, te lichten ende te
zwaeren by den gerecht ende deese setluyden sal hij te banne schouwen33)
dryewerf; ende die vierdereis zullen zy boetschuldich weesen.

61. Item zoe en sal die schout sluysen noch zylen, weeteringen noch water
scheidingen noch anexte vande lande schouwen eer dat die waerde ten
vollen gemaict is ende op genomen is, dan sal die schout schouwen als
voirsz is.
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Weesp rond de verlening van het stadsrecht
door H. Brood -  Weesp

Onder de naam Hoekse en Kabeljauwse twisten ontstonden omstreeks het
midden van de 14de eeuw in het graafschap Holland partijtwisten, die met
tussenpozen duurden tot aan het einde van de 15de eeuw. De twisten braken uit
naar aanleiding van de onenigheid over de opvolging in Holland, na de dood
van Willem IV (1345), die geen wettige kinderen had nagelaten. Zijn zuster
Margareta, die getrouwd was met de Duitse koning Lodewijk van Beieren,
wenste het graafschap in bezit te nemen.
Hiertegen kwam haar zoon Willem V in verzet; hij eiste de graafschappen
Holland en Zeeland voor zich op. Margareta vond steun bij de partij, die zich
de Hoekse partij noemde. Willem werd gesteund door de Kabeljauwse partij.
De meeste steden en een aantal edelen stonden aan Willem’s zijde en hij
slaagde er in zijn doel te bereiken: hij werd als graaf van Holland en Zeeland
erkend (1354). Daarmede was de eerste fase van deze twisten ten einde: de
Kabeljauwsen hadden gewonnen.

Weesp had kennelijk de zijde van Willem gekozen en dat is waarschijnlijk voor
hem aanleiding geweest om in 1355 het stadsrecht te verlenen. Op 3 maart 1356
werd dat nog aangevuld met het tolrecht, waardoor de stad tolvrij kon varen in
Holland, Zeeland en Friesland. Maar al spoedig moesten wij het zonder zijn
hulp stellen. In 1358 werd zijn broeder Albrecht als ruwaard aangesteld omdat
Willem blijken gaf van krankzinnigheid.
Albrecht verleende in 1387 nog het recht tot het houden van een vrije jaarmarkt
op Sint-Viktorsdag (10 oktober). Dit moet toch wel gezien worden als een
bewijs van de belangrijkheid van de stad.

Oudtijds was Weesp zeer vermaard door het bier dat er gebrouwen werd. Nu
was het in die oude tijden gebruikelijk dat er in vele plaatsen brouwerijen
waren omdat bier de volksdrank was, koffie en thee waren nog niet bekend.
Iedereen dronk bier, zelfs de kinderen. Het Weesper bier was kennelijk heel
bijzonder. Het bier werd in eigen land gedronken maar bovendien was er een
enorme export. Het bier onder de naam Vlaamse Doctor werd vooral in latere
tijden verzonden naar Indië. Het Weesper bier had namelijk een eigenschap,
die andere bieren misten n.1. bij het passeren van de keerkingen werd het niet
zuur. De goede kwaliteit van het Weesper bier kan mede veroorzaakt zijn door
de kwaliteit van het water. De rivier de Vecht leverde een zeer goede kwaliteit
water zodat zelfs in de 17de tot de 19de eeuw de Amsterdamse brouwers met
speciaal daartoe ingerichte waterschuiten het benodigde water in Weesp
kwamen halen. Maar niet alleen de brouwers, ook de stad Amsterdam haalde
het drinkwater uit de Vecht. Daarvoor was een speciale controleur aangesteld,
die het water keurde. Voldeed het niet aan de gestelde eis dan ging men het
hoger op de rivier proberen.
Het bier was tot de 14de eeuw een belangrijke bron van inkomsten voor de

TVE 9-43



landsheer. Voor de aromatisering van het bier werd tot de 14de eeuw gruit
gebruikt, dat in de 14de eeuw vervangen werd door hop. De landsheer had de
alleenverkoop van het gruit, wat voor hem een belangrijke bron van inkomsten
was. Bovendien had hij nog andere rechten, zoals het recht op de grond en het
recht op de wind. Bij verkoop van grond was in de koopbrieven altijd de
bepaling opgenomen ’’behoudens het recht van de heer” . Het recht van de wind
werd van de landsheer gekocht voor het in bedrijf hebben van een windmolen.
Albrecht verleende op 16 mei 1393 het recht van de wind aan Weesp als volgt:

Aelbrecht doen cont allen luden dat wi Jacob
Ostgen Hannemeer ende Pieterman oirlof gegeven
hebben ende oirloven een wintmolen te setten bi
onser Stede tot Wesip ende inden Prochien van
Wesip ende wi hebben mede den wint gegeven ende
gheven vander molen voirss,
In oirconde gegeven inden Hage des Vridages na
Ascensio Domini anno XCIIJ

Dit is voor Weesp de oudst bekende windbrief.
Een volgende oorkonde, die Albrecht op 27 september 1393 gegeven heeft,
geeft een indruk, hoe het stadsbestuur toen geregeld was. De stad was in die
tijd een Schoutambacht. De schout werd bijgestaan door een aantal boden of
schepenen, die gezamelijk de regering van de stad vormden.
In deze oorkonde werd tevens toestemming verleend om een dobbelschool
(speelhuis) op te richten. Het dobbelen was in die tijd aan een vergunning
gebonden.

Albrecht begunstigde aanvankelijk de Hoeksen. Sommige steden zoals Delft
verzetten zich, en werden met geweld tot onderwerping gebracht. Sedertdien
wist hij de partijstrijd tot bedaren te brengen. Na zijn verheffing tot graaf
begon Albrecht de Kabeljauwsen te bevoorrechten o.a. bij het benoemen van
ambtenaren. Enige Hoekse edelen schreven die handelwijze toe aan de invloed
van Aleid van Poelgeest en brachten haar verraderlijk om het leven. De moor
denaars namen de vlucht en hun kastelen werden verwoest. Ook Albrechts
oudste zoon, Willem van Oostervant, die als stadhouder in Henegouwen het
bestuur voerde en van medeplichtigheid beschuldigd werd, nam de wijk naar
Breda, een bezitting van een zijner vrienden. Nadat in 1394 een verzoening
tussen vader en zoon tot stand was gekomen, werd tot een inval in Friesland
besloten. Dit leverde echter weinig op.

Van Albrecht ontvingen wij tenslotte nog een privilege van 8 december 1401
n.1. de tolvrijdom te Spaarndam. Dit voorrecht deelden wij met Amsterdam,
dat reeds eerder die tolvrijdom had verkregen.
Albrecht is op 13 december 1404 te Den Haag overleden.

Hoe was in 1355 de stad gesitueerd? In het stadsrecht was het als volgt
omschreven:
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Inden eersten soe sal hoer vrijhede (gebied) wesen
alsoe als sijt nu begraven ende bevest hebben totten
utersten canten van hoere graf ten.

De oudste kaart, die wij bezitten is van de Amsterdamse kunstschilder Cornells
Anthonisz, van 1551. Het lijkt verantwoord om aan te nemen, dat die kaart
overeenkomst vertoont met de situatie van 1355. Latere berichten over uitbrei
dingen van de stad geven geen aanleiding om hieraan te twijfelen. De kaart is
helaas door brand verloren gegaan in april 1968 toen tijdens een verbouwing
van het Raadhuis deze met enkele andere stukken elders in Weesp was opgesla
gen.

1fo__________2p>__________3p> 4p2_ -Y-------- Y
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Hier volgt een toelichting van de kaart:
1. Kerk
2. Stadhuis, ook wel genaamd het Regthuijs
3. Noorderpoort of Muiderpoort
4. Sint-Laurenspoort of Klinketpoort
5. Geinpoort of Amsterdamse-poort
6. Klooster ”Het Oude Convent”
7. Klooster ”Het Jonge Convent”
8. Sint-Bartholomeusgasthuis

Op de kaart ziet men ook nog de Grobbe — nu de Nieuwstraat, die liep van de
Herengracht naar de Vecht bij de Klinketpoort. Over de Grobbe ligt bij de
Slijkstraat de ’’Vrouwenbrug” . De straat, waar het stadhuis staat, is de
Hoogstraat. De Oudegracht vinden wij aan de onderkant van de kaart. De
straat, die loopt van de Slijkstraat naar de kerk en van de kerk naar het
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zuideinde van de stad, is de geprojecteerde Vrouwen- of Middenstraat,
waarvoor de stad in 1552 van Keizer Karel V een privilege kreeg voor het
aanleggen daarvan.
De stad was bij het verlenen van het stadsrecht nog niet bevest met muren,
maar met aarden wallen. Het bouwen van muren was een zeer kostbare aange
legenheid. Bekend is, dat Amsterdam ongeveer twee eeuwen na het verkrijgen
van het stadsrecht pas stadsmuren ging bouwen. Om aan stenen te komen, was
een afspraak gemaakt met de schout om bij overtreding geen geldelijke boeten
te eisen maar de boete te laten voldoen in zo groot mogelijke aantallen
steenen.
Uit een privilege van Albrecht van Beieren van 8 januari 1395 weten wij, dat in
ieder geval de Noorderpoort reeds bestond en dan mogen wij aannemen, dat de
2 andere poorten ook reeds aanwezig waren.

De stad heeft een eerste uitbreiding ondergaan, genoemd in het privilege van
1401, waarmede de stad tolvrijdom verkreeg van de tol te Spaarndam. Deze
uitbreiding was gesitueerd aan de oostzijde van de Vecht, dat wij nu de
Ossenmarkt noemen. Het ging om een gebied van 50 roeden, waarschijnlijk
vierkante roeden, dus slechts 615 m2. Het bezit van dit gebied is voor de stad
van weinig nut geweest. Er is een bericht van 28 december 1420, dat de schade,
die is ontstaan aan de daar staande huizen, niet zal worden hersteld. De
verwoesting is vermoedelijk ontstaan door een overstroming, die in vroegere
eeuwen en ook nog veel later de omgeving van de stad onder water zette. De
zeven bewoners kregen in de stad grond toegewezen, waarop zij hun nieuwe
huizen konden bouwen.
Albrecht, die in 1404 was overleden, werd opgevolgd door zijn zoon Willem VI,
de erkende voorstander van de Hoeksen. Hij trachtte, aan de regering
gekomen, tevergeefs de Kabeljauwsen tevreden te stellen. In 1414 ging
Stavoren verloren en daarmede alle invloed in Friesland. Willem VI is voor
Weesp van geen betekenis geweest. Hij is op 31 mei 1417 overleden.
Jacoba van Beieren volgde haar vader op in Holland, Zeeland en Henegouwen,
waarbij zij stuitte op het verzet van de Kabeljauwsen, die haar oom, hertog Jan
van Beieren, de gewezen elect van Luik, inhaalden. De tweede man van Jacoba
Jan IV hertog van Brabant, verpandde in 1420 Holland en Zeeland aan hem.

Hertog Jan van Beieren verleende met het privilege van 18 november 1422
toestemming om een sluis of zijl te leggen in de stadssingel aan het zuideinde
van de stad bij de grote poort (Sint-Laurenspoort). Als doel werd opgegeven,
dat bij oorlogsgevaar, het land onder water kon worden gezet om de vijand
daarmede te krenken. Het diende ook om de grachten, zowel binnen- als
buitendijks, schoon te houden. In dit handvest werd voor het eerst de naam
Aetwils (Aetsveld) genoemd, dit in verband met de noodzaak, dat er door de
stad een ordonnantie moest worden gemaakt voor het Aetsveld.
Ofschoon in het privilege gesteld was, dat de sluis in het zuideinde van de stad
moest worden gelegd, is er reden om aan te nemen dat de sluis bij de noorder
poort is gelegd.
Er is n.1. geen enkele aanwijzing over het leggen van de eerste sluis bij de
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noorderpoort. Wel is er een molenbrief van 5 februari 1480, gegeven door
Heinric Ackerman, baljuw van Muiden, Weesp, Naarden en Gooiland met
Gherijt Bartsz Schout en de burgemeesters van Weesp gezamenlijk, om één of
meer molens te zetten bij de noordersluis. In deze brief werd ondermeer gesteld
dat de sluis daar zeer lange jaren heeft gelegen ’’meer tot onnut dan tot nut”
”en nu een stenen sluis ingelegd was, die bijna een derde part groter was” . De
molens waarover hier gesproken wordt waren watermolens en dat zou kunnen
betekenen dat de sluis geen schutsluis was maar een uitwateringssluis.

Jan van Beieren is ten gevolge van vergiftiging op 6 januari 1425 te Den Haag
overleden.

De 14de eeuw en het begin van de 15de eeuw vormen een tijdvak in onze
geschiedenis, dat niet minder dan het vorige gekenmerkt werd door woeling en
strijd. Bij de rampen van de vele kleine oorlogen kwam alle ellende van de
burgerkrijg, die telkens nieuw voedsel kreeg wanneer, zoals vaak gebeurde,
twisten over de opvolging ontstonden. Te midden van die woelingen vond toch
een omwenteling in de maatschappelijke verhoudingen plaats. De vroeger zo
invloedrijke adel, die het land in voortdurende onrust hield, daalde steeds meer
in aanzien, de derde stand (de burgers) ontwikkelde zich en werd een macht in
de staat,-waarmede de vorst rekening moest houden.
De poorters moesten voortdurend op hun hoede zijn tegen een mogelijke aanval
en daartoe de hoge wallen en toren die hun woonplaatsen beschermden, dag en
nacht bewaken.
Desondanks ontwikkelde zich in vele steden door handel en nijverheid een
ongekende welvaart. De woningen van de welvarende poorters ondergingen
veranderingen. De ondervinding had geleerd, dat houten huizen met rieten
daken een onveilige verblijfplaats boden, daar bij het uitbreken van brand het
vuur niet was te stuiten met de onvoldoende middelen tot blussing. Daarom
werd het gebruik van steen meer algemeen en vaak als verplichting opgelegd.
De straten werden meer dan vroeger met stenen geplaveid en beter schoon
gehouden. Menige stad begon blijk te geven, dat men zich het lot van de armen
en ongelukkigen onder de bevolking aantrok en men zorgde ervoor dat ook
vreemdelingen een onderkomen konden vinden. Daartoe stichtte men
weeshuizen, gast- en heilige geesthuizen. Wanneer het gasthuis in Weesp werd
opgericht, kan door het ontbreken van de stichtingsbrief niet worden
nagegaan. Zeker is echter, dat in 1349 reeds over een gasthuis werd gesproken
in Weesp.
Naast schone kerken, raad- en gildehuizen en schuttersdoelen vond men
steeds talrijker de kloosters.

Weesp kreeg in 1462 een nieuw kerk, de huidige Sint-Laurentius of Grote kerk.
Een schuttersdoelen is er ook geweest als Schuttershof of Sint-Jorisdoelen,
dat stond op de plaats van het tegenwoordige stadhuis. Kloosters waren er twee
te weten het ’’Oude Convent” en het "Jonge Convent” . Het oude convent stond
aan de Oudegracht en de Grobbe, nu de Nieuwstraat, en tussen het huidige
Groteplein en Kleineplein. Hiervan is bekend, dat het in 1396 reeds bestond.
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Van het jonge convent weten wij, dat het achter het oude convent stond aan de
Grobbe en de Middenstraat en een ingang had aan de huidige Schoolsteeg.

Jan van Beieren, die in 1425 door vergif om het leven was gebracht, liet zijn
aanspraken na aan Philips de Goede, die met een privilege van 15 maart 1426
de door zijn oom, hertog Jan van Beieren aan Weesp gegeven privileges,
rechten en brieven bevestigde.
Philips de Goede was de eerste vorst uit het machtige Bourgondische huis,
wiens gebied zich over een deel van Noord-Nederland uitstrekte. In het
landsbestuur had onder Philips een grote verandering plaats. In zijn
verschillende staten was de wetgeving niet gelijk. Daarin eenheid te brengen,
alle gewesten tot één grote staat samen te voegen en de vorstelijke macht uit
te breiden, was het grote doel, waarnaar hij en zijn opvolgers streefden.
Vroegere vorsten hadden met milde hand allerlei privileges geschonken, deels
tegen betaling, deels om door verheffing van de burgerij de adel te fnuiken. De
voorrechten aan de ene stad geschonken, strekten weleens tot nadeel van
andere plaatsen; een opruiming van dergelijke privileges was daarom in het
algemeen belang, maar de poorters gaven niet gemakkelijk de éénmaal
verkregen rechten prijs.
Om de zo gewenste centralisatie in het bestuur tot stand te brengen, bediende
Philips zich van verschillende middelen, waaronder genoemd moeten worden:
de instelling van vaste vroedschappen, de instelling van gewestelijke
gerechtshoven, de Grote of Geheime Raad, de oprichting van rekenkamers.
De bloeiende toestand van deze gewesten, het gevolg van de betrekkelijke rust,
die zij onder het bestuur van Philips genoten, werd nog bevorderd door de doel
treffende maatregelen van de hertog. Naast handel, nijverheid en landbouw
delen ook kunst en wetenschap in zijn bescherming. Daarentegen hadden het
gebruik van de Franse taal aan het Hof en de overdreven weelde en
zedeloosheid, die er heersten, een nadelige invloed op taal en volk.
Aanvankelijk berustte in de steden zowel het burgerlijk gezag als de
rechterlijke macht bij schout en schepenen, die met klokgelui de poorters
opriepen om hen over belangrijke zaken te informeren. Bij de uitbreiding der
steden werd het gewoonte, dat alleen de voornaamste burgers opkwamen.
Philips, die gaarne aan deze meer democratische vorm van bestuur een einde
wilde maken, gaf aan de aanzienlijkste poorters op hun verzoek het privilege,
om uit hun midden een college te benoemen, dat als de vertegenwoordiging van
de gehele burgerij werd beschouwd.

Met het privilege van 2 december 1445 heeft Philips de Goede aan Weesp het
recht verleend als volgt: Philips bij der gratiën Godts Hertoghe van Bourgon-

dien, van Lothrijck, van Brabandt ende van Limburch, Grave van Vlaen-
deren, van Artoys ende Bourgondien, Palentin van Henegouwen, van
Hollant, van Zeelant ende van Namen, Marckgrave des Heijlighen Rijcks,
Heer van Vrieslandt, van Salins ende van Mechelen:

Doen cont allen Luijden dat wij overmidts de goede ghetrouwe diensten
die onse Stede van Weesp onse Voorvaderen ende ons gedaen hebben ende
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wilt God noch doen sullen ende om anderen saken ons daer toe porrende.
Nu der selver stede ghegheven ende gheconsentreert hebben gunnen ende
consenteren mit desen onsen brieve dat voortaen één ende dertich die Rijckste
poorteren van onser stede van Weesp die meest legghende ervestaendeghetim-
merte hebben ende hooghe daer op int Schot staende alle Jaere op onser
Vrouwendach Purificatio (2 februari) bijder meeste stemmen kiesen sullen
Vierthien goede nobele Mannen uijt den voorz. xxxi oft uijt anderen die

poorteren van onsen stede voorz. uijt welcken xiiii persoonen also bij één
ende dertich gecoren wesende bij den meeste stemmen onsen Raede van
Hollandt onsen Bailliu van Goijlant inder tijde wesende oft die wij mach-
tighen sullen op onser Vrouwendach Purificatio kiesen ende eeden sal
seven Schepenen die dat toecomende Jaer Schepenen wesen sullen welcke
Schepenen voort kiesen sullen t ’ eerste Jaer Drie Burghermeesteren van
onser stede voorsz. als van outs ghewoonlick is ende voort alle Jaers twee
nije Burghemeesteren ende eenen ouden daer in laten blijven ende om dat de
selve onse stede in haer Hantvesten heeft in een punct dat die gheenen die
inden Recht wesen sullen niet naerder maghen wesen sullen den Recht after
susteren kinderen. Soo hebben wij hem nochtans gheconsenteert overmidts
dat onse voorsz. Stede seer cleijn is ende niet veel Luijden in en woonen
dat halve susterlinghen t ’ samen inden Recht moghen wesen. Dit sal ghe-
dueren thien Jaer langh. Ende daer en tenden tot onse wedersegghen.
In Oirconde desen brieve ende onsen met onsen Seghel hier aen ghe-
hanghen op den t ’ weesten dach van Decembri int Jaer ons Heeren duijsent
vier hondert vijf ende veertich.

De bedoeling was dus, dat 3Ï van de rijkste poorters de vroedschap
(vroed =  wijs) zouden vormen. Uit die 31 moest jaarlijks op Maria Lichtmis (2
februari) een nominatie worden opgemaakt van 14 personen waaruit door de
baljuw 7 personen werden gekozen die dat jaar schepenen zouden zijn. De
schepenen hadden als eerste taak de burgemeesters voor dat jaar te benoemen.
Er waren drie burgemeesters waarvan elk jaar op 2 februari twee burgemeesters
moesten aftreden, één bleef er nog één jaar zitten. Hij was dan de
oud-burgemeester.
De vroedschappen waren gebonden aan de ”Eed voor de Vroedschappen” als
volgt omschreven:

Ik beloof in alle vroomheid met goede consciëntie als vroedschappe dezer
stad, als ik geboden wordt of zal worden, door de burgemeesteren, door
haar boden, te komen eerlijk en burgerlijk, voordat de klok ophoudt te
luiden, ter bestemder tijd te komen, op een boete van 2 stuivers, een half
uur te laat 5 stuivers, en als ik niet zal komen 10 stuivers, tenzij ik een
geldige reden heb om niet te verschijnen.
Om te aanhoren de prepositie, zwarigheid of prepositiën, zwarigheden, die
door de burgemeesteren zullen worden gedaan. Daarop te helpen en te
resolveren met goede raad en verstand dat mij God verleend heeft en
verlenen zal tot welstand, voordeel en profijt van onze gemeente.
Ook alle handvesten en privilegiën, costumen, keuren en willekeuren hand
haven en sterken en alle goede orde helpen stellen tot gehoorzaamheid van

TVE 9-49



de magistraten, en de kwaden en kwaadwilligen te helpen straffen, na
onderzoek door de vroedschappen.
Dat men op Purificatio Beate Marie (Vrouwendag) alle jaren dat zullen ver
nieuwen en oplezen eer men die 14 zal kiezen. Zullen nog helpen kiezen een
of meerderen als uit de vroedschap een of meerdere gestorven zijn of zullen
sterven.

Daarna zal men de 14 goede gekwalificeerde personen kiezen overeen
komstig het privilege ons gegeven door Philips de Goede, graaf van
Holland op 2 december 1445.

De Magistraat

Het dagelijks bestuur van de stad is te vergelijken met het tegenwoordige
college van burgemeester en wethouders en werd uitgeoefend door de drie
burgemeesters en de zeven schepenen, zij vormen te zamen de magistraat.
Soms was de schout daaraan nog toegevoegd.
Een schilderij, voorstellende de magistraat van 1651, is in het bezit van het
gemeentemuseum, echter tijdelijk afwezig.

Behalve de bovengenoemde magistraat, waren er in iedere stad nog een aantal
ambtenaren. In de regel werden, wellicht krachtens gewoonte, de pensionaris
of secretaris en de thesauriers door de vroedschappen en de weesmeesters en
„commissarissen door burgemeesters of het gerecht benoemd.
De bevoegdheden van de stedelijke regering werden in sterke mate beheerst
door het ongeschreven recht. En voor zover in de privileges beschreven, waren
zijn toch nog in min of meer algemene, zelfs vage termen vervat. De gewoonte
was veelal beslissend, zodat de bevoegdheden praktisch zeer ruim waren.
Echter waren deze, zoals bleek, toch geenszins absoluut of soeverijn te noemen.

De algemene termen, waarin de bevoegdheden werden geformuleerd, waren:
landzaken (ter competentie van de vroedschap), stadszaken (ter competentie
van de burgemeester) en rechtszaken (ter competentie van de schepenen).
Als landzaken zijn dan aan te merken b.v. het aanwijzen van de gedeputeerden
naar de Statenvergadering van het land (=  het gewest) en het opstellen van hun
lastbrief en als stadszaken het gewone beleid van de stedelijke aange
legenheden. Het bovenstaande behoeft nog een enkele aanvulling. De
vroedschap b.v. had toch ook bemoeienis met stadszaken (wetgeving en
benoemingen) en de burgemeesters met lands- en rechtszaken (hun
afvaardiging ter Statenvergadering en hun samenwerking in sommige steden in
rechtszaken met schepenen).

Bronnen en literatuur:
Stadsarchief van Weesp,
F. Boogaard, Beschrijving van Weesp en Weespercarspel, Weesp 1849,
J.M. Vos, Geschiedenis van ons Vaderland, Groningen 1903,
M.J.A.V. Koeken, Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur, 's-Gravenhage 1973
A. W.E. Dek, Genealogie der graven van Holland, Zaltbommel 1969.
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De Baarnse wielerbaan in het Wilhelminapark
door G. Brouwer -  Baarn

Eind 1896 maakte de Baarnsche Courant melding van het voornemen in het
Wilhminapark een Wielerbaan op te richten. Op 20 februari 1897 publiceerde
de B.C. wat uitgebreidere gegevens over deze plannen. En wel dat de zaak
spoedig haar beslag zou krijgen. Bovendien, wat minstens zo belangrijk was,
dat een , .algemene sportinrichting” , bestaande uit tennisbanen, een voetbal
veld, een kaatsterrein en een kegelbaan (behalve de genoemde Wielerbaan dus)
in het Wilhelminapark, in de directe nabijheid van de vijver, zou verrijzen.
Enkele dagen daarna, op zaterdag 27 februari (de Baarnsche Courant ver
scheen destijds op woensdag en zaterdag), was de B.C. nog gedetailleerder in
de berichtgeving. De plannen hadden kennelijk hun definitieve vorm gekregen.
Volgens een notitie - die ik in het archief van de Historische Kring ’’Baerne”
vond - was H. Sweris, een bouwkundige en een vooraanstaand Baarnaar, de
oprichter.
,,Van bevoegden kant” , zo schrijft de B.C., „worden ons de navolgende
gegevens verstrekt:
op het terrein, groot circa 12000 m2, zullen zich bevinden, een houten
wielerbaan van 333 1/3 meter in omtrek, vier tennisbanen, waarvan er twee
overdekt worden, terwijl een pad van cement langs de gehele baanlengte voor
beoefenaars van het wielrijden zal worden aangelegd.

Ook voor cricket, voetbal, hippische sport, gymnastiek-oefeningen in de open
lucht en floberts schieten, zal gelegenheid zijn. Een muziektent voor buiten
concerten en voor muziek bij wedstrijden, alsmede een jurytent, zullen mede
niet ontbreken.
De beoefenaars van de ijssport zullen des winters in het onder water gezette
middenterrein, dat, door wegruiming van een gedeelte der wielerbaan, met de
vijvers in verbinding kan worden gebracht, een schaatsenbaan van 400 m
vinden. Een Café-Restaurant, met varanda’s en belvedères, zal op het sportter
rein worden gebouwd, dat te bereiken zal zijn o.a. v.d. Amsterdamschen
straatweg, de Spoorweglaan en de Anna Paulownalaan.
Het geheel zal worden geëxploiteerd door den heer G. Frohn, alhier wien het in
pacht is afgestaan, terwijl het Café-Restaurant, dat vermoedelijk reeds met 1
mei a.s. in gebruik komt, ook door een dorpsgenoot zal beheerd worden.
Aan de wielerbaan zal een vast instructeur verbonden worden. Heeft men ons
goed ingelicht, dan zal de exploitatie van het café-restaurant worden verleend
aan den heer Letsch, directeur-gérant van het Amalia-Hotel alhier.”
De Baarnsche Courant zette kennelijk een vraagteken achter de
betrouwbaarheid van de laatste zin. Dat blijkt uit de volgende woorden: „deze
informatie gewerd ons echter niet van den kant dergenen, die de vriendelijk
heid hebben gehad ons de bovenvermelde gegevens te verschaffen” .
Enkele maanden later was de Wielerbaan klaar; en het was een bijzonder goede
baan geworden!
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Op bovenstaande foto - die op 5 augustus 1900 gemaakt werd -  zit Jaap Eden uiterst links, gesteund
door G. Frohn. Volgens overlevering lag de Wielerbaan tussen het spoorravijn en de eendenvijver,
in. Lang heeft de baan overigens niet bestaan; na enkele jaren werd de wielerbaan afgebroken en
naar Breda overgebracht.
De foto is afkomstig uit de collectie van de Historische Kring ’’Baerne”.
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Op 30 april 1897 testten de wielrijders Kingsma en Witteveen de baan. Een
stemmig verklaarden zij dat de baan uitstekend te berijden bleek en dat de
bochten zuiverder waren dan die van de Amsterdamse baan.
Op 1 mei werd de Wielerbaan geopend en trad de heer Frohn, de eigenaar van
de Baarnsche Rijwielhandel en Herstelplaats aan de Laanstraat, in functie als
directeur van de Wielerbaan.

Aan dit bericht in de krant verbond de B.C. de goede wens: ,,moge de
Wielerbaan blijken een aantrekkelijkheid voor Baarn te zijn” . Op zondag 23
mei 1897 werd de inmiddels tot Baarnsch Sportterrein omgedoopte Wielerbaan
(terecht, want behalve deze baan waren tenniscourts gebouwd) ingewijd met
belangrijke wedstrijden.

Ondermeer werd ’n wedstrijd gehouden voor z.g. machines met meervoudige
zitplaatsen. Aan de wedstrijden deden amateurs en professionals mee. Niet
alleen Nederlandse beroepsrenners, waaronder Kingma, Witteveen, Siep en
Hart Nibbrig, gaven acte deprésence, óók uit het buitenland kwamen renners:
zoals de kampioen van Zuid Wales, Sidney Jenkins en uit Berlijn de renner
Wiemann.
Op genoemde dag, zowel van de officiële opening als van de eerste
internationale wielerwedstrijden in Baarn, was helaas het weer minder goed.
Toch was de publieke belangstelling groot. De middentribune was bezet en op
het terrein bewogen zich naar schatting enkele honderden mensen.

De Baarnsche Courant van 26 mei berichtte hierover: ,,dat in de bewaarplaats
der Wielerbaan ruim 300 fietsen waren gestald en met de namiddag-treinen
van den Oosterspoorweg 170 fietsen in drie bagagewagens naar Amsterdam en
de tusschenstations werden vervoerd” .

De middenstand in Baarn trachtte te profiteren van de als gevolg van de
opening van de Wielerbaan gewekte en toegenomen belangstelling voor de
wielersport.

Behalve van Frohn verschenen ook van andere Baarnse rijwielhandelaren regel
matig advertenties in de Baarnsche Courant waarin fietsen te koop werden
aangeboden.

,,De Wolff-American High arts-Cycles, zijnde de beste tot op heden bestaande
m erken......... ” luidde de advertentie bij J.M. Lengers in de Kerkstraat.

Fraaier nog maakte Frohn het met de vermelding in zijn annonce:
,,Heelkundige Kliniek voor rijwielen.
Acute en chronische gevallen: volkomen genezing gegarandeerd. Kwijnende
luchtbanden verkrijgen nieuw leven en vernieuwde kracht.......” enz.

F.C. Masteling adverteerde als Bondsrijwielhersteller en als oudste
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Adriaan Boer maakte bovenstaande foto op 2 augustus 1900. Behalve voor de wielersport en. zoals
de foto laat zien, voor optochten van bokkewagens, werd de baan ook gebruikt voor het houden van
bloemencorso s
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Rijwielhandel van Baarn. Ook H. van Doornik & Co. in de Nieuwstraat deed
mee, maar dan met Hinde (!) rijwielen.
Boekhandelaar Fels in de Laanstraat o.m. uitgever van de Geilusstreerde Gids
en Adresboek voor Baarn en omstreken, bood aan:
gidsen voor wielrijders voor de prijs per stuk van ƒ0,25, fietskaarten a ƒ  15, — en
voor 5 cent exemplaren van het weekblad , ,De Fiets” .
Les gegeven werd er ook op de Wielerbaan. Dat was mogelijk of bij
abonnement, of per enkele les. Op een speciaal daarvoor aangelegd pad.
De heer Frohn had, ongetwijfeld voor dit doel, gebruikte fietsen te koop, die
trouwens een voor die tijd flink bedrag kosten. NI. een Beeston Humber heren
rijwiel voor ƒ  100,- en een damesrijwiel van hetzelfde merk voor ƒ  125,-. Zondag
8 augustus 1897: JAAP EDEN KOMT!
En dat was zonder twijfel de belangrijkste gebeurtenis voor de Baarnse (en niet
Baarnse) liefhebbers van de wielersport.
De Baarnsche Courant van woensdag 11 augustus schrijft over deze zondagse
wedstrijden: ,,de tribune was spoedig uitverkocht, de eerste rang was flink
bezet en op de zoogenaamde kwartjes tribune - de tweede rang - bevonden zich
naar gissing wel een duizend belangstellenden. Er is mooi gereden, zondag j.1.
en niet alleen door Jaap Eden, maar ook door anderen, van wie we den heer H.
Doornik gerust met name mogen noemen” .
En na de opsomming van alle uitslagen van de wedstrijden (waarbij Jaap Eden
overigens de zg. Brassard won) zegt de B.C.; ’’voor den heer Frohn was deze
uitmuntend geslaagde wedstrijd een succes” .
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Het gedachtenisbord voor ELBERT MOOY
in de kerk te Kortenhoef Ao 1731

door F. Renou -  Huizen

In de Ned. Herv. Kerk te Kortenhoef hangt een eikenhouten, zwart geschilderd
gedenkbord, waarop met fraai geschilderde letters te lezen staat:

Alhier in dese KERK Rust Elbert Mooys Gebeente
Dewelke hier als SCHOUT Regeerde dees Gemeente
HoogHeemraad bovendien en daarbij Secretaris
En door het Stigtse-Land een Openbaar NOTARIS
BALJUW tot LOENE en Geheijm schrijver aldaar
Ses Ampte sijn door hem alleen Genoome Waar
De welke hij ook heeft Getrouwelijk volbragt
Alzo het nageslagt daardoor mag sijn geagt.
Gerust den XI van Wijnmaand Anno 1731

J.Roos Scripsit

Gedenkbord Elbert Mooy, N.H. Kerk, Kortenhoef
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Deze Elbert Mooy behoorde tot een bekend Kortenhoef s geslacht, waarvan
leden gedurende vele eeuwen belangrijke functies in Kortenhoef vervuld
hebben. Het bord was aanwezig op de Genealogisch-Heraldische tentoon
stelling ”Ons Voorgeslacht” , welke in het najaar van 1951 gehouden werd in
het Oude Raadhuis - Goois Museum - te Hilversum. Het trok toen ook de
aandacht van wijlen Dr. P.J. van Breemen uit Den Haag. Door hem werd een
uitgebreid onderzoek naar het geslacht Mooy gedaan, dat, bij mijn weten, nog
niet gepubliceerd is.
Elbert Mooy werd in 1664 geboren als zoon van de waarsman en hoogheemraad
Pieter Elberts Mooy ( t  1689).
Elbert huwde met Aletta Wijnanda Roelevonk, en uit dit huwelijk werden o.a.
2 zonen geboren: Wijnand, scheepsbouwer in Oud Loosdrecht. Deze huwde
allereerst met Annetje Jacobs Kleij (Klijn), waarvan een dochter Adriaantje
huwde met de Hilversummer Lourens Cornelisz. Vlaanderen en vervolgens met
Hendrikje Jans Vogel. De andere zoon Jacob was notaris in Kortenhoef. Hij
huwde met de Kortenhoefse Dirkje Dirks Scheepmaker. Uit dit huwelijk weer
een Elbert, schout en gadermeester te Kortenhoef welke trouwde met Krijntje
Niekerk enz.

Zegel van Elbert Pietersz Mooy, 1689, GA Kortenhoef inv. no. 8.
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Het bord is gemaakt door Jan C. Roos, schoolmeester, tevens koster en
doodgraver. In het register van begraven schrijft hij:
1731 octobr. den 17 de Schout Elbert Mooy begrv: voor een uur Luyd met de
baar en Kerckegeregtght same f 1.10-. (één gulden 10 stuivers).
Mooy had een eigen grafkelder in de kerk. Het familiewapen is aangebracht op
de Schouw in de vergaderzaal van het Gemeenlandshuis van het Hoogheem
raadschap Zeeburg en Diemerdijk te Diemen, en ook op de zilveren hensbeker
van dat Hoogheemraadschap.

Nu de merkwaardige tekst van het gedenkbord:
Dat Elbert zes ambten getrouw heeft vervuld, was in die tijd wel veel, maar be-
wonderendswaardig! Daar denken we in onze tijd wel eens anders over!
Dan valt op, dat niet de overledene om zijn werkzaam leven wordt geacht, maar
zijn nageslacht. Zijn genoemde 2 kinderen, een paar kleinkinderen, talrijke
achterkleinkinderen enz. enz. Zo leven er thans honderden mensen die
afstammen van deze Elbert Mooy. En al deze mensen zijn achtenswaardig,
volgens de schoolmeester van Kortenhoef van 250 jaar geleden! Zo is er een
verbinding van het verleden met het heden.

Afstammelingen komen o.a. in de volgende families voor:
van Altena, Backer, Boers, van den Berg, Boom, van Breemen, Busser, Cloo,
Denee, van Dompselaar, Hogenbirk, Hoogewind, Huijsman, Keers, Kraay,
Kuil, Middag, Mooy, Niekerk, Ockhuizen, van Opstal, Peet, Post, Renou, van
Roosenhagen, Schrieks, Sitsen, Stafleu, Sybrandy, Schaaf, Scheepmaker,
Sollmann, Veenendaal, Vlaanderen, Weekhout, Wybrandi, Weekhout.

Bronnen:
archieven Gemeente Kortenhoef en Kerkelijke Gemeente aldaar,
tijdschrift Buiten 10e jrg. 1916 no 5 en 6
A.C. Fokkema-Siccama Restauratie Herv. Kerk Kortenhoef 1964 -1974
Collectie Dr. P.J. van Breemen [Centr. Bureau voor Genealogie]

De ’’capella” in Muiderberg
door H.S. Danner - Haarlem

In zijn artikel ’’Kerkgeschiedenis in beeld” in het tijdschrift ’’Tussen Vecht en
Eem” van februari 1978 doet de heer K. Sierksma een aantal uitspraken die
mij toch niet geheel juist voorkomen. Hij beweert n.1. dat men uit de
emolumenten van de kapelaan- niet de pastoor, een essentieel verschil- die
dienst moet doen in de ’’cappelerije” , gesticht door graaf Willem IV in 1327 ter
nagedachtenis aan Floris V en diens voorzaten, zou kunnen destilleren dat de
kapel geen afzonderlijk gebouw is, maar een toevoeging aan een bestaande
kerk of kapel. Ik vrees dat de auteur de oorkonde niet goed gelezen heeft, want
die 30 pond Tournoois geld zeggen alleen iets over het salaris van de kapelaan
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en niets over de bouw van de kerk. Nergens in deze oorkonde wordt er ook
maar enigszins op gezinspeeld dat deze kapel aan een kerk of een andere kapel
is aangebouwd. Als ik de oorkonde bekijk en lees: Wij Willaem grave etc........
ende hebben in aller gedencknisse voir ziere ziele (voor zijn ziel, die van Floris
V), onser oude ziele ende der onser in die eere Goidts Heylige gesticht ende
gemaeckt tot derselver stede van Muydenbergh eene cappelerije .... wilcke
cappellerije wij hebben gedoteert ende gesticht van ons selfs goede__zou ik
in tegendeel zeggen dat de kapel wél afzonderlijk gebouwd is. Bovendien, de
schrijver had kunnen weten dat er vóór deze tijd in Muiderberg geen kerk of
kapel vermeld wordt.

Vervolgens zegt de auteur: ”in de stichtingsoorkonde is duidelijk sprake van
een kapel, dat wil zeggen een kerkje zonder sacramenten, een bedehuisje” .
Wat de auteur hier voor ogen heeft is vermoedelijk een veldkapelletje met
een kruisbeeld of een mariabeeld en knielbank, een kapel in de meest afgeleide
betekenis. Had hij enige literatuur over de ’’capella” opgezocht, dan had hij bij
voorbeeld bij Nolet-Boeren, Kerkelijke Instellingen in de Middeleeuwen, p.
339-340, kunnen vinden dat dit woord verschillende betekenissen heeft. Een
ervan, die van bidplaats van mindere rang, is hier van toepassing, zonder dat
dat wil zeggen dat er geen sacramenten kunnen worden toegediend. En dit is
hier ook niet het geval, want de kapelaan moet missen lezen, het sacrament van
de Eucharistie toedienen.

Tenslotte herhaalt de schrijver nog eens zijn bewering dat de kapel zou zijn
aangebouwd aan een bestaande kerk. Hij ’’bewijst” dit door te zeggen, dat
aangezien er in 1327 sprake is van een kapel en honderd jaar later, in 1426, van
een parochiekerk, er in feite altijd een parochiekerk geweest moet zijn en dat
het ’t meest waarschijnlijk is dat graaf Willem IV niet een kapelgebouw ter ere
van Floris V stichtte, maar aan de bestaande parochiekerk een kapel toe
voegde. Wederom vraag ik mij af of de schrijver de oorkonde wel goed gelezen
heeft en of hij zijn fantasie niet de vrije loop heeft gelaten. Want er staat toch in
de oorkonde dat Willem IV een kapel stichtte ter nagedachtenis aan Floris V en
zijn voorzaten? Dat betekent helemaal niets anders dan dat hij dat ook deed.

En wat verder de kwestie kapel-parochiekerk betreft, het ware beter geweest als
de schrijver zich georiënteerd had over de literatuur inzake deze zeer
ingewikkelde materie van capella en parochiekerk. Hij had dan eveneens bij de
reeds vermelde Nolet-Boeren kunnen vinden dat het heel goed mogelijk was dat
een capella tot parochiekerk kon uitgroeien. En vervolgens had hij dan bij
Joosting en S. Muller Hzn., De indeling van het bisdom Utrecht, p. 349,
gewaar kunnen worden dat deze capella gesticht is als kapel, als dochterkerk
van ’’Muden” (van Mieris, Oorkondeboek van Holland en Zeeland, dl. III, p.
344) en later tot een afzonderlijke parochie is geworden, die het Oostelijk deel
der burgerlijke gemeente Muiden omvatte en waarvan de grenzen in de 19e
eeuw gewijzigd zijn.

Een reactie op bovenstaand artikel van Mevr. Danner treft U hieronder aan.
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De kapel van Floris V b[j de Muider berg
door KL Sierksma - Muiderberg

1. De oorkonde, waarbij Graaf Willem in 1324 - naar vroeger algemene op
vatting - een kapel deed bouwen ter nagedachtenis aan de vermoorde
Graaf Floris V, verdient kritische lezing. Er is eigenlijk geen sprake van
het bouwen van een kapel. Het gaat in de oorkonde over de stichting
van een ’’capelrije” , het leggen van een financiële basis voor het lezen van
missen door een kapelaan op een bijzonder altaar, waarvoor de ’’capelle-
rie” wordt gesticht, c.q. waarvoor een altaar wordt bestemd.

2. Alleen reeds raadpleging van Verdam’s Middelnederlandsch Woorden
boek is voldoende om te vernemen dat een ’’Capelrie, capellerie” een stich
ting is ter bezoldiging van een kapelaan.

3. De oorkonde is derhalve meer als ’’fundatiebrief” te beschouwen dan
als ’’bouwopdracht” .

4. Er is ook geen sprake van de aanstelling van een kapelaan; die IS er.
Dus moet er ook een kerk aanwezig zijn.

5. Een dergelijke kerk heeft dan volgens de mening van drs. H. Halbertsma
(Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) de vorm van een
rechthoekige zaalkerk. Aan dergelijke zaalkerken werden, naar een rond
1300 juist ontstane ’’mode” bij kerkbouw, - te beginnen aan de noord
kant om de hoofdaltaarruimte kleine kapellen verbonden, bestemd voor
altaren waarop met bijzondere intenties missen konden worden
opgedragen.

6. Het aanwezig zijn van de kerk bij de Muider Berg in 1296 is uit over
levering, naar hetgeen ’’stockoude Goijers wel voor meer dan 50 jaren ver
telt hebben,” door L.R. Lustigh (ca. 1720) vastgelegd: na een beschrijving
van de moordaanslag vertelt hij dat de Kennemerlanders, Waterlanders,
en Goijlanders de graaf ’’voor den Outaar in de kercke tot Muijderbergh”
brachten waar hij de laatste adem uitblies1)

7. Notaris Perk, eerdere bezitter van Lustigh’s handschrift, voegt er in een
noot aan toe: ”Ter plaatse later het buitenverblijf Florisberg” . Deze lokali
sering van de kerk komt overeen met hetgeen (voorlopige) bodemvondsten
ter plekke aanduiden: ten noordwesten van de huidige r.-k. Boskapel (op
25 september a.s. 25 jaar geleden ingericht in een boswachterswoning),
gebouwd althans op een midden-middeleeuws kerk (?) muur-en kelder-
fragment oostelijk waarvan dergelijke fundamentresten duiden op de
herberg/Rechthuis/Florisberg/Wisseloord, als traditioneel naast een kerk
gelegen.

8. De verdere toevoeging in de noot van notaris Perk ( In 1324 is de kapel
gesticht op een heuvel bij Muiderberg”) is niet juist, gezien de zichtbare
bouwhistorie van de Kerk-aan-Zee (op z’n vroegst zijn enkele stenen in het
koor - ver boven het maaiveld verwerkt - als 12e/13e eeuws te dateren).
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9. De kerk bij de Muider berg moet inderdaad (zie oorkonde Van Mieris)
geressorteerd hebben onder de parochie Muiden. Dit kan niet anders tot
stand gekomen zijn dan nadat - vooral door de geomorfologische bodemver-
andering in het gebied tussen Naarden en het dorp bij de Muiderberg - de
belangrijkheid van het dorp onverwacht snel was teruggevallen (landbouw
werd onmogelijk!) en alles ten oosten ervan overgeleverd werd aan Naar
den (1396).

10. In 1426 blijkt de kerk bij een kerkvisitatie (nog) parochiekerk te zijn; in
1553 had de parochiekerk van Naarden een financiële greep erop, wat te
rijmen valt met de zojuist genoemde ’’annexatie” .

11. Pas nu 25 jaren geleden werd de r.-k. gemeenschap van het dorp losge
maakt van Naarden en zou - met een zekere en groeiende mate van zelf
standigheid - ressorteren onder de parochiekerk van Muiden. De onduide
lijkheid van de grenzen der r.-k. parochie werd op tragische wijze vorige
eeuw geïllustreerd toen men niet wist, waarheen men kon gaan met het lijk
van een op Muiderberg overleden (en kennelijk daar toen enig) rooms
katholiek man.

12. Overigens liep het bereik van de (gereformeerde) hervormde gemeente in
de richting Muiden nimmer verder dan de grens tussen Amstelland en
Gooiland, vlak langs de westkant van de ’’berg” , maar strekte zich wel uit
(ook in 1686) tot onder de rook van Naarden; in welke situatie een tiental
jaren geleden verandering is gekomen met de consequentie dat nu Muider-
berger hervormden (letterlijk) wonen op ’’Naarder kerkelanden” , voor
heen Muiderberger kerkbezit.

13. Hoezeer de ’’grenskwestie” Muiden-Naarden - zo men wil: Amstelland -
Gooiland - invloed had op de dorpsontwikkeling bij de Muider berg wordt
ook nog duidelijk geïllustreerd in de feiten dat de Joodse Begraafplaatsen,
vlak tegen de (Brink genoemde) dorpsmeent gelegen, op grafelijke (Am-
stellands) grond zijn aangelegd en de Kerk-aan-Zee niet binnen de dorps-
ban, maar eveneens op een, op dergelijk gebied tegen de ’’berg” speciaal
aangebrachte, heuvel is gebouwd.

14. Tenslotte: de traditionele lokalisering van een solitaire boom
(Florisboom”) met erbij een stapeling van zwerfkeien, niet bij de
Kerk-aan-Zee maar bij de plek van de voormalige kerk, duiden op een
eeuwenlange overlevering over de plaats waar Graaf Floris stierf.

Op 26 mei a.s. zal de Stichting ’’Comité Oud-Muiderberg” de overlevering
bevestigen met de overdracht aan het gemeentebestuur van .....  Muiden
van een duidelijk gedenkteken in herinnering aan de moord op Graaf
Floris V, ter vervanging van de nu vervallen keienstapeling.

'Op 25 september a.s. wordt met een mis in de r.-k. Boskapel en met ont
hulling van een memorievenster in glas-en-lood het feit herdacht dat vóór
25 jaren ter plaatse van de vroegere kerk opnieuw (voor het eerst) de mis
is opgedragen.

I] Het handschrift is eigendom van De Vaart in Hilversum. De volledige tekst, handelend over de
moord op graaf Floris werd aan de deelnemers van het Muiderberger Symposium  -  1978 uit
gereikt. [Een korter, vóór de druk niet gecorrigeerd, fragment is te vinden in Jaarboekje 1977
van Niftarlake].
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De Collectie Van Der Aa
door W.G.M. Cerutti -  Voorschoten

Begin dit jaar heeft de heer Drs. O.L. van der Aa, oud-voorzitter van onze
Stichting, zijn collectie boeken, geschriften en aantekeningen die betrekking
hebben op het Gooi aan Tussen Vecht en Eem geschonken. Deze bijzondere
geste verdient het, nader in het licht gesteld te worden.
Van der Aa werd in 1902 te Hilversum geboren, waar zijn ouders enige jaren
tevoren waren gaan wonen. Zijn grootouders woonden aan het eind van de 19de
en het begin van deze eeuw in Baarn en Zeist. Na een opleiding hogere
handelsschool ging van der Aa in 1921 economie in Amsterdam studeren, maar
volgde tevens colleges kunstgeschiedenis. Hiernaar bleek zijn hart duidelijk
meer te trekken en in 1928 ging hij dan ook kunstgeschiedenis in Utrecht
studeren. In 1936 aanvaardde hij een functie bij het Rijksmuseum, afdeling
schilderijen waar hij - met een korte onderbreking tijdens de oorlogsjaren - tot
1948 werkzaam bleef. In 1948 verlegde hij zijn werkterrein naar het
Iconografisch Bureau in Den Haag, toen onderdeel van het Centraal Bureau
voor Genealogie. Het Iconografisch Bureau was en is een wetenschappelijk
instituut dat zich bezig houdt met onderzoek en registratie van het Nederlandse
portret door de eeuwen heen, een kunsthistorisch studie- en documentatiecen
trum dus.
Van der Aa bleef tot 1973 aan dit bureau verbonden. Van rust wilde hij - ook
na dit arbeidzaam leven - niet weten. In 1973 vatte hij zijn studie kunstge
schiedenis - die hij indertijd door zijn handelsopleiding niet had voltooid - weer
op en studeerde in 1977 in Utrecht af. Een zeer fraai prestatie voor een toen
75-jarige.

Cornells Pronk c.s.
Een van zijn doctoraalscripties had tot onderwerp Cornelis Pronk (1691-1759),
een bekend topografisch tekenaar die uitblinkt in getrouwe weergave en wiens
werk uit topografisch oogpunt wel tot het beste wordt gerekend dat er op dit
gebied uit die tijd is. Samen met zijn leerlingen Jan de Beijer en Abraham de
Haan trok Pronk in opdracht van de uitgever Izaak Tirion al tekenend door het
land; ook het Gooi werd hierbij diverse keren aangedaan. Ook door de rijke
Amsterdamse textielhandelaar, verzamelaar van oudheden, amateur tekenaar
en maecenas Andries Schoemaker, werd dit drietal nog al eens uitgenodigd
voor tochtjes door Nederland, waarbij dan zeer veel tekeningen van allerlei
plekjes gemaakte werden.
Veel tekeningen - doorgaans gegraveerd door H. Spilman - zijn opgenomen in
de Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden, 23 delen, Tirion 1739-1772
en Het verheerlijkt Nederland, 9 delen, Tirion 1745-1774. Pronk en de zijnen
bleken zo’n interessant onderwerp dat Van der Aa het onderwerp: ’’Inleiding
tot een oeuvre - catalogus van Cornelis Pronk” tot een proefschrift aan het
uitbouwen is; dit werk zal ook voor het Gooi en omgeving van belang zijn en
zeker heel wat nieuws bieden.
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Het Gooi
Hoewel vanaf 1922 niet meer in het Gooi woonachtig - Van der Aa woont sedert
1936 in Amsterdam - heeft hij steeds veel belangstelling en liefde voor het Gooi
en veel persoonlijke contacten daar behouden. Vanaf het allerprilste begin is
hij nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van het Goois Museum. Het
sprak vanzelf dat hij in het bestuur van dat Museum zitting nam en vanaf de
oprichting tot aan de opheffing in 1969 is hij bestuurslid gebleven. Vele, vele
jaren wijdde hij zijn beste krachten aan de uitbouw van het Goois Museum,
met mensen als Heyenbrock, Farwerck, Pekelharing, Luden, Rust, van
Boetzelaar en enkele anderen.
Sedert het overgaan van de collectie van het Goois Museum naar wat nu de
historische afdeling van het Cultureel Centrum De Vaart te Hilversum is, is van
der Aa tevens lid van de begeleidingscommissie van die afdeling.

TVE
Na de opheffing van het Goois Museum is op initiatief van De Lange, oud-voor-
zitter van de Vereniging Vrienden van het Museum voor het Gooi en omstreken
en onder diens energieke leiding gezocht om de band die velen aan het Goois
Museum bond, in een andere vorm voort te zetten. TVE - opgericht op 22 mei
1970 - was hiervan het resultaat. Voorzitter werd de man die toen al 36 jaar
bestuurservaring in de Gooise historie had: Van der Aa. Die eerste jaren van
TVE zijn zeker niet gemakkelijk geweest; een historische vereniging opbouwen
is geen sinecure. Het dagelijks bestuur van TVE, in wisselende samenstelling,
maar steeds onder zijn leiding heeft grondige fundamenten gelegd waarop het
goed voortbouwen blijkt. Voor deze verdiensten zijn wij Van der Aa ten zeerste
dank verschuldigd.

De Collectie Van der Aa.
Hartstochtelijk historicus als Van der Aa was en is, heeft hij vele tientallen
jaren regelmatig Gooise bronnen van allerlei aard bestudeerd; met name de
kunsthistorie, genealogie, topografie en de geschiedenis van de buitenplaatsen
hebben daarbij zijn belangstelling. Niemand die wat het Gooi en omstreken
betreft meer over deze zaken weet dan hij. Met name de collectie van het
voormalig Goois Museum heeft hij grondig doorgewerkt.

De ’’Collectie Van der Aa” bestaat allereerst uit ca. 200 historische boeken en
geschriften. Het is een evenwichtig opgebouwde boekerij die het hele Gooi in al
zijn historische facetten bestrijkt. Ook vele zeldzamere werken zoals Jansen,
Hilversumsche Oudheden (1856) en Lambertus Hortensius, Opkomst en
ondergang van Naarden (ed. 1866) zijn aanwezig. Voorts bevat de collectie een
aantal ordners met fotocopieën of transcripties van vele, vaak minder bekende
artikelen over het Gooi. Zo maakte Van der Aa in 256 pagina’s een afschrift
van de in 1917 en 1918 in de Gooi en Eemlander verschenen artikelenserie van
Jan Boerhout ’’Tochtjes door het oude Gooi” .
Belangrijk zijn twee ordners met keurige en preciese uittreksels uit de
aantekeningen- en brievenboeken van de bekende Hilversummer en
Gooikenner C.L. Heek (coll. De Vaart). Deze intense liefhebber van Gooise -
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met name Hilversumse-oudheden, speurder en snuffelaar, heeft vele
aantekeningenboeken nagelaten waar hij zijn uitgebreide historische
correspondentie en alles wat hij op het gebied van de Gooise historie te weten
kwam, in opnam.
Boeiend is ook een ordner met uittreksels uit de aantekeningenboeken van
Albertus Perk (coll. De Vaart).
Uit genealogisch oogpunt is belangrijk een alphabetisch geklapperde ordner
waarin van tientallen Gooise geslachten gegevens verzameld zijn. De
genealogische belangstelling en deskundigheid van Van der Aa blijkt hier
duidelijk uit. Over ’s-Graveland heeft Van der Aa veel aantekeningen gemaakt,
met name geput uit privé-collecties zoals die van Jhr. J.P. Six, Jagtlust,
’s-Graveland.
Ook bevat de collectie een aantal foto’s en herdrukken van oude kaarten.

Bibliografie
Van groot belang is de fichesverzameling van publikaties over het Gooi en
omstreken, welke de heer Van der Aa in de loop der jaren heeft aangelegd. In
deze ca. 850 fiches ligt de basis van een bibliografie over het Gooi waaraan
een werkgroep van TVE recent is begonnen. Van de bibliografische kennis van
Van der Aa getuigt ook zijn 190 nummers tellende ’’Proeve van een
bibliografie van Laren” (TVE-I-nr. 7) en zijn artikel ”De bibliografie van het
Gooi” (TVE-I-3-46/47).
Enige publicaties van Van der Aa mogen hier ook niet onvermeld blijven. Wij
noemen: Teekenaars van het Gooische landschap, in Meded. Goois Museum II
(1942), pag. 21-25; De Baarnse tapijtfabriek, in TVE 1-9-180/183 en Wat
weten wij van de ’s-Gravelandse buitenplaatsen, in TVE III-3-37/42. Met een
fraai artikel over de hofstede Oud-Bussum van de hand van Van der Aa,
openden wij het TVE-nummer dat nu voor U ligt. Naast enige voor het Gooi
niet van belang zijnde ikonografische studies - zoals over het Utrechtse geslacht
Van Vianen en over Rudger Jan Schimmelpenninck- dient tenslotte genoemd te
worden de tezamen met B. van ’t Hoff geschreven Ikonografie van Dr. C.R.T.
Krayenhoff en de zijnen, in Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie,
XIV (1960), pag. 45-52.

Streekarchief
TVE is geen organisatie die zich toelegt op het verzamelen en zelf beheren van
collecties boeken, archivalia e.d. Onze Stichting heeft dan ook de genereuze
schenking van Van der Aa aanvaard onder het uitdrukkelijke beding dat de
collectie door TVE op haar beurt geschonken zal worden aan het streekarchief
Gooi & Vechtstreek zodra dit zal zijn opgericht en over een eigen
archiefbewaarplaats beschikt.
De collectie Van der Aa is een fraaie aanzet tot het vormen van een streekhis
torische bibliotheek, onmisbaar voor een streekarchief.

Voorbeeld
Een schenking zoals die van de heer Van der Aa is het navolgen waard.
Hoevele oudere TVE-leden hebben niet een verzameling (groot of klein) over
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het Gooi waarvoor zij een bestemming zoeken. Geen plaats is beter geschikt om
dit soort collecties te ontvangen dan juist een streekarchief. Naast aspecten als
veiligheid van bewaring, is daar immers de mogelijkheid het grootst dat het
materiaal door volgende generaties wordt benut en als bron voor nadere studie
wordt aangewend.
De collectie van Van der Aa vormt zo’n rijke bron.
Het bestuur van TVE en alle liefhebbers van Gooise oudheden zijn de heer Van
der Aa om de schenking van die collectie veel dank verschuldigd.

G.A. Heinze
Vergeten en beroemd Duits-Goois musicus

door KL Sierksma -  Muiderberg

De historisch geïnteresseerde wandelaar op Muiderberg zal zeker wel al eens
geconfronteerd zijn met het typisch eind -19de eeuwse monumentje in het
Brink-plantsoen ter ere van GUSTAV ADOLPH HEINZE, aangeboden, in
1904 en opgericht door ’’zijne vrienden en vereerders” . Zet men de wandeling
door het dorpje voort dan passeert men een G.A. Heinzelaan (zonder bomen)
en komt terecht op de Familie- of Lutherse Begraafplaats, waar een grafmonu-
mentje de laatste rustplaats dekt van dezelfde Heinze en zijn echtgenote
Henriëtte Heinze-Peuckert. Terwijl de tonen van het oefenende fanfarekorps
G.A. Heinze door de lucht klinken komt de wandelaar terug op de Brink en
vindt een midden 19de-eeuws herenhuis (danig verbouwd en uitgebreid) met
boven de voordeur een gedenksteen, aangevende dat aldaar heeft gewoond de
dichteres Henriëtte Heinze-Berg.
Amsterdammers en Hagenaars en Haarlemmers weten misschien van het
bestaan van een Heinze-straat af. Concertgebouwzoekers zien in de eremedail-
lonsbij Mendelsohn en Wagner de naam van G.A. Heinze vermeld. Maar, wie
was deze ’’stichter der Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging” , zoals
het monumentje onthuld heeft? Wat was dit voor een vergeten beroemdheid?
Heinze was op 1 oktober 1820 te Leipzig geboren en gedoopt in de Lutherse
kerk GUSTAV FERDINAND GOTTHELD, als zoon van de 1ste klarinettist
in het Stadttheater- und Gewandhaus-Orchester aldaar Ferdinand Heinze en
diens echtgenote, dochter van de Musikdirektor uit Pegder (Saksen) August
Löwe. Hij ontpopte zich snel als uiterst muzikaal en werd al op 15-jarige leeftijd
lste klarinettist in vorengenoemd orkest (terwijl zijn vader werd teruggezet tot
2de klarinettist!). In 15 jaren tijd maakte hij grote opgang, speelde samen met
de grootste musici van die tijd in Leipzig, Dresden en Breslau (ook met
Mendelsohn), en zette zich ook tot componeren op teksten van Henriëtte
Bruning-Peuckert (die onder pseudoniem als ’’Heinrich Berg” werkte), met wie
hij 15 juli 1842 in het huwelijk trad; uit de echtverbintenis zouden een zoon
Carl en een dochter Louise spruiten.
Heinze componeerde enorm grote opera’s en melodrama’s, die jarenlang in
geheel Europa op de programma’s zouden staan van toenmalige Liedertafels en
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(vooral mannen-) zangverenigingen en orkesten. Tientallen solisten brachten
liederen van hem ten gehore. Schouwburg- en theaterdirecties ook in Hamburg
Bremen en Hannover) waren verzekerd van overvolle zalen, wanneer werken
van Heinze op het programma stonden.
De familie bewoog zich in de hoogste kringen (Graven von Brandenburg, von
Aschow enz) en allerlei kunstbroeders waren huisvrienden. Maar toen de
Oktoberrevolutie van 1848 plaatsgreep, kreeg het kunstenaarsleven een
gevoelige knak in Duitsland. Heinze waagde het een gedicht van zijn vriend, de
letterkundige Dr. Max Ring op muziek te zetten: het democratisch getinte
strijdlied ”Wir scharen uns zusammen, ertönt’s im Deutschen Land” werd een
ware topper, m aa r..... kostte Heinze zijn positie als Tweede Muziekdirekteur
van het Stadttheater-Orchester in Breslau.
Onder behoeftige omstandigheden gaf het gezin Heinze-Bruning Peuckert
gehoor aan een aanlokkelijk schijnende uitnodiging, naar Amsterdam te
komen, waar hij Kapellmeister van de Niederlandisch-Hochdeutsche Oper
in Amsterdam zou kunnen worden, en aangesteld werd per 22 januari 1850.
Onder barre weersomstandigheden (het was als de winterse dagen 1978/79!)
arriveert de familie na een lange en vermoeiende reis - doorgaande treinen waren
er niet; vanaf Oberhausen moest men Arnhem zien te bereiken per postwagen -
in Amsterdam, en trekt in Hotel Elberfeld aan de O.Z. Achterburgwal. Weldra
zou blijken dat direkteur Ferdinand Roder van de Duitse Opera (naar Heinze’s
eigen woorden in zijn memoires) een ’’zwendelaar” was, die noch aan de
dirigent, noch aan musici, koorleden of solisten ooit één cent gage zou betalen.
Vooral dankzij de inzet van Heinze’s echtgenote - die nu als Heinriëtte Berg
verder door het leven zou gaan - slaagde men erin, na de grootste armoede te
hebben beleefd, bergopwaarts te komen; de kunstenaar Heinze - voortaan als
Gustav Adolph bekend (hij was Lutheraan) - werd gezocht als componist die
voor allerlei aanzienlijke families en beginnende solisten liederen kon
componeren (op teksten uiteraard van zijn echtgenote, maar later ook op die
van J.J.L. ten Katen, J. van Lennep, J.P. Heije, H.J.J. Schimmel enz.) Dankzij
protectie van de directeur van Natura Artis Magistra, Dr. Westermann (Hein
ze’s dochter Louise zou later met zijn zoon trouwen), en de huisarts-musicus Dr.
Th. Davids, samen met de muziekuitgever H. Zweers (vader van de bekende
Bernard) kreeg Heinze vele opdrachten, werd dirigent-directeur van de
Amsterdamse Liedertafel Euterpe, dirigent van de jaarlijkse liefdadigheidscon-
certen van de liefdewerkenvereniging Sint Vincentius de Paolo, enz.
Onvermoeibaar componeerde Heinze, schreef een boek over Zangleer, gaf les
in zang, piano, cello en klarinet, dirigeerde rondom in den lande. Na het
tijdelijk verblijf in hotel Elberfeldt en op kamers aan het Thorbeckeplein bij de
contrabassist Mönch (zoon: de componist Karei), betrekt de familie - nog
steeds uiterst zuinig bestierd door de dichteres, die overigens ook als
sopraansolist optrad - een woning aan de Prinsengracht 584 en vervolgens aan
de Regeliersgracht 110 (bij de Noorderstraat). De kunstenaarsloopbaan van
Heinze zal ik niet verder volgen; zijn successen worden uiterst curieus
gedemonstreerd bij de viering van de zilveren bruiloft van het echtpaar
Heinze-Berg, toen bij fakkellicht een serenade werd gebracht door 6 lieder-
tafels en 2 orkesten! Onderscheidingen ontving hij van koning Johann von
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Sachsen (ridderkruis in de _ Albrechtsorde), van hertog Ernst von
Sachsen-Coburg-Gotha (ridderkruis 2de klasse van de Sachsen-Ernestinische
Hausorde), en van Koning-Groothertog Willem III (ridderkruis in de Orde van
de Eikenkroon).
Stijl en kunstopvattingen van Heinze raakte echter tegen het laatste kwart van
de eeuw uit de mode. Hij kon zich met de nieuwe ontwikkelingen niet
verenigen en van zuinig door zijn vrouw gespaarde gages kocht hij zich een stuk
grond aan de voet van de Muider Berg, waar kleinzoon Cornelis Westerman(n)
in september 1883 de eerste steen legde voor een woning, waarin de kunstenaar
zich wilde terugtrekken uit het muziekleven. Hij kon zich echter moeilijk
losmaken van het werk, bleef uitvoeringen van zijn composities bijwonen, zette
zich tot het componeren van nog meer liederen, opera’s, cantates enz., waarvan
grootse concerten in het Paleis voor Volksvlijt, in Schiedam, in Haarlem, in
Leiden en in Leeuwarden plaatsvonden. Mevrouw Heinze-Berg(l) werd door de
apostolisch internuntius in den Haag, monseigneur Spolverine, vereerd met een
zilveren medaille van paus Leo XIII, wegens haar dichtwerk, het oratorium
’’Vincentius de Paolo” .

Het ’’aardige huisje, aan bescheiden eischen voldoende” (naar de woorden van
Heinze’s dochter Louise) op Muiderberg was omring door een forse
bloementuin, waarin Heinze graag rondstapte en opdrachten gaf aan zijn
tuinman ’’Baas Appel, een oude boer maar kunstenaar in zijn vak” bij de
verzorgen van de schoonste bloemen ’’geschenk van zijn kleinzoon Johan
Westermann, landbouwkundige te Bussum.”
Baasappel werd later opgevolgd door Willem Tas, die ook anderszins alle
zorgen gaf aan het echtpaar, ter assistentie van de ’’degelijke huishoudster”
mej. E. Barmentlo. Met de ’’heeren officieren van Muiden en het Fort Kapitein
van Toorenburg, en de beide 1ste luitenants Van den Bent en Kloosterhuis”
werd dikwijls gemusiceerd. Muiden’s burgemeester Niënhuis Ruijs was een
graag geziene gast; vooral diens zoontje Max was Heinze’s lieveling. Huize
Caecilia - zoals het werd gedoopt - zag ook vaak ”de heer en mevrouw Sormani,
en hunne dochters Cato en Antoinette” op bezoek komen. Heinze’s hondje
Mila was welkom in elk Muiderbergs huis. De familie had ook als huisvriend
een zekere L. Smit, ”met kantoor op de Nieuwendijk” ,
Van vele zangverenigingen werd hij nu erelid en eredirigent. Maar ook het
componeren nam geen einde: hoewel ik nog niet alles heb kunnen terugvinden
is er toch een lied bij gemerkt als ’’opus 210” !
Aan het Muiderberger verenigingsleven nam hij volijverig deel, zoals bij de
oprichting van een Vereniging voor Vreemdelingenverkeer ’’Floris V” samen
met het schoolhoofd Vreeken en ”het zeer verdienstelijk bestuurslid de heer
Kooij” .
Toen ”de heer Holtzmann” zich ook op Muiderberg vestigde verwierf Heinze
een ware vriend, waarmee hij dikwijls in het Badhotel zich zette om ”de woelige
groepjes daar beneden in ’t zand te zien rollen en in zee gaan” . (Misschien is
het deze familie Holtmann, waarvan de curieuse grafkelder bewaard bleef,
waarover ik eerder in TVE meldde). In die tijd bruiste het waarlijk van muziek
leven op Muiderberg. Des zomers kwamen van heinde en verre (ook uit het
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buitenland) zangkoren en korpsen de componist serenades brengen, dikwijls
bij fakkellicht, en Heinze was dan gul in het ronddelen van de wijn. Bij
Heinze’s 70ste verjaardag kwamen figuren als Henri Viotta, Bernard Zweers
e.d. met hun koren naar het dorp.
In oktober 1889 componeerde Heinze nog een speciaal Kinderkoor, voor de
inhuldiging van de nieuwe burgemeester De Coninch-Westerberg. Bij de
uitvoering leidde hij zelf de lagere-schoolkinderen, maar werd getroffen door
een beroerte. Het zou maanden lang duren, eer hij er weer van herstelde. De
baardige, nog altijd Duits babbelende grijsaard -30 april 1879 was hij tot
Nederlander genaturaliseerd - woonde opnieuw tientallen uitvoeringen van zijn
werken in Amsterdam, Leiden, Arnhem en Den Haag bij en genoot de eer bij
een dergelijke gelegenheid te worden voorgesteld aan koningin Wilhelmina,
koningin-regentes Emma en de prinses Elisabeth van Waldeck-Pyrmont. 18
januari 1900 dirigeerde hij in Amsterdam nog een koor van 550 zangers en
zangeressen, dat zijn nieuwe compositie ”De Transvaalsche Boeren” uitvoerde.
Het kon nauwelijks uitblijven met zo vele bewonderaars: de ijdelheid van
Heinze werd op 22 januari 1900 gestreeld met een gedrukt herinneringsalbum
ter ere van het feit dat .....  hij 50 jaren in Nederland woonde! De zangeres
Maria R. van West had het 24 pagina’s grote boekje geschreven. Ter gelegen
heid van het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging
(NTKV) op 26 juni 1900 dirigeerde de onvermoeibare componist in Den Haag
een nieuwe compositie ”Die Waise” , op tekst van zijn 31 juli 1892 overleden
vrouw. Koningin Wilhelmina vereerde Heinze bij deze gelegenheid met een
benoeming tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De inmiddels 80-jarige scheen onvermoeibaar. Talloze feestconcerten ter ere
van zijn 80ste, zijn 81, zijn 82ste verjaardag, woonde hij bij en genoot van
aangeboden huldeblijken (waarnaar wij momenteel op zoek zijn!). Maar 20
februari 1904 zou onherroepelijk het einde komen aan zo’n werkzaam leven.
In muziekencyclopedieën vindt men nog (korte) biografietjes terug. Zijn
grootste stukken (waaronder voor 3 koren, 2 symphonieorkesten, 1
fanfareorkest en 6 solisten samen ...) zijn in het repertoire van de musici
vergeten; ”Die Auferstehung” , ”Der Guerilla-Hauptmann”, "König René’s
Tochter” , ”Die Ruine von Tharand” , ’’Souvenir de Bafle” (gemaakt voor
Artis!), ’’Vincentius de Paolo” , ’’Sancta Caecilia” , het schijnt allemaal te
moeilijk geworden te zijn voor de hedendaagse zangkoren en musici. Bij de
vorig jaar georganiseerde Linnaeusherdenkingen heeft niemand eraan gedacht
Heinze’s ’’Linnaeuscantate” te voorschijn te halen, die 10 januari 1878 in Felix
Meritis werd opgevoerd....
De piano van Heinze staat ongebruikt en ontstemd in de aula van de Lutherse
(nu Algemene) Begraafplaats op Muiderberg. Een drietal van zijn fraaie, hem
ooit aangeboden dirigeerstokjes wordt door nu onbekenden gezwaaid of liggen
in museumdepots. Een gedeelte van zijn handschriftelijke composities is
eigendom van de NOS-muziekbibliotheek. Het Comité Oud-Muiderberg wil
proberen van 1-14 oktober dit jaar de herinnering aan zijn vroegere
dorpsgenoot wakker te roepen en hoopt op vele aanwijzingen waarmee een
expositie mogelijk zou worden. We kunnen althans nog gelukkig zijn met vrij
uitvoerige biografische gegevens, te ontlenen aan (niet in de handel verschenen
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en daarom zeldzame) boekwerkjes. Er is ”Een Kunstenaarsleven”
Gedenkschriften van Gustav Adolph Heinze. Vertaald en voorgezet door
Louise Westermann Heinze” (155 pgs, met enkele portretten; Amsterdam
1905) en er is het al genoemde gedenkboekje bij Heinze’s 50-jarig verblijf in
Nederland. Het vorenstaande is onder andërfe daaraan ontleend.

De Ambachtsheeriykheden van de
beide Eemnessen

doorJ. V.M. Out - Eemnes

In de loop der eeuwen ontstonden er in ons land buiten de diverse grotere
steden een aantal zelfstandige rechtsgebieden, die ambachten genoemd
werden. Deze rechtsgebieden, waarvan de beide stadjes Eemnes-Buiten en
Eemnes-Binnen er twee waren, kwamen door erfrecht of aankoop in het bezit
van adelijke en niet-adelijke families.
Ysaak van Norden
Wat de Eemnessen betreft gebeurde dit in 1714, toen de Amsterdammer Ysaak
van Norden voor ƒ12.000 van de Staten van Utrecht het ambachtsheerlijke recht
kocht. Het hoge heerlijke recht (dat van de criminele rechtspraak) bleef in de
boezem der Staten (zie TVE VII-4-106-111). De heer Van Norden mocht nu de
schout en gadermeester (ontvanger der belastingen) en de secretaris van beide
stadjes aanstellen, tegen een jaarlijkse recognitie (=  erkenning van eigendoms
recht) van respectievelijk ƒ500 en ƒ150. Bovendien werden veel lagere functio
narissen door hem aangesteld, zoals de schepenen, de koster/schoolmeester, de
gerechtsbode/afslager, de omroeper, de veerschipper, de turftonder, de waag-
meester enz. Los hiervan kocht Ysaak van Norden ook het recht om de
beroepen predikant van de Hervormde Kerk te mogen goedkeuren, alvorens
deze zou worden bevestigd (later agreatierecht genoemd). Hij kon dan de met
zijn instemming beroepen predikant zondags gaan beluisteren, want zowel in
de Nicolaaskerk van Buitendijk als in de Pieterskerk (’’Dikke Torentje”) van
Binnendijk had hij een herenbank. Wie was eigenlijk deze heer Van Norden?
Als zoon van een wijnkoper, was Ysaak waarschijnlijk zelf ook in dit beroep
werkzaam. Vermoedelijk was hij zeer welgesteld geraakt door zijn huwelijk met
Jannetje Parvé, een uit Oost-Indië gerepatrieerde weduwvrouw. Zij kregen in
hun huwelijk slechts een kind, dat helaas zeer jong stierf. In 1716 overleed de
eerste ambachtsheer en zijn vrouw werd nu de ambachtsvrouw van beide
Eemnessen. Toen ook zij in 1735 overleed, werd de nalatenschap in het
openbaar geveild.
De familie Hasselaer
Op de veiling van de ambachtsheerlijkheden was Cornelis Hasselaer de hoogste
bieder. Voorƒ30.000 werd hij de nieuwe ambachtsheer. Cornelis Hasselaer was
een in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie rijk geworden man,
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die in de Oost van assistent tot de op één na hoogste rang van Directeur-
Generaal was opgeklommen.
Ook het goedkeuringsrecht van predikanten had hij gekocht. Hieraan was de
voorwaarde verbonden, dat de koper uiteraard van hervormde huize moest
zijn; daarom liet de nieuwe ambachtsheer in de notulenboeken van de beide
hervormde kerken de volgende verklaring noteren:
L.S. Dat de Heer Cornells Hasselaer, oud Directeur-Generaal der Oost
Indische Maatschappij, in de kerke van Amsterdam als lidmaat in de
Hervormde religie bekent staat, daer van geeft ten versoeke van zijn WelEd. en
tot narigt der Kerken van beijde de Eemnessen de E. Kerkenraed alhier bij
dezen getuygenisse.

Was getekent, F. de Bruijn, syn. scriba,
gegeven in onze consistorie den 26 april 1736

Als geschikte behuizing in Holland kocht hij het huis Groeneveld bij Baarn,
aan de rand van zijn heerlijkheid.
Lang heeft hij niet van zijn nieuwe bezittingen mogen profiteren: op 18
november 1737 overleed hij aan de pokken. Hij werd in de Nicolaaskerk van
Eemnes begraven (zie TVE VIII-4-112-117).
Zoon Pieter Cornelis Hasselaer volgde hem op. Pieter was een zeer ambitieus
man, die via allerlei ambten hard op weg was om burgemeester van Amsterdam
te worden. In 1754/1755 kwam hij echter door mij onbekende oorzaak
financieel aan de grond te zitten. Hij verkocht zijn buiten Groeneveld en volgde
het voorbeeld van zijn vader: naar de Oost in dienst van de V.O.C. Via
zijn connecties kreeg hij al dadelijk een zeer winstgevend baantje: dat van
waterfiscaal in Batavia, een soort douanebeamte die nogal veel steekpenningen
ontving! Twee zwagers zouden zijn ambachtsheerlijke taken vervullen. Ook nu
nog achtervolgt hem echter het noodlot, want op de rede van Tessel komt zijn
vrouw bij de geboorte van hun achtste kind te overlijden. Pieter besluit zijn
kinderen achter te laten en vertrekt alleen naar Indië. Nu lacht het geluk hem
weer toe: in 15 jaar tijd weet hij het te brengen tot Raad van Nederlands Indië
(te vergelijken met een ministerschap) en door het huwelijk met zijn tweede
vrouw. Grietje Mossel, is hij in één slag schatrijk. Als hij echter in 1772
repatrieert, is hij wederom weduwnaar. Nauwelijks weer terug kan hij Groene
veld terugkopen en ook de Amsterdamse loopbaan wordt voortgezet: hij wordt
tot burgemeester verkozen. Hij treedt opnieuw in het huwelijk, nu met de
Haarlemse schepenweduwe Laurentia van Haeften. Het echtpaar verblijft veel
op Groeneveld en er worden diverse familiefeesten gevierd. Een dochter trouwt
van daaruit in de Binnendijkse Pieterskerk, een ander in de Nicolaaskerk van
Buitendijk.
De familie Van Naamen
In 1797 overlijdt P.C. Hasselaer. Zijn erven laten de heerlijkheden en
Groeneveld veilen. Het kasteeltje wordt door de heer Huydecoper van
Maarseveen gekocht; de heerlijkheden komen voor het lage bedrag van zo’n
ƒ13.000 (Franse tijd!) in het bezit van Mr. Johan Sebastiaan van Naamen. Ook
deze was in dienst van de V.O.C. geweest en had beide Eemnessen evenals de
Scherpenzeel als een soort geldbelegging gekocht.
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De nieuwe ambachtsheer had echter niet veel meer te vertellen. Alleen de
inkomsten van het voetveer nabij de watermolen bij de Eem en het
agreatierecht in de beide kerken bleef hij in de tijd van ’’Vrijheid, gelijkheid en
broederschap” behouden.
Toen hij in 1812 overleed werd hij in de Nicolaaskerk van Eemnes begraven,
waar een grafsteen ons nog vermeldt, dat hij tevens oud-muntmeester van
Utrecht was.
Bij testamentaire beschikking werd Scherpenzeel aan zijn oudste zoon toebe
deeld, terwijl de beide Eemnessen aan de tweede zoon Sebastiaan Albertus
kwamen. Pikant détail: de derde zoon was onterfd vanwege diens verwijt aan
zijn vader, dat hij zich in de koloniën ten koste van anderen verrijkt had!
De nieuwe ambachtsheer zag zich onder koning Willem I gedeeltelijk in zijn
rechten als ambachtsheer hersteld. De meeste functionarissen kon hij weer
vrijelijk aanstellen, maar de benoeming van schout en secretaris was omgezet in
een ’’voordrachtsrecht” aan de koning.
Toen de ambachtsheer op 7 mei 1822 te Epe overleed werd zoon Johan
Sebastiaan zijn opvolger. Ter onderscheiding van zijn neef die dezelfde namen
had en heer van Scherpenzeel was, noemde hij zich meestal Van Naamen van
Eemnes. Van deze ambachtsheer is onder meer nog bekend, dat hij met ƒ500
bijdroeg aan de aanschaf van een nieuw orgel in de Nicolaaskerk. Hij woonde
op hofstede Oudmijl bij Nieuwerkerk aan de Amstel, waar hij op 5 juli 1848
overleed. Zoon Albert kwam slechts kort in het bezit van alle oude heerlijke
rechten, want de grondwet van 14 oktober dat jaar maakte een eind aan veel
rechten. Officiële functionarissen mochten bijvoorbeeld niet meer door de
ambachtsheer aangesteld worden, maar tiendrecht en ook kerkelijke rechten
bleven nog bestaan.

Het agreatierecht
Nu zien we de Eemnesser ambachtsheer nog slechts optreden bij het beroepen
van predikanten. Overigens heeft Albert zelf meegewerkt aan het tot stand
komen van de nieuwe grondwet: hij was politicus. Via Provinciale Staten van
Overijssel en de Tweede Kamer kwam hij tenslotte op de voorzitterszetel van de
Eerste Kamer terecht! In 1855 huwde hij zijn nicht, Elisabeth Agatha Johanna
van Naamen, dochter van de ambachtsheer van Scherpenzeel. Uit dit huwelijk
werden drie dochters geboren, zodat langs mannelijke linie deze familietak
ophield. Al eerder was dit het geval voor de Scherpenzeelse tak, want ook
Elisabeth had alleen zussen.
De nieuwe ambachtsheer maakte als de gelegenheid zich voor deed een
intensief gebruik van zijn agreatierecht; hij stelde de kerkeraad diverse mensen
voor en gaf hen de raad hen uit te nodigen om proef te komen preken! Van de
andere kant zag hij het ook als zijn plicht de kerk bij te staan als dit nodig was.
Zo moest in 1882/1883 de Pieterskerk nodig gerestaureerd worden. Na zich
uitvoerig op de hoogte te hebben gesteld van de plannen, zegde hij toe de helft
van de kosten voor zijn rekening te nemen.

De familie van Citters
Op 7 maart 1902 overleed Albert. Zijn derde dochter, Agatha Johanna, erfde
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titel en rechten. In 1905 trouwde zij met Jhr. Schelto van Citters, weduwnaar
van Wilhelmina Royaards, de dochter van de toenmalige ambachtsvrouw van
Scherpenzeel! Opnieuw zien we de nauwe relatie tussen beide ambachten en
familietakken.
De ambachtsvrouw maakte gebruik van het agreatierecht en overleed in 1919.
Haar man, die zelf al heer van Gapinge was, oefende als laatste bezitter het
agreatierecht uit; een grondwetswijziging maakt in 1922 een eind aan dit
laatste ’’heerlijke” recht (met uitzondering van het jachtrecht, in Eemnes in
andere handen, dat een jaar later werd afgeschaft).
Als ambachtsheer was Jhr. Schelto van Citters nog eenmaal kort voor het
afschaffen aanwezig bij een kerkelijk gebeuren. Op 28 mei 1922 werd de
afgebrande en weer herbouwde Pieterskerk in zijn aanwezigheid officieel in
gebruik genomen.

Deze ambachtsheer bekleedde evenals enkele voorgangers hoge functies: aller
eerst was hij Secretaris-Generaal op het ministerie van Financiën, later was hij
o.a. Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland.
Hij overleed in 1942 in Brummen. Zijn zoon, Jhr. Willem Eduard van Citters,
die toen 32 jaar oud was en als journalist werkzaam was, erfde onder meer de
titel van Ambachtsheer van beide Eemnessen. Hij overleed op 23 februari 1945
te Scherpenzeel. Hij was ongehuwd en zover bekend werd de titel niet meer
door iemand geërfd: 231 jaar na het ontstaan verdween het laatste restje
herinnering aan de beide heerlijkheden geruisloos.

Op het spoor van een oude Naarder
doorE.A.M. Scheltema-Vriesendorp - Naarden

In de gemeente Naarden is een straat genoemd naar Evert de Bruyn. Deze
vernoeming dankt hij aan het feit dat hij met twee vrienden in 1814 de stunt
uithaalde om, toen bekend werd dat de fransen eindelijk moesten capituleren,
de toren van de Grote Kerk te beklimmen en de nationale vlag uit te steken.
Hij was toen een branie van 22 jaar.

Op het plafond van de Grote Kerk vinden wij nog een spoor van hem. Notabene
op de voorstelling van de hemel, in de boog boven de hemelpoort onder een
narrenkop en boven Petrus en een engel, staat Evert de Bruin 31 july 1822.
Hij was toen 30 jaar oud.
Dit weten wij zo exact omdat eind 1978 bij een verbouwing in de Bussummer-
straat op nummer 7 een plankje werd gevonden waarop met potlood staat
geschreven: Et de Bruyn Oud 75 jaar 1867.
Er zijn vele wijzen waarop een mens zijn sporen na kan laten voor het
nageslacht.
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Honderd jaar Stichting tot uitgaaf der
bronnen van het oud-vaderlands recht

door W.G.M. Cerutti - Voorschotel

Op 17 en 18 mei a.s. organiseert de Stichting - met de lange - naam, ) in de
wandeling OVR geheten, een ’’eeuwfeestcongres” gewijd aan het thema
’’Publiceren en profiteren van rechtsbronnen” , naar aanleiding van het feit dat
in 1879 te Utrecht de ’’Vereniging tot uitgaaf der bronnen van het oudvader-
landsche recht” , de rechtsvoorgangster van de huidige Stichting, werd
opgericht.
Dit ’’eeuwfeestcongres” lijkt een goede aanleiding om over OVR - dat buiten
vakkringen relatief weinig bekendheid geniet - iets te vertellen.
OVR is geen historische organisatie in de gebruikelijke zin van het woord. Ze
organiseert geen bijeenkomsten - het eeuwfeestcongres is een hoge uitzondering
hierop - en er zijn geen activiteiten die voor de leden worden georganiseerd
zoals lezingen, excursies e.d.

Het doel van de Stichting is uitgave en publikatie van alle stukken welke als
rechtsbronnen in de ruimste zin des woords beschouwd kunnen worden.
Niet-juristen zullen zich misschien door deze doelstelling afgeschrokken
gevoelen en zich voorstellen dat de publikaties van OVR slechts loodzwaar,
juridisch materiaal betreffen, geschreven door en voor een klein clubje hoogst-
geleerde archiefsnuffelaars. Niets is echter minder waar.

Wie bereid is de term rechtsbron ruim te nemen en beseft hoezeer de vorming
en ontwikkeling van het oude recht lag ingebed in de lokale gemeenschap, zal
als belangstellende in lokale en regionale geschiedenis, in de door OVR
gepubliceerde bronnen veel van zijn gading vinden.
Een bevestiging van de afstand van Naardingerland aan Floris V door
Kanuniken van Elten, een proces-verbaal van het proces tussen de hertog van
Bourgondië als graaf van Holland en de bisschop van Utrecht betreffende de
grenzen en de venen van Gooiland, een regeling van de bevoegdheden en
verplichtingen van de baljuw van Muiden Splinter van Nijenrode door hertog
Philips de Goede, schaarbrieven, bosbrieven, schenkingen, verpachtingen,
beleningen, privilegies en octrooien, het zijn allemaal rechtsbronnen, te vinden
in de belangrijkste bronnenpublikatie over onze regio ’’Middeleeuwse
rechtsbronnen van Stad en Lande van Gooiland” , Werken der Vereniging tot
uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht, derde reeks, no.3
(1932)” door D.Th. Enklaar.
Bevatten de ’’Werken” de grotere rechtsbronnenverzamelingen, de ’’Verslagen
en Medelingen” van OVR behelzen minder omvangrijke bronnenuitgaven,
opstellen, artikelen e.d.
Over het Gooi en omstreken zijn in de loop der jaren diverse vaak
belangwekkende artikelen in de ’’Verslagen en Mededelingen” verschenen.
Wij noemen hier S. Muller Fz, Het recht van Keurmedigen in Gooiland; F.A.
Hoefer, Costumen van Naerden ende Goeijlandt; H. Toll. De heeren van het
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Gooi tot het jaar 1375 met inleiding door R. Fruin; S. Gratama, Een dingtaal
van Naarden-Gooiland; D.Th. Enklaar, De rechten van de Kapittels ten Dom
en van Oudmunster te Utrecht op den Uitermeer aan de Vecht en D.Th.
Enklaar, Onuitgegeven oorkonden betreffende de rechten der abdij Elten in de
Nederlanden.

Voor wie de historische belangstelling niet tot het Gooi beperkt blijft zal
eveneens in de ’’Werken” en in de ’’Verslagen en Mededelingen” veel
interessants aantreffen. Ook wordt over de grenzen gekeken getuige het zgn.
West-Indisch Plakaatboek waarvan de boeiende delen Suriname (1667-1816)
en Benedenwindse Eilanden reeds verschenen zijn.

Naast de omvangrijke ’’Werken” die op onregelmatige tijden verschijnen en de
’’Verslagen en Mededelingen” waarin een zekere regelmaat zit (overigens zijn
deze ook al tot een omvang van boven de 150 pagina’s uitgegroeid), publiceert
OVR 3X per jaar het ’’Rechtshistorisch Nieuws” , mede onder auspiciën van
het Nederlands Centrum voor rechtshistorische Documentatie te Amsterdam.
Hierin vindt men actuele informatie over (rechts)historische activiteiten,
literatuur etc.

’ 'Eeuwfeest congres
Het eeuwfeestcongres zal op 17 en 18 mei a.s. gehouden worden in Utrecht en
Zeist. Doel van het congres is dat ’’leveranciers” en ’’consumenten” van
uitgegeven en uit te geven rechtsbronnen van gedachten wisselen over gebruik
en gebruiksmogelijkheden van rechtsbronnen bij onderzoek en onderwijs en
over leemten in'geografische, thematische en methodische zin in de bestaande
rechtsbronnenuitgaven.
Ter voorbereiding van het congres werd in 1978 een uitgebreide enquête
gehouden onder allerlei instanties, zoals archieven, handschriftencollecties e.d.
Het programma van de twee congresdagen ziet er zeer aantrekkelijk uit.
Op de eerste dag zal ’s-morgens een viertal lezingen worden gehouden met
’s-middags een forumdiscussie. Op de tweede dag zullen zes korte
voordrachten worden gehouden met aansluitend discussie hierover.
Een ontvangst door de Commissaris der Koningin en B & W van Zeist zijn in
het programma opgenomen.

Gezien het aantal eminente sprekers en de gekozen onderwerpen belooft het
een belangwekkend congres te worden.
Ons inziens zal dit congres goede mogelijkheden bieden om als locale en
regionale (amateur-) geschiedbeoefenaars onze stem te doen horen bij de
professionele historici.
Voor beide partijen kan dit niet anders dan vruchtbaar zijn.

Aan de deelname van het congres zijn geen kosten verbonden. Echter, alleen
contributanten van OVR kunnen aan het congres deelnemen.
Voor veel TVE-leden zal dit - lijkt mij - een goede aanleiding zijn om
contribuant van OVR te worden. De kosten hiervan bedragen ƒ 25 ,- per jaar.
Contribuanten ontvangen de ’’Verslagen en Mededelingen” en het
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’’Rechtshistorisch Nieuws” gratis. Op de ’’Werken” genieten zij een flinke
korting. Aanmelding als contribuant en voor het eeuwfeestcongres kan
geschieden via het bij dit TVE-nummer gevoegd formulier. Een programma
van het congres is eveneens los bijgevoegd.
Hoewel de inschrijftermijn voor het congres officieel op 1 april 1979 afloopt
kunnen TVE-leden zich nog tot 25 april opgeven.
1] Hoe de juiste naam is van de Stichting is mij niet duidelijk.

In publicaties van OVR zelf van de laatste tijd komen als varianten voor: Stichting tot uitgaaf der
bronnen van het oudvaderlandse, oud-vaderlands en oudvaderlands recht.
Waar bij bronnen uitgave de grootst mogelijke naukeurigheid geboden is, lijkt het geven van het
goede voorbeeld door O VR zelf op de plaats.
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Honderdste Tiende Kout -10 januari 1979
Op lOjanuarij.l. werd in De Turfloods te Naarden op feestelijke wijze de hon-
derste Tiende Kout gehouden.
Zoals bekend, is de ’’tiende kout” de maandelijkse informele bijeenkomst van
TVE-leden en andere belangstellenden in de geschiedenis van het Gooi en
omstreken.
Op iedere tiende van de maand - ongeacht de dag van de week, feestdagen of
wat dan ook - kan met er zeker van zijn vanaf 8 uur ’s avonds in de gezellige en
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sfeervolle wijnboutique en bistro De Turfloods een flink aantal historisch
geïnteresseerden te treffen. Deze formule van steeds dezelfde dag in de maand
blijkt zeer succesvol. De meest gevarieerde onderwerpen en voorwerpen komen
op tafel. Kaarten, oude foto’s, boeken en prentbriefkaarten worden
meegenomen om te tonen of om het oordeel van anderen erover te horen;
bodemvondsten worden meegebracht, historische problemen worden gesteld of
opgelost. Vele plannen voor allerlei historische activiteiten zoals de vermaarde
’’open dagen” zijn hier gesmeed.

Van meerder historische kringen heeft de wieg in De Turfloods gestaan.
Initiatieven zoals de opgraving van het landgoed Ruysdael, ideeën over een
beschermd stadsgezicht Naarden, streekarchief en vele andere zijn hier
ontstaan of uitgegroeid.
In de plezierige sfeer ontwikkelen zich ook vele waardevolle contacten in het
persoonlijk vlak.

Kortom, de tiende kout is een maandelijkse gebeurtenis die niet meer uit TVE
weg te denken is.

Voor de honderdste tiende kout bleek wel heel veel belangstelling te bestaan.
Nadat een groep van ongeveer 50 leden en belangstellenden vanaf 6 uur in de
De Turfloods al had geborreld en gegeten, stroomde tegen 8 uur de hele
Turfloods vol. Zo’n 125 mensen gaven die honderdste tiende kout er blijk van
de historie van het Gooi een warm hart toe te dragen. Van vele historische
kringen waren bestuursleden aanwezig, zoals van de Stichting Vrienden van de
Vesting Naarden, de Werkgroep Vestingstad, de Archeologische Werkgemeen
schap Nederland, Historische Kringen uit Baarn, Loosdrecht, Weesp en
Muiderberg, Albertus Perk uit Hilversum, Curtevenne uit ’s-Graveland,
Oudheidkundig Genootschap ’’Niftarlake” , Nederlandse Genealogische
Vereniging en vele anderen.

TVE-voorzitter Wim Cerutti gaf in een openingstoespraak een korte schets van
de geschiedenis van de geschiedbeoefening in het Gooi. De Hilversumse
notaris Albertus Perk noemde hij de belangrijkste verloper van de Gooische
geschiedbeoefenaars.
Als grondleggers beschouwde hij Enklaar en De Vrankrijker. In het tweede
kwart van deze eeuw was de historische belangstelling voor het Gooi gecon
centreerd rond het Goois Museum en bij hen die zich daarvoor sterk maakten
zoals Van der Aa, Van Boetzelaer, Rust en enige anderen.

Op deze fundamenten begint dan in 1970, met de oprichting van TVE een
periode van opbouw waarvan de voormannen De Lange, Sierksma, en Out zijn,
met als TVE-voorzitter Van der Aa.

Vanaf 1977 - zo meende Cerutti - kan van een eerste uitbouw gesproken
worden. Het ledental stijgt sterk tot bijna 400 leden, het historisch tijdschrift
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wordt aanmerkelijk verbeterd, contacten met andere historische kringen
worden aangehaald, etc.
Taken voor de toekomst zijn verdere uitbouw en het leggen van nieuwe
fundamenten. Aan streekmuseum, streekarchief en de vrijwel geliquideerde
Erfgooiersorganisatie zal aandacht moeten worden besteed; meer bijeenkoms
ten met lezingen e.d. zullen er moeten komen.
Ook een band tussen heden en verleden zal nader gelegd moeten worden,
waarbij gedacht wordt aan monumentenzorg, stadsvernieuwing, stedebouw-
kundige aspecten en natuur- en milieubescherming.
Na enkele woorden over ontstaan en ontwikkeling van de tiende kout werd
Turfloods-gastheer Luinenburg uitgenodigd om een gedenksteen te onthullen.
Deze door het actieve TVE-lid en Erfgooier Henk van den Berg uitgehakte
steen, is ingemetseld door de Naarder Gerard Mol in een muur bij de Vaste
TVE-tafel. Een fraai gedenkteken voor een gedenkwaardige gebeurtenis. Klaas
Sierksma, in 1970 initiator van de tiende kout, jaren lang bestuurslid en nog
steeds actief TVE-lid vertelde vervolgens het een en ander over hoe de
afgelopen honderd maanden de tiende kout was verlopen.
Tot sluitingstijd werd deze wel zeer geslaagde en geanimeerde tiende kout
voortgezet.

Historische dag Utrecht -19 mei 1979
Op 19 mei 1979 wordt in de Klaaskerk, Nicolaaskerkhof, Utrecht, een
Historische Dag georganiseerd, die in het teken van de herdenking van de Unie
van Utrecht zal staan. Het programma ziet er aantrekkelijk uit:

aanvang 10 uur met koffie, 10.30 uur opening en mededelingen; 11 uur: bouw
geschiedenis van de Klaaskerk door Th. Haakma Wagenaar, begeleidend
architect bij de restauratie van de 5 middeleeuwse Utrechtse binnenstadsker-
ken; 11.45 uur: ”het Klaaskerkhof omstreeks 1580” door de historicus dr. A.
van Hulzen; 12.30 uur: inleiding op de nationale herdenkingstentoonstelling de
Unie van Utrecht 1579-1979 ”De kogel door de kerk” ; 13.00 uur: lunch; 14
uur: bezoek tentoonstelling in Centraal Museum.

Ook over ”een lastig pak” , een tentoonstelling over kleding in Nederland en
Spanje tussen 1550-1625, in het Historisch Kostuummuseum te Utrecht zal in
de Klaaskerk documentatie aanwezig zijn.
De historische dag wordt georganiseerd door de Stichtse Culturele Raad in
samenwerking met de Vereniging Oud-Utrecht. Het mei-nummer van het
maandblad Oud-Utrecht zal aan de dag gewijd zijn.
Kosten van de gehele dag (incl. lunch, toegang tentoonstelling etc.) bedragen
ƒ25,— p.p.
Opgeven voor 5 mei door overmaken van ƒ25,— op giro 173931 van Stichtse
Culturele Raad onder vermelding Historische Dag 1979 en TVE.
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Vrijwilligers gevraagd voor de registratie
van kerkelyke archieven
Sinds 1 februari 1978 is de registratie van de archieven van de protestantse
kerken en verenigingen en instellingen op kerkelijk gebied ter hand genomen
door het Centraal Register van Particuliere Archieven, onderdeel van het
Algemeen Rijksarchief te ’s-Gravenhage. Voorlopig richt de registratie zich op
de archieven van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Evangelisch-
Lutherse Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlandse
Hervormde Kerk en de Remonstrantse Broederschap. Zij houdt in het
verwerven van gegevens betreffende de bewaarplaats van de archieven, namen
en adressen van de instanties, die de archieven beheren, en de voornaamste
bestanddelen van de archieven.
Het doel van het opzetten van dit apparaat is het verkrijgen van inzicht in de
huidige toestand van de archieven, zodat maatregelen genomen kunnen
worden ten aanzien van het behoud, en dienstverlening aan de
wetenschappelijke onderzoekers.
Met deze werkzaamheden is belast mevrouw drs. M.C. van Leeuwen-Canne-
man. Zij werkt nauw samen met de interkerkelijke Commissie tot registratie
van de protestantse kerkelijke en semikerkelijke archieven, bestaande uit af
gevaardigden van de historische- of archiefcommissies van de bovengenoemde
vijf kerkgenootschappen. Deze Commissie heeft enkele jaren geleden bij de
rijksoverheid aangedrongen op erkenning van het wetenschappelijke en
culturele belang van het kerkelijk archiefbezit. Haar stappen hebben tot het
bovengeschetst resultaat geleid.
Ter toelichting bij de verwerving van de gegevens betreffende de kerkelijke
archieven het volgende: Een gedeelte van de archieven berust in rijks-,
gemeente- of streekarchieven (in bewaringgeving); het merendeel bevindt zich
echter bij de kerken zelf. Het verkrijgen van gegevens betreffende kerkelijke
archieven levert bij de overheidsarchiefdiensten minder problemen op dan bij
de laatste categorie. Globaal kan worden gesteld dat van 40% van de archieven
geheel niets bekend is, van 50% de voornaamste bestanddelen bekend zijn en
van 10% een aan redelijke eisen beantwoordende inventaris bestaat. Het is voor
de registrator ondoenlijk persoonlijk de archieven, die ter plaatse berusten, te
bezoeken; zij kan dit slechts in incidentele gevallen doen. Daarom is zij
aangewezen op de hulp van vrijwilligers.
Het registratiewerk wordt bij de Nederlandse Hervormde Kerk sinds een aantal
jaren waargenomen door consulenten. Dit zijn soms archiefambtenaren, soms
in archieven geïnteresseerden. De bedoeling is dat de consulent op geregelde
tijden het hem of haar toegewezen ressort bezoekt. Hiertoe worden reeds
bekende gegevens over de archieven ter beschikking gesteld. De omvang van
het gebied, waarin de consulent ’’opereert” wordt afgestemd op de tijd, die hij
of zij ter beschikking heeft; het gebied ligt in principe in de onmiddellijke
nabijheid van de betrokkene. De reiskosten, telefoonkosten e.d. worden
vergoed.
Nu ook voor de overige vier kerkgenootschappen het registratiewerk ter hand is
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genomen, is de gedachte ontwikkeld de reeds bestaande consulenten te
verzoeken zich te willen belasten met het bezoeken van de andere kerken en
kerkelijke instellingen in hun ressort. Een onderzoek onder hen heeft
uitgewezen dat het merendeel zich hiertoe bereid heeft verklaard. Gezien de
uitbreiding van het werk en gezien ook het feit dat nog niet elk gebied in
Nederland van een consulent kon worden voorzien, is het echter noodzakelijk
dat er meer consulenten komen. Daarom wordt een dringend beroep gedaan op
allen die nog tijd over hebben en voor dit werk voelen. U wordt verzocht u op te
geven bij het:
Centraal register van particuliere archieven afdeling kerkelijke archieven
drs M.C. van Leeuwen-Canneman
le Sweelinckstraat 2 2517 GC ’s-Gravenhage tel. 070-469437

Historische exposities
In de historische afdeling van het Cultureel Centrum De Vaart wordt dit jaar
een drietal tentoonstellingen gehouden die voor belangstellenden in de geschie
denis van het Gooi een bezoek zeker waard zijn.
•  L . K .C .  Prins (1887-1957), tekenaar en graficus; van 20 januari tot 30 april;

zie over Prins het artikel van Renou elders in dit TVE-nummer.
• De weefindustrie in Hilversum; van 5 mei tot 30 september
• De geschiedenis van het Goois Museum; van 6 October to 31 december.
Deze tentoonstellingen zijn te bezichtingen: ma. t/m  vr.: 14.00-17.00 uur en za.
en zo.: 12.00-17.00 uur, in De Vaart, Vaartweg 163, Hilversum, tel.
035-45841.
In het Vestingmuseum te Naarden is vanaf 1 mei te bezichtigen de
tenstoonstelling Soldaat van top tot teen.

Bibliografie van het gooi
Het bestuur van TVE heeft besloten bij gelegenheid van het tien-jarig bestaan
van TVE in 1980, een bibliografie van het Gooi te publiceren. Hierin zullen alle
boeken en tijdschriftartikelen worden op genomen die voor ons gebied van
belang zijn.
Om dit grote project uit te voeren is een werkgroep gevormd bestaande uit
Mevr. E.A.M. Scheltema-Vriesendorp, D.C.J. Bakker, M.J.M. Heyne en
W.G.M. Cerutti. Alle daarvoor in aanmerking komende locale en regionale
historische organisaties zullen verzocht worden hun -onontbeerlijke- medewer
king te verlenen.
Nadere berichten zullen spoedig volgen. Alle informatie bij M.J.M. Heyne,
secretaris TVE.
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Historische Kring Eemnes opgericht
Op maandag 26 februari j.1. kwamen er na een algemene oproep 22
belangstellenden in de plaatselijke historie in de Mariaschool bijeen ter
oprichting van een historische kring. Via de pers en plaatselijke
publicatieborden was er ruimschoots publiciteit gegeven aan dit gebeuren.
Na een diapresentatie van J.V.M. Out, waarop veel deskundig commentaar
kwam, werd door de vergaderden eenstemmig de wens geuit om in Eemnes met
een historische kring te starten. Er werden activiteiten voorgesteld als het
maken van excursies naar de plaatselijke bezienswaardigheden (kerken, boer
derijen, sluis), het houden van film- en dia-avonden en het uitgeven van een
contactblad. Ook het samenstellen van werkgroepjes zag men in de toekomst
als een mogelijke activiteit.
Het voorlopig bestuur bestaat uit de volgende personen:
voorzitter: J.V.M. Out, penningmeester: F. Mol en secretaresse: mevr. M.
Achthoven (Fazantenhof 12 te Eemnes, tel. 89856), alwaar men verdere
informatie kan verkrijgen.
Ledenaantal op 20 maart: 33

Sybren de Hoog:
’’Eemland. Beschryving van een
weerbarstige landstreek”
Wie het goed uitgegeven en duidelijk geïllustreerde boekje van dr. Sijbren de
Hoog ter hand neemt om eens te weten te komen hoe Eemland landschappelijk
ontstond, heeft de juiste informatie te pakken. Met de historie van steden en
dorpen steeds voor ogen, dwaalde de auteur door het landschap om door eigen
waarnemingen alle veranderingen ten gunste, maar vooral ten ongunste met
grote bezorgdheid in ogenschouw te nemen. Wie op een of andere manier van
Eemland houdt, omdat hij er woont, erin geïnteresseeerd is of er zijn werkkring
heeft, moet dit boek lezen!
Voor wat de beschrijving van het gebied direct aan het Gooi grenzend betreft
(Eempolder, Baarn), geeft de auteur duidelijk de ontstaansgeschiedenis weer
zonder af te dwalen in getheoretiseer over de diverse wetenschappelijke
opinies. Het moeten verhuizen van de Eemnesser kolonisten door de
inklinking van de veenbodem geeft eenzelfde ontwikkeling weer als die bij
Naarden, zoals onlangs in TVE beschreven werd (TVE VIII-3-77/80). Een
enkele precisering zou gewenst geweest zijn, bijv. daar waar de juiste ligging
van de Zuidwend wordt aangegeven (pag. 20) of verband wordt gelegd tussen
ruilverkaveling in de Eempolder rond 1938 en het electrisch gemaal (al in 1921
geëlectrificeerd).
Voor een lage prijs (ƒ14,90, Hollandia, Baarn, 1978) heeft men een goed boek
in handen, dat tot nadenken stemt!
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Archiefdagen -18 en 19 oktober 1979
De Vereniging van Archivarissen in Nederland (VAN), organiseert op 18 en 19
oktober 1979 in het Jaarbeurscentrum in Utrecht een congres gewijd aan het
thema dienstverlening waarbij de gebruiker van archivalia centraal staat. Een
en ander in het kader van in vele landen te houden ’’internationale archief-
weken” .

Op 18 oktober zullen vier sprekers - niet archivarissen - de verschillende kanten
van het werken in of met archieven als gebruikers belichten. Als de plannen
doorgaan zal op diezelfde dag voor de eerste keer een film worden vertoond
over het archiefwezen in Nederland. De maker van de film en de sprekers
zullen als forum vragen van de congresbezoekers beantwoorden. De tweede dag
zullen archivarissen aan het woord komen, die de dienstverlening van hun kant
naar voren zullen brengen.

Door Fibula-Van Dishoeck zal een plaatwerk met een keur van archivalia uit
de Nederlandse archiefbewaarplaatsen worden uitgegeven. Verder zullen in
oktober de delen Gelderland, Groningen, Noord-Brabant en Zeeland van de
onder auspici'ên van de VAN door Samson uitgegeven ’’Overzichten van de
archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in
Nederland” verschijnen (het deel Drenthe verschijnt reeds dit voorjaar).
Behalve deze manifestaties op landelijk niveau zullen tal van regionale en
plaatselijke activiteiten georganiseerd worden: tentoonstellingen, publikaties
van bijzondere inventarissen, voordrachten, ”open-huis”-dagen enz.
Ook in onze regio hoopt TVE in oktober met activiteiten op het gebied van de
plaatselijke en regionale archieven te komen.

Jaarvergadering en Jaardag
TVE-Huizen-9 juni 1979
De ’’open TVE-jaardag” zal dit jaar in Huizen gehouden worden en wel op
zaterdag 9 juni. Noteert U alvast deze datum.
Enige grepen uit het voorlopige programma:
'morgens (vanaf 10.30) jaarvergadering in De Boerderij (met op de agenda een
aantal belangrijke zaken), gevolgd door een gezamenlijke lunch aldaar.
’s middags: historische wandeling door Huizen; bezoek aan N.H. Kerk; in
Raadhuis: expositie over Oud-Huizen, dia-presentatie over geschiedenis van
Huizen, oude film over platbodems etc.
Een speciaal Huizen-nummer van het TVE-tijdschrift zal worden uitgegeven.

Het belooft een interessante en plezierige dag te worden. Evenals vorige jaren
rekenen wij op de komst van vele honderden leden en andere belangstellenden.
Nadere berichten over deze jaardag volgen nog.
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ZOJUIST VERSCHENEN:OGIÖ
scbRlpt Inn eo eR lan o
door TyR.3±.oanT)erigouzJO

* Het boek is gebaseerd op een dertigjarige ervaring van de auteur in het onderricht
aan adspirant-archivarissen, studenten in de geschiedenis en amateurs in de
kennis van het oude schrift zoals dat in Nederland tot in de achttiende eeuw in
gebruik geweest is.

* Na een rijk geillustreerd overzicht van de ontwikkeling van het in verschillende
delen van Nederland in verschillende tijdvakken voor verschillende doeleinden toe
gepaste handschrift, is het boek verder gewijd aan de praktijk van het lezen en het
in moderne letters overzetten van oude documenten. Het bevat daartoe hoofd
stukken over de verandering van de afzonderlijke letters, over de toegepaste
afkortingen en over de wijze, waarop men zich door zelfstudie in de boeiende
stof kan inwerken.

* Na een uitvoerige bibliografie bevat het werk 150 op ware grootte afgebeelde
documenten of delen ervan uit acht eeuwen. Bij de keuze daarvan is, behalve naar
zoveel mogelijk schrifttypen ook gestreefd naar representatie van verschillende
streken van ons land en het aldaar gebruikelijke taaleigen. De variatie in de
soorten van teksten is zo groot mogelijk, zodat de adspirant-onderzoeker een
indruk kan krijgen van het in ons land aanwezige materiaal.

* In het bijzonder ten behoeve van de zelfstudie zijn de tekstillustraties uitvoerig
toegelicht en vindt de gebruiker achter in het boek van de oefenstukken de over
zetting in moderne druk met oplossing van de afkortingen. Een chronologische
tabel en een alfabetisch overzicht van de soorten stukken vergemakkelijken
vergelijkend onderzoek.

Voor ieder, die belangstelling heeft voor één van de belangrijkste uitdrukkingsmid
delen van onze voorouders.
Omvang 384 pagina’s waarin opgenomen 60 afbeeldingen, bibliografie en 143
leesoefeningen (reprodukties van oude schrifturen) met afschriften in moderne
druk.

Een uitgave van CANALETTO Formaat 24 X 35 cm. Prgs gebonden/150,—

buitengewoon hoogleraar in de
archiefwetenschap en de paleografie

van de 14de tot de 17de eeuw
aan de Universiteit van Amsterdam

Boekhandel De Ark Boekhandel Los
Nieuwstad 28 Weesp Nassaulaan 33 Bussum
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BOEKEN en PLATEN
over het gebied tussen

VECHT en EEM
Nederlansche Klederdragten

een bijzonder fraaie herdruk van het beroemde boek van Bing
en Braet von Uberfeldt, met vele gekleurde litho’s, o.a. ook
van Huizen. Prachtboek ƒ130, 

De oude Nederlandsche Kerken
Utrechtse Kerken,

door Mw. Prins en G. van Leersum ƒ  12,90
Noordhollandse Kerken

door G. Hoogewoud
Kennemerland, de Zaan, het Gooi, Amsterdam ƒ  12,90

Eemland, beschrijving van een weerbarstige landstreek
door Sybren de Hoog ƒ  14,90

Van Schuurkerk naar Waterschapskerk
Katholiek Eemnes na de Reformatie 1580 - 1845
door J.V.M. Out, gest. m. afb. ƒ  2,__

Die van Lage Bussum,
een beschrijving van de groei van buurtschap tot zelfstandige
gemeente
door J.V.M. Out m. ill.

Nieuwste Geschiedenis van Gooiland 1925-1975
dr. A.C.J. de Vrankrijker

Gedenkboek Hilversum 1424-1924
mooie herdruk naar de oorspronkelijk uitgave

Wandelingen door Gooi en Eemland en Omstreken
door Prof. J.A. de Rijk
Onderhoudend verteld met veel historische informatie en oude
plaatjes ƒ  35, _

Kaart van Gooiland, van Ottens ca. 1740
fraaie lithografische herdruk, in mah. lijst met museumglas
formaat 42 X 62 cm ƒ  95,__

school en kantoor
F. Renou

Vaartweg 1-3 1211 JD HILVERSUM tel. 035 - 40333

ƒ  19,50

ƒ  49,50

ƒ150,_
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