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Voorwoord
Het kleurrijke, nijver grasduinende, genieterig drammende
gezelschap TVEers stort zich dit jaar Onzes Heren 1980 op
Laren (N.H.).
Ter gelegenheid van een zogenaamde Open Dag (in voorgaande jaren al ooit gericht op andere dorpen tussen Vecht en Eem)
wendt de redactie van dit periodiek zich tot onze burgers met
een dubbeldik nummer.
Toevalligerwijze gebeurt dit in dezelfde periode, waarin aan
de burgers van Laren wordt gevraagd zich te willen verdiepen
in vragen en ideeën over de ruimtelijke ordening van de kern
van ons dorp.
Ik hoor nóg de verontwaardigde ontboezeming van iemand uit de
goedgevulde Singerzaal, toen hij kennelijk genoeg kreeg van
luisteren naar inspraak-informatie van onze mensen: "Ik woon
nu al 50 jaren in Laren; wat mankeert er nu eigenlijk aan ons
dorp?"
Je voelt dan een aandrang tot de reactie: Nou, eigenlijk niks.
Wat daarvan zij, menigeen zal er in ieder geval mét het ge
meentebestuur vanuit willen gaan, dat "het karakter van Laren
moet worden bewaard" en dat je nu juist op basis van dat ada
gium probeert het heden te bezien en de (nabije) toekomst een
beetje in de hand te houden.
Mijn advies in dit TVE-nummer moet dan zijn, dunkt mij, dat
men beide geschriften naast elkaar moet lezen en in zich op
nemen: zowel de analyse van het heden, door de gemeente ge
presenteerd, als dit nummer van TVE, waarin vanuit verschei
dene gezichtshoeken gezien een beeld van het vroegere Laren
wordt opgeroepen.
Kijkt U maar naar de interessante inhouds-opgave.
In iedere eeuw maakten en maken mensen samen met (o.a.) na
tuurkrachten geschiedenis, bewust en onbewust.
De levenden kunnen zich weliswaar aanmatigen de voorouders te
"richten", maar beter is wellicht om uit analyse, gevoegd bij
de interessante resultaten van graafwerk, ons lesje voor de
toekomst te leren.
Misschien zijn onze kindskinderen TUE en ons later dankbaar
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als \i/ij ons aldus opstellen.
In die sfeer moge ik het kleurrijke, nijvere, etc. gezel
schap van "Tussen Vecht en Eem" van harte welkom heten in
Laren.
N.W. Eisen
burgemeester van Laren

TVE 10-55

Schets van de geschiedenis van Laren
W. G.M. Cerutti - Hilversum

Over het Gooi en omstreken zijn enkele duizenden publikaties
(artikelen, boeken etc.) verschenen. Hiervan bevatten enkele
honderden informatie over Laren of zijn geheel aan Laren ge
wijd.
Dit lijkt indrukwekkend en zou de gedachte kunnen oproepen
dat over Laren alles al bekend en beschreven is. Het tegen
deel is echter waar! Een werk dat de gehele geschiedenis van
Laren tot onderwerp heeft is tot op heden nog niet versche
nen. Over met name de oudere geschiedenis van Laren is vrij
weinig bekend. Bij mijn weten is ook nog nooit door iemand
het gemeente-archief van Laren systematisch bestudeerd en
bewerkt, met uitzondering van De Vrankrijker voor dienstwee^
de en derde deel van het standaardwerk "De geschiedenis van
Gooiland". Over Laren is in dit werk echter niet erg veel te
vinden.
In het kader van dit artikel zullen wij ons beperken tot het
bijeenbrengen van enkele oudere "bronnen" over Laren.
Met de rest van dit speciale TVE-nummer over Laren ontstaat
dan toch een zeker overzicht - met enkele detailleringen van de geschiedenis van dit fraaie en boeiende Gooise dorp.
Het gebied tussen Laren en Hilversum, bestaande uit de Zui
der- en Westerheide, behoort tot de oudst bewoonde streken
van het Gooi. Op de Aardjesberg en bij het Groot Wasmeer zijn
vuursteenwerkplaatsen uit het Mesolithicum aangetroffen (ca.
6000 v. Chr.). Voorts zijn op de heiden een 24-tal grafheu
vels te vinden, daterend van ca. 2500-1000 v. Chr. Uit de
late Bronstijd (1000-700 v. Chr.) dateert een urnenveld ge
legen tussen de Hilversumse Erfgooiersstraat en de Aardjes
berg. Dat de omgeving van de Aardjesberg steeds een aantrek
kelijke woonplaats is geweest blijkt tenslotte uit het feit
dat zich daar in de 12e eeuw een nederzetting heeft bevon
den. 1)
De oudste vermelding van Laren treffen wij aan in de reke
ning van de baljuw Berend van Dorenwerde, waarin onder de
cember 1306 de arrestatie wegens vechten te Hilversum van de
koster te Laren staat aangetekend. Dit is tevens het eerste
bewijs van een kerk te Laren, die gestaan moet hebben "op
de hoogte" d.w.z. op het St.Janskerkhof. 2)
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Wij moeten ons van Laren in die tijd overigens niet te veel
voorstellen. Meer dan enkele tientallen huizen zal het zeker
niet geteld hebben. Uit de genoemde rekening blijkt voorts
dat in die tijd buiten Naarden geen van de Gooise dorpen
een eigen gerecht of eigen bestuur had en alleen Laren een
eigen kerk. Dat Laren toen het centrum was van een zeker
kerkelijk territoir blijkt uit een overeenkomst van 1387
waarin van Larekarspell wordt gesproken. 3) In dit stuk wor
den ook scepene vermeld. Laren blijkt dan dus als eerste
Gooise dorp een eigen schepenbank - een eigen gerecht - te
bezitten. Een aparte schout wordt niet vermeld; tot zeker
1412 was er in het Gooi immers slechts één schout, de zgn.
landschout.
Tot Larekarspel behoorde buiten Laren ook Hilversum en Blaricum. De afsplitsing van Hilversum op kerkelijk gebied
vond plaats in 1416 terwijl Hilversum in 1424 een eigen ge
recht kreeg. In 1428 vindt een grensbepaling tussen Lare
karspel en Hilversum plaats. 4) Een gedeelte van deze ban
scheiding is nog op de Westerheide waarneembaar als een dub
bele aarden wal, de zgn. varkensdrift.
De kerkelijke - en vermoedelijk ook bestuurlijke - afschei
ding van Blaricum vond voor of in 1382 plaats; tot aan de
Franse tijd bleven Laren en Blaricum één gerecht.
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Uit de oudste bronnen is nog vermeldenswaard dat in de zgn.
tweede schaarbrief van 1442 de bepaling is opgenomen dat
alleen inwoners van Laren en Hilversum schapen mochten hou
den. 5) Reden van deze bevoorrechting was dat deze twee dor
pen verder weg lagen van de weidegronden (meenten) zodat zij
moeilijker koeien konden houden.
Een en ander is aanleiding geweest tot een proces dat is ge
ëindigd in een vonnis van de Grote Raad van Mechelen van
11 juli 1520 waarbij Laren en Hilversum in het gelijk werden
gesteld. 6)
Een enkel woord nog over de kerken te Laren.
In 1306 - wij zagen het hierboven reeds - moet er al een
kerk gestaan hebben op het St. Janskerkhof buiten Laren.
Vele dodewegen - die heden ten dage nog in het veld zijn aan
te wijzen - kwamen hierop uit.
Mogelijk heeft op deze plaats tevoren een kapel gestaan doch
deze zal niet veel ouder zijn geweest dan de eerste helft
van de 12de eeuw. Beweringen van diverse schrijvers dat
reeds rond 900 hier een kapel zou hebben gestaan, zijn hoogst
onwaarschijnlijk. 7)
De kerk op het St. Janskerkhof heeft een roemloos einde ge
kend, zo lezen wij in de brieven van Hooft. 8) In de tach
tigjarige oorlog was deze parochiekerk op de hoogte tot een
soort rovershol geworden en in 1586 op last van de Staten
van Holland afgebroken. Hooft vermeldt dat er ook een zeer
schoon capelle in het dorp stond, waarmee de dorpelingen
zich na de afbraak van de kerk op het St. Janskerkhof moes
ten behelpen.
Hier doet zich iets merkwaardigs voor waarop ook Van Boetzelaer reeds wees. 9) Steeds is nl. aangenomen dat de huidi
ge N.H.kerk in het dorp in 1521 is gebouwd. Dit op basis van
een inscriptie met dat jaartal op een van de balken in het
schip. 10)
In 1618 noemt Hooft echter deze kapel een ruïne, vervallen
door slecht onderhoud en verzoekt de Staten van Holland dat
het gebouw op hun kosten wordt gerestaureerd, wat inderdaad
gebeurt.
Het is vreemd dat een in 1521 gebouwde kerk in 1618 reeds
tot een ruïne vervallen zou zijn, nog daargelaten het feit
dat Hooft deze "kerk" een "kapel" noemt. De suggestie dat
de huidige kerk pas na 1618 gebouwd zou zijn en dat de balk
met inscriptie afkomstig zou zijn uit een eerdere kapel die
daar ter plaatse stond gaat mij echter te ver. Mogelijk kan
nader onderzoek hier licht brengen.
Een belangrijke en oude bron voor de Gooise geschiedenis is
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de "Enqueste upt stuck der verpondinghe" uit 1494 en een
soortgelijk stuk uit 1514. Het zijn beide onderzoeken naar
de financiële positie van steden en dorpen opdat de Staten
zodoende min of meer naar draagkracht heffingen konden doen
om zaken die het gemene land betroffen te kunnen bekosti
gen. 11)
Enqueste upt stuck der verpondinghe

-

1494

De dorpen van Larem ende Blarichem, één schoutambacht.

Upten voorsz. dach zoe hebben vi/ij Commissarissen voor ons
geroupen ende ghedachvaert Ghijbrecht Pietersz,oudt 50 jaer,
Hendrick Ghijsbrechtsz, oudt 50 jaer, gedeputeerden van
Larem; Hendrick Pietersz, oudt 38 jaer, gedeputeerde van
Blarichem; gheinterrogeert upten inhouden van de voorsz.
Instructie,
Eerst angaende die haertsteden zeggen, by heuren eede, hemluyden hoochlycken gestaeft, dat die van Larem hebben alsnu
omtrent 50 haertsteden, ende die van Blarichem 45 haertste
den; ende by tijden van Hertoge Karei hadden die van Larem
omtrent 60 haertsteden, ende die van Blarichem hadden 65
haertsteden.
Item angaende die neringe zeggen, dat zij hem generen metter
ploech, van hem zelven ende voor heur eygen landt, ende voor
ander luyden, ende oock generen hem met spinnen metter vi/yele, alsoe wel die mannen als die vrouwen, ende oock met
koeyen te melcken; ende dat nutertijt veel snooder ende min
der es dan zij was ten overlijden Hertoge Karei, midts dat
alle heure weylandt al meest quyt zijn ende haer ander boulandt zeer belast is, zoedat zij geen paerden noch paerdenplouch mogen altijt becostigen, omme heure bouwerye te doene; ende oock datse nutertijt niet en gecrijgen te spinnen.
Item angaende den staet van heuren faculteyt int generael
zeggen die van Larem, dat zij hebben alsnu 50 kerven, elcke
kerve gereeckent 100 R. gl., ende die van Blarichem hebben
alsnu omtrent 42 kerven, elcke kerff ten prijse voorscr.
Seggen, dat zij niet off en trecken eenighe lasten, renten
ende schulden, staende up heurluyder goeden, daeromme dat
zij meenen ende ramen die een helft van den kerven niet blij
ven en zouden, indiemen der voorsz. lasten ende commer afftrecken zouden; ende ten overlijden Hertoge Karei waren in
den voorsz. dorpen wel dryewarven meer kerven dander nu zijn.
Seggen die van Larem, dat zij vercoft hebben up haer dorp
TVE 10-59

20 gouden R. gl. ende 12 R. gl. current, deen helft losren
ten ende dander lijfrenten; ende die van Blarichem zegghen,
up heur dorp vercoft te hebben 20 R. gl. current, daerof dat
die 15 zijn losrenten ende 5 R. gl. lijfrenten. Seggen, dat
zij ten overlijden van Hertoge Karei vrij waren van allen
commer ende renten. Seggen voort, dat zij tot dese armoede
gecomen zijn mits dat zij leggen upten frontieren van den
lande, dickwil ende menichwerven hebben moeten verdynghen,en
de brantschattinghe geven nyettegenstaende alle geloften dat
zij vrij zitten zouden up heur verding. Zijn oock uytgeslagen ende vercoft geweest boven verding by die van Amersvoordt,
Utrecht ende Nyeuwerkercke, in tijden van de oorlogen van
Utrecht, Montfoorde, Woorden ende Rotterdamme; ende oock
midts die schattinghe ende dieren tijt, ende mits datter 3
off 4 van den alderrijcxten buyten heuren dorpe gevaren zijn
metter woone in andere steden en plecken.
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Omgeving van Laren, N. Wicart, ca. 1800
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Infozma.de upt stuck der verpondinghe - 1514

Larem
Dns. Godefridus Heinrici, pastoer van Larem, Leen Claeszoon,
burgermr >oudt 48 jaer, Gijsbert Pieterszoon, oudt 70 jaeren,
ende Thunis Thymanszoon, oudt 60 jaeren, scepenen van Laren,
seggen by eede, eerst,
Up Ie ar'*'6 , datter zijn in als 65 haertsteden, daerof datter
wel 10 arm zijn; ende zijn genouch in eenen doene de naeste
10 jaeren herwaerts.
0

g

Up II ar
seyt de pastoer, datter zijn omtrent 325 commu
nicanten; ende zijn genouch in eenen doene de naeste 10 jae
ren herwaerts, dat hy aldaer pastoer geweest es.
6

Is

Up III ar
seggen, dat zy geen exchijsen en geven. Seggen
voorts, dat zy vercoft hebben up tdorp 80 gouden Phis, g l .,
ende 50 gouden enckele guldens tsjaers lijfrenten, vercoft
binnen 10 jaeren herwaerts, uytgeseyt 10 gouden guldens eens
die zy daer te voeren vercoft hadden, meest up 2 lijven; en
de hebben de penninghen daerof commende, gegeven in brantschat, deur groote last die zy by der oerloge geleden hebben.
Seggen voorts, dat zy binnen desen oorloge vercoft hebben up
huere huysen 67 Rh. gl. tsjaers losrenten, de penninck 16,
die elck int zijne up zijn huys belast heeft omme de grooten noodt, die hem daertoeLarem toebehoerden, ende dat eenige burgers van Naerden, recht naer toorloge van Utrecht, die
jaerlicx gelden 48 Rh. gl. Noch eenen camp, die zy vercoften in derselver tijdt Dirrick Heymanszoon tAmsterdam, ende
geit nu 36 Rh. g l . tjaers.
Item hebben noch vercoft binnen 10 jaeren herwaerts, omme
deser oorloge wille, 60 zwaemeets, die zy vercoft hebben die
van Naerden ende Oudenaerden, daerof elcke zwaemeets te huyre geit 2% Rh. g l .
0
1G
Up IV ar
seggen, dat zy huere portie in de bede ende ommeslagen gaderen by de kerven, ende hebben in als 62 kerven,
elcke kerf gereeckent up 100 gouden Phls. gl., ende verker
ven alle 3 of 4 jaeren eens; ende hadden over 10 jaeren wel
80 kerven, ende vergaen aldus mit de oorloge dier geweest
zijn, ende dat zy upte frontieren sitten buyten alle defen
sie.
G

1G

Up V ar
seggen, dat zy hem generen mit kaernen, spinnen,
spitten ende plougen.
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Seggen voorts, dat heur lant niet en leyt by der groote van
den mergentaelen, maer es heye ende dorre lant; ende tander
dat zy sayen leyt by den scepel; ende een scepel es lanck 80
roen ende 2 roeden breet; ende teen es beter dan tandere,
daernae huere kerven gereeckent werden, want elck lant staet
up zijn prijs.
Ende een scepel lants geit te hyere talderbeste 5 st.,tmiddelste 5 gr., ende tquaetste en es van geender waerden, ende
te coope tbeste 1 pont g., tmiddelste 3 Rh. gl., ende tan
dere niet of niet veel.
Seggen voorts, dat tclooster van Oudennaerden ende die poor
ters van Naerden aldaer veel lants bruycken, die met hemluyden en gelden noch en geven, maer en zouden de groote van
den lande niet weten te estimeren.
Up VI6 ar"*"6 seggen, dat zy mede houden moeten den dijck
tusschen Muyden ende Naerden 2 slaegen, dat zy mitten handt
onderhouden, sonder dat zy daeromme eenigen ommeslach maicken.
Seggen voorts, dat hem afgeschat es meer dan eenige dorpen
omtrent 3 jaeren geleden, up Sinte Victoersdach, alsoe 8 van
hueren buyeren van den Gelderschen gevangen waeren, die ga
ven 300 Rh. gl. current gelts; ende over een jaer up St.
Hatheeusdach vingen zy oock luyden van Larem ende slougen
den coster de noese af, ende coste hem 150.
Ende twee van den rijcxsten zijn binnen tsjaers poorter ge
worden te Naerden, ende zy wonen mit hem up tdorp, ende
staen tsamen up 6 kerven, ende en willen omdat zy poorters
sijn niet geven, dat van quaeder consequentie es.

Wij slaan nu zo'n 250 jaar over. In het werk van Wagenaar
"Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden" treffen wij
in het achtste deel uit 1730, het volgende over Laren aan:
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden

-

1750

Laaren legt meer Zuidwaards, doch ten aanzien van den Af
stand van Naarden omtrent even verre van het zelve als Blarikum. Dit Dorp, dat voor het oudste in Gooiland gehouden
wordt, is tevens geen der onvermaaklyksten in deeze Land
streek: het is Boomryk, vol Akkers en met Hoogtens omringd,
die alle zeer vrugtbaar zyn in Graangewassen. De Quohieren
der Verponding melden voor Laaren, ten aanzien der Schotbaare Landen, 107 Zwad, 7 en en halve Voeten Weiland, 126
Morgen, 37 Akkers 12 en een half Dammen Weiland, 126 Morgen,
656 Roeden best Geestland, 129 Morgen, 622 Roeden slegt
TVE 10-62

*

mm
mm

■

'

1

Omgeving van Laren, N. Wicart, ca. 1800

Geestland en 15 Vullingen. Volgens de Nieuwe Lyst der Verpon
ding stonden er in 't jaar 1732 Honderd Twee-envyftig Huizen;
in de Oude bedraagt het getal maar Honderd Agttien Nommers.
De Kerk van Laaren heeft wel eer gestaan omtrent of ter
plaatse daar nu het Laarder Kerkhof gevonden wordt, dat noch
het St. Janskerkhof heet, gelyk de Kerk aan Joannes den Dooper was toegewyd: doch naardien de Huisluiden in de Spaansche Beroerten niet magtig waren om deeze Kerk vry te houden
van 't geboefte, dat 'er zich dikwils in legerde en versterk
te, werdt zy, op last van 's Lands Staaten, afgebroken, en
de Ingezetenen beholpen zig met de Kapelle, die in het Dorp
stondt en welke de tegenwoordige Kerk is. Zy was, in den jaare 1618, zoo zeer vervallen, dat de Ingezetenen zig onmagtig
vonden om ze te herstellen, waarom zy by de Staaten verzogten, dat dit Gebouw, voor die enkele reize, uit 's Lands
Middelen in behoorlyken stand gebragt mogt worden, met be
lofte dat zy in vervolg van tyd voor het onderhoud zouden
zorg draagen. Niettegenstaande deeze herstelling, vertoont zy
zig oud, maar pronkt met een agtkanten Tooren naar den Gottischen Bouwtrant. Wy hebben reeds gezien dat zy, benevens
die van Blarikum, door den zelfden Predikant bediend wordt.
Het bovengemelde Laarder Kerkhof legt ten Westen van Laaren
naar den kant van Hilversum, en bestaat uit een vierkant
Pleintje, gelegen op een' Heuvel en omringd met eene Aarden
Borstweering. De Roomschgezinden hebben 'er veel eerbied voor
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en willen dat hier verscheiden Mirakelen zouden gebeurd zyr
en men zegt dat ze 'er somtyds hun aandagt by wyze van Bede
vaart verrigten. Veelen verkiezen 'er begraaven te worden.
Men vindt in het Opschrift van eene Zerk, dat hier een hun
ner Pastooren begraaven is. Zy hebben ook te Laaren eene
Statie, die door een Wereldsch Priester bediend wordt.

Wij slaan nu zo'n vijftig jaar over. In het bekende werk v
L. van Ollefen en Rs. Bakker "De Nederlandsche Stad- en
dorpbeschrijver", 1793-1801 staat een vrij uitvoerig verha
over Laren dat wij hieronder laten volgen. 12)

De Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver
Het dorp Laaren
Dit zeer aangenaame dorp, wordt gehouden voor het oudste
van geheel Gooiland, ofschoon ter plaatse zelve geene bli
ken daarvan voorhanden zijn; dit is zeker dat het één der
vermaaklijksten van alle de Gooische dorpen genoemd mag w
den.

*

Omgeving van Laren, N. Wicart, ca. 1800
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Deszeifs
ligging

Is meer Zuidwaards van Naarden, dan Blaricum, doch de af
stand van die stad is genoegzaam even groot als dezelfde af
stand van 't gemelde dorp, namelijk omtrent êên en half uur.
De ligging over het algemeen is vermaaklijk; 't is zeer ruim
uitgebouvi/d, en daardoor ten uitersten luchtig, de boomrijkheid verrukt er het oog op de treffendste wijze;'t is voords
vol akkers, en met bebouwde hoogten omringd, allen welken
taamlijk vruchtbaar zijn in graangewassen.
Onder de uitgestrektheid gronds, welke hier (als elders in
Gooiland,) het oog zo zeer verrukt, telt men eene genoegzaame hoeveelheid, die men Meente, of Gemeene weide noemt.
Ven den naamsoorsprong hebben wij weder geenig bericht hoege
naamd, kunnen inwinnen, even weinig als van de stichting des
dorps: de oorzaak derzelver, de oorzaak der stichtinge van
eenig dorp, zeker, kan ook zodanig toevallig weezen, dat men
juist geenen eigenlijken stichter deszelven met naame zoude
kunnen noemen, al ware het ook dat men nog eene eeuw of an
derhalf vroeger geleefd hadde; vooral is zulks waar omtrent
onze Nederlandsche Dorpen; onze Republiek is ten allen tijde
een Land geweest, grouwzaam geschud door inwendige beroerin
gen, derhalve heeft het zekerlijk niet zelden vrienden van
den vrede genoodzaakt, of liever, doen besluiten, de steden
of den omtrek derzelven te verlaaten, ten einde op een afge
legen pleksken hunne hartsgodinne, de lieve Vrede, naar hun
genoegen te kunnen dienen.
De
Grootte

Van Laaren, vinden wij aangetekend op, (wat de schotbaare
landen betreft,) 107 zwad,
voet weiland, 126 morgen, 37
akkers, 12^ dam weiland, 126 morgen, 656 roeden best geest
land, 129 morgen, 622 roeden slecht geestland, en 15 vullin
gen: in 1732 stonden er volgens de verpondings lijsten alstoen opgemaakt, 152 huizen, in andere lijsten beloopt dat ge
tal slechts 118: thans worden de wooningen begroot op 195.
Het
Wapen

Van dit dorp is een roode Warrekram, op een zilveren veld.
Kerkelijke en godsdienstige gebouwen

De Gereformeerde kerk, die hier in de eerste plaats genoemd
moet worden, stond weleer alwaar nu het Laarder kerkhof
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gevonden wordt;dit draagt nog heden den naam van 't St.Janskerkhof, gelijk ook de kerk aan Joannes den dooper was toe
gewijd: de huislieden waren in de Spaansche beroerten niet
magtig om deeze kerk vrij te houden, van het geboefte dat er
zig dikwijls in legerde, en sterkte; des werd zij, op last
van 's Lands Staaten, afgebroken; "en de ingezetenen," dus
luidt het geen wij desaangaande leezen, "behielpen zig met
de kapelle, die in het dorp stond, en welke de tegenwoordige
kerk is: zij was," dus gaat de briefschrijver desaangaande
voord: "in den jaare 1618, zo zeer vervallen, dat de ingeze
tenen zig onmagtig vonden, om ze te herstellen, waarom zij
bij de Staaten verzochten, dat dit gebouw, voor die enkele
reize, uit 's Lands middelen, in behoorlijke stand gebragt
mogte worden, met belofte dat zij in 't vervolg van tijd,
voor het onderhoud zouden zorg draagen:" niettegenstaande de
gezegde herstelling, vertoont het gebouw zig zeer oud; er
staat een agtkanten toren op, naar den Gottischen bouworde
ingericht; verder heeft zij, van binnen, niets aanmerkelijks
genoeg om er eenige melding van te maken.
De Gemeente alhier, gecombineerd met die van Blaricum, wordt
gelijk onder Blaricum reeds gezegd is, bediend door den WelEerwaarden Heere Carel Aeijelts, behoorende onder de Classis
van Amsterdam: het schoolhuis is er vrij goed.
Wat het voorgemelde kerkhof betreft, hetzelve ligt ten wes
ten van Laaren, naar den kant van Hilversum; het beslaat een
vierkant pleintjen, gelegen op een heuvel, en omringd vaneen
aardene borstweering: "de Roomschgezinden", zegt men "hebben
er groote eerbied voor, en vorderen dat aldaar verscheidene
mirakelen zouden gebeurd zijn, ja men wil zelfs, dat ze er
nog hunne aandacht, bij wijze van bedevaart, verrichten:
veelen, zeker, verkiezen er begraven te worden: men vindt in
het opschrift van eene zerk, " dit leezen wij elders, dat
hier één hunner Pastooren begraven is."
De laatstgemelde gemeente (de Roomsche,) heeft alhier eene
zeer wèl gebouwde Statie, die door een Wereldsch Priester
bediend wordt; thans door den Wel-Eerwaarden Heere Nicolaus
van Veen.
In ons artikel Wereldlijke gebouwen, hebben wij, dit dorp
betreffende, niets aan te tekenen.
De
Kerkelijke regeering

Beslaat te Laaren, gecombineerd met Blaricum, uit den Pre
dikant, twee Ouderlingen en twee Diaconen.
Wegens de wereldlijke regeering kunnen wij ook niets bijzon
ders aantekenen: men zie desaangaande onze beschrijving van
Hilversum en van Blaricum.
Voorrechten of verplichtingen zijn omtrent Laaren niet.
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De
bezigheden
Aldaar bestaan voornaamlijk in den landbouw, maar ook zijn
er 50 a 60 weeverijen, die door onvermoeiden ijver in goeden
stand gehouden worden.
De geschiedenissen komen na genoeg met die van geheel Gooi
land overeen: de bijzonderheden zijn geenen.
De
logementen of herbergen
Zijn 't Bonte paard, de Postwagen, en 't Rad van Avontuuren.
De
reisgelegenheden
Zijn 't naast dat men zig naar Naarden begeeft, en aldaar
van de gelegenheid gebruik maakt.

Tenslotte nemen wij de passage over Laren op die te vinden
is bij A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der
Nederlanden, 1839-1851.
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden
Laren, gem. in Gooiland, prov. Noord-Holland, arr. Amsterdam
kant. Naarden (9 k.d., 2 m.k., 10 s.d.); palende N. aan de
gem. Blaricum, 0. aan de Utrechtsche gem. Eemnes, Z. aan de
gem. Hilversum, W. aan Bussum.
Deze gem. bevat het d. Laren en eenige verstrooid liggende
huizen. Zij beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte
van 1209 bund. 27 v.r. 7 v. ell-, waaronder 1161 bund. 62
v.r. 58 v. ell.belastbaar land; telt 236 h. bewoond door
590 huisgez.,uitmakende eene bevolking van 1930 inw., die
meest hun bestaan vinden in den landbouw. Er zijn 4 fabrijken van dwijlengoed, koedekken, paklinnen en haren-vloerkleden, 3 suikerballenfabrijken en eenen korenmolen. Ook wordt
er handel gedreven in ezellinnen.
De inw.,die er op 489 na alle R.K. zijn, maken eene stat.
uit, die tot het aartspr.van Utrecht behoort, en door eenen
Pastoor bediend wordt, met adsistentie van eenen Kapellaan.
De Herv., welke hier 48 in getal zijn, behooren tot de gem.
van Blaricum-Laren-en-Bussum, welke ook te Laren eene kerk
heeft.Laren werd van 1584 tot 1605 bediend door den Predi
kant van Hilversum, doch is in het laatstgemelde jaar bij
Blaricum gevoegd; terwijl in 1827 Bussum van Naarden is af
genomen en daar insgelijks mede vereenigd werd, zoo als het
thans nog is.
De enkele Doopsgez. die men er aantreft, behoort tot de gem.
van Amsterdam. - Deze gem. heeft eene school, welke door een
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gemiddeld getal van 160 leerlingen bezocht u/ordt.
Het d. Laren ligt 5 u. O.Z.O. van Amsterdam, 1 1/4 u. Z.0.
van Naarden, aan den straatweg van Naarden naar Amersfoort
en aan den voet der Laarderhoogten. De huizen staan meren
deels rondom een groot, met geboomten geplant plein.
Dit d., dat voor het oudste in Gooiland gehouden wordt, is
tevens geen der onvermakelijkste in deze landstreek, het is
boonrijk, vol akkers en van hoogten omringd, die allen zeer
vruchtbaar zijn in graan gewassen.
De kerk, die vóór de Reformatie aan den H. Joannes den Dooper was toegewijd, was de eerste Christelijke kerk, waarin
alle de Gooijers kwamen, om hunne godsdienst waar te nemen.
De pastorij werd bij beurten door de Abdisse van Elten en
de Persona van Naarden begeven, de Pastoor had aan inkomsten
40 Rijnsche guldens (56 guld.). Deze kerk heeft vroeger ge
staan omtrent of ter plaatse, waar nu het Laarderkerkhof
gevonden wordt, dat nog het St. Janskerkhof heet, omdat de
kerk aan Joannes den Dooper was toegewijd; doch naardien de
huislieden in de Spaansche beroerten niet magtig waren, om
deze kerk vrij te houden van het geboefte, dat er zich dik
wijls in legerde en versterkte, werd zij, op last van
's Lands Staten, afgebroken, en de ingezetenen beholpen
zich met de kapel, die in het dorp stond en welke de tegen
woordige kerk van de Hervormden is. Zij was in het jaar 1618
zoo zeer vervallen, dat de ingezetenen zich buiten staat be
vonden, om ze te herstellen, waarom zij den Staten verzoch
ten, dat dit gebouw, voor die enkele reize, uit 's Lands
middelen in behoorlijken stand gebragt mocht worden, met
belofte, dat zij in vervolg van tijd voor het onderhoud zou
den zorg dragen. Aan den toren, die achtkant en van eene
spits voorzien is, kan men zien, dat ook de kerk een oud ge
bouw is geweest. Zij is in het jaar 1844 van buiten bijna
geheel vernieuwd en met ijzeren kerkramen voorzien. Er is
geen orgel in.
De R.K. kerk aan den H. Joannes den Dooper toegewijd, is een
net gebouw, met een klein houten torentje en van een orgel
voorzien. Zij is in het jaar 1844 gebouwd.
Men had er vroeger een gesticht voor blinden, in 1841 opgerigt, waarin echter niet dan R.K. werden opgenomen, doch
dit is naar Eemnes verplaatst.
Het bovengenoemde Laarderkerkhof ligt ten Westen van Laren,
aan den kant van Hilversum, en bestaat uit een vierkant
pleintje, gelegen op eenen heuvel en omringd met eenen aar
den borstwering.De R.K. hebben er veel eerbied voor en wil
len, dat hier onderscheidene mirakelen zouden gebeurd zijn.
Men zegt, dat zij er somtijds hunne godsdienstoefening, bij
wijze van bedevaart, verrigten. Sommigen verkiezen er
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begraven te worden. Onder de vele zerken, daar aanwezig,
vindt men op verschillende het opschrift, aanduidende dat
daar Pastoors begraven liggen, zoowel van deze als van ande
re gemeenten.
Men vindt op de heide hier en daar gemaakte hoogten, waarin
van tijd tot tijd urnen gevonden worden, die bewijzen, dat
deze hoogten begraafplaatsen geweest zijn van de eerste bewo
ners dezer gewesten.
De kermis valt in den eersten Zondag van de maand Julij .
Laren is de geboorteplaats van den schilder Roeland van Laar,
geb. in 1610, -t in 1640 en van zijnen meer beroemden broeder
Pieter van Laar, naar den gebogchelden vorm zijns ligchaams,
door de Italianen Bambochio, of volgens de Fransche uitspraak
Bamboche, geheeten, zoodat zijne stukken meest onder de bena
ming van Bambochades bekend staan. Deze laatste was geboren
in 1613 en Ir in 1673 of 1674.
Het wapen dezer gemeente bestaat uit een veld van zilver, met
een warrekam van keel (rood).

Noten:
1. Zie voor dit alles: M. Addink-Samplonius, Hilversum/Laren
de gemene heide van Gooiland, Bussum, 1976, 32 blz.
2. Zie H.J. Smit, De rekeningen der graven en gravinnen uit
het Henegouwsche Huis, dl. II, 1929
3. Zie D. Th. Enklaar, Middeleeuwse rechtsbronnen van Stad
en Lande van Gooiland, 1932, blz. 299
4. Enklaar, a.w., blz. 150 en 252
5. Enklaar, a.w. blz. 308
6. Enklaar, a.w., blz. 348
7. Zie voor een uitvoerige bewijsvoering: A.C.J. de Vrankrijker, Naerdincklant, 1947, blz. 116 e.v. en D.Th. Enklaar
Waar heeft de oudste kerk van Gooiland gestaan? In meded.
Goois Museum, 1944, blz. 20-25
8. Uitgave H.W. van Tricht, 3 dln. , 1976-1979; dl. 1, nr.128
9. R.W.C. van Boetzelaer in TVE-V-1-1/3
10. Zie o.a. H. Janse in TVE-II-4-41/47
11. Beide uitgegeven door R. Fruin
12. De passages inzake de Erfgooiers zijn hier niet in opge
nomen .
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Tochtjes door het oude Gooi - Laren
./.

Boerhout [1863-1930]

Jan Boerhout, de schrijver van het tochtje door Laren dat I)
hieronder aantreft, is vele jaren een begrip in Hilversum en
wijde omstreken geweest. Hij was dan ook een begaafd en veel
zijdig man.
Zijn ouders, afkomstig uit Huizen, vestigden zich omstreeks
I860 in Hilversum, waar zijn vader in dienst kwam bij de
broodbakkerij van Tijmen de Jongh aan de Kerkstraat. Ook Jan
ging later in die branche: hij stichtte de koek- en banket
bakkerij Maison Boerhout, eveneens aan de Kerkstraat.
Boerhouthad grote belangstelling voor het dagelijks leven in
Hilversum en het Gooi en bezat daarbij een goede pen, waar
mee hij de sfeer van zijn tijd uitstekend wist te schilderen.
Vele jaren publiceerde hij vrijwel iedere week in De Gooi
en Eemlander, Belangrijk was bijv. een serie artikelen onder
de titel "Grootdorpse figuren" waarin hij allerlei personen,
met name uit Hilversum, onder de loep nam.
Groot succes had ook zijn serie "Sinne- en Minnebeelden"
waarin hij in dichtvorm, onder het pseudoniem Jacob Cats'
Neef, de vooral Hilversumse en Gooise actualiteit besprak.
Boerhout interesseerde zich zeer voor de Hilversumse geschie
denis en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot
standkomen van het Hilversums Gedenkboek 1424-1924; tezamen
met Heek en van Ravesteijn vormde hij het redactieteam. Be
langrijkste artikel van zijn hand in het Gedenkboek is "Een
wandeling door oud en nieuw Hilversum".
Een buitengewoon aardige serie publiceerde Boerhout onder de
titel "Tochtjes door het oude Gooi". Deze verscheen in De
Gooi- en Eemlander in 1917 in 24 wekelijkse afleveringen.
Hierin wordt het Gooi geschilderd zoals het was rond 1875.
Het verhaal over Laren - als 20e aflevering verschenen op
7 juli 1917 - drukken wij hieronder af. 1)
Tochtjes door het oude Gooi-Laren
Het verkeer van Amersfoort naar Amsterdam over Laren en Naar
den werd na de opening van den Centraal-Spoorweg, in het be
gin der zestiger jaren, veel minder, hield nagenoeg op.
Wel bleven, die van Baarn en Eemnes naar de hoofdstad moes
ten, den weg over Laren nemen om in Naarden de dilligence te
pakken of in de trekschuit langs de Muider vaart te gaan.
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Maar dit verkeer was toch zeer onbeduidend en zoo heeft het
dorp Laren van het begin der zestiger tot het einde der ze
ventiger jaren, toen de Gooische stoomtram werd geopend, een
tijdperk van rust en stilte gekend...... het laatste.
Wie in die dagen van Naarden of Hilversum de hoogten over
wandelde, vond daar in de laagte, tusschen de velden en bosch
jes een bedaard en effen dorpje onder zware boomen; de lage
huizen met overhangende rieten daken, deuren en luiken donkker geverfd; onaanzienlijke wegjes en tuintjes met beuken- of
doornhegjes, rechtaf geknipt.
Op zonlooze dagen scheen het alles koel en bezonnen, zonder
blijheid. Maar onder blauwen hemel in stralende zon tus
schen de dankbaar lachende akkers, aJs de wuivende boomen het
wijde licht grepen en in millioenen plekjes en streepjes en
bundeltjes rondstrooiden over het schamele menschengedoe,
dan was daar overal een geheimzinnig beweeg van zachte kleu
ren en warme tinten, dan, langs de oude muren, over de stil
le wegjes en de sobere tuintjes, huppelde uitbundig de beko
ring rond.
Dan was Laren een kostbaar kleinood, door Moeder Natuur in
de wijde ruimte op een veilig, stil plekje behoedzaam neer
gelegd.
Zoo hebben Mauve het dorp gekend en Valkenburg en vele ande
re schilders maar eigenlijk toch ook weer niet. Wel nog in
zijn ongerepte bekoorlijkheid, maar de stilte, de rust was
heen, voor altijd. Immer Mauve en Valkenburg kwamen er met
den stoomtram en zagen slechts het begin van het einde.
De schilders waren den grondspeculanten maar éven voor en
hebben van dien voorsprong duchtig weten te profiteren. Zij
hebben de stille plekjes en de wilde boschjes op vlak doek
gelegd en voor grof geld verkocht, de lange huizen met dee
moedige kamertjes en schaarsch verlichte stalruimten, hebben
ze in lijsten gezet en er goud voor gemaakt bij hoopen, eindelooze stukken hei zijn in kisten gepakt en naar Amerika
verzonden en daar kwamen cheque's voor terug om van te schrik
ken .
De kunstenaars hebben Laren aan stukken geknipt en verspreid
over de heele wereld, maar, en daar moet je juist kunstenaar
voor wezen, ze hebben niets bedorven.
De grond- en bouwspeculanten hebben het dorp ook aan stukken
geknipt en die gelaten waar zij waren, maar, en daar moet je
grondspeculant voor wezen, zij hebben zoowat alles bedorven.
Nu in de laatste jaren zijn er weer kunstenaars gekomen, de
architecten, en zij begrepen dat een zoo schoone streek toch
niet bedorven hoeft, omdat menschen er een behaaglijke wo
ning willen hebben. Zij zetten er de nieuwe mooie landhuis
jes neer en het opkomend geslacht zal het dorp weer kennen
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in schoonheid, een andere dan vroeger, maar niettemin het
zal schoonheid zijn.
Jammer dat die kunstzinnige bouwmeesters niet gekomen zijn
gelijk met de meesters van het penseel.
Nooit treft den Gooier het onderscheid tusschen het oude
dorp en 't nieuwe Laren meer dan op 24 Juni, den dag waarop
de Sint Jansprocessie uitgaat.
De processie is ook iets veranderd, ze is wijdscher en schit
terender dan vroeger, er wapperen veel meer vaandels en ba
nieren uit; de stoet van priesters is grooter en de gewaden
zijn rijker, de schaar der bruidjes is talrijker en blijder.
Ook de versieringen in het dorp en bij het Kerkhof zijn
breeder en fraaier dan vroeger, toen slechts eenige sparretakken waren aaneen gehecht tot een bedeesd poortje en op
tafeltjes, het beeldje tusschen een paar kaarsjes en twee
bloempotjes stond.
In gedaante mogen zij een weinig anders zijn, in wezen is de
processie toch dezelfde gebleven. Denzelfden weg gaat zij,
met dezelfde intentiën naar hetzelfde doel. Dezelfde gebeden
worden gezegd en ongetwijfeld met dezelfde devotie. De boe
rinnen met blozende gezichten, in kleurige kleedij en de
boeren in stroeve kleeding en met hoofden van brons, zij ge
ven aan den stoet nog altijd een zelfde landelijk karakter.
Wat veranderd is, dat is de omgeving, het landschap, waarin
de schare der geloovigen zich voortbeweegt. De omlijsting
van het religieuze tafreel is gansch anders geworden.
In "de Gooi- en Eemlander" werden voor een paar weken gele
den per advertentie te Laren voor den Sint Jansdag extra kel
ners gevraagd. Die advertentie duidt precies de geheele ver
andering aan.
0 zeker, als vroeger de boerinnen en de boeren de kerkelijke
plechtigheden ernstig hadden meegemaakt, dan, verder op den
dag, vierden zij hun Sint Jan's feest blijde en het goede
der aarde niet versmadend.
Maar extra kelners....die zijn noodig om te zorgen voor de
bediening van vreemdelingen en daar zit de verandering in.
De processie trok vroeger geen kijklustigen, geen vreemde
lingen, er kwamen geen massa's volk toestroomen van alle
kanten,
Als ik heer was van een kathedraal, dan liet ik geen vreem
delingen toe als ze kwamen in kudden, al of niet aangevoerd
door Cook- of Lissone-drijvers. Bij groepjes van drie of vier
en dan ontdaan van Baedeker, kijker en camera, alleen zoo
mochten zij er in.
Onder de machtige bogen van een Gothischen tempel de schare
der geloovigen bij den Dienst of in de stilte hier en daar
een vrome zijn devotie doende, dat is een schouwspel van
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verheven schoonheid. Daarbij vloekt een troep touristen al
tijd, al zijn zij elk voor zich nog zulke ernstige menschen.
Als op 24 Juni tusschen de heuvelen om Laren het Gooi een
kathedraal is, omspannen door het koepelgewelf van den blau
wen hemel, dan vloeken daarin de fietsers, de tuffers, deijskarretjes, de stoomtram. De menschen en de dingen willen
geen kwaad.... toch doen zij kwaad daar. Zij dooden de stem
ming.
Maar al kwamen zij er niet, dan nog zou de omgeving niet van
zoo hooge schoonheid zijn als vroeger.
Vroeger stond tusschen het dorp, van het begin van den Eemnesserweg af - nu de Sint Jansstraat - tot het Kerkhof toe,
maar êén enkel huisje; heel de weg naar omhoog lag daar een
zaam in de wijde natuur tusschen akkers en boschjes. Geen
villatjes en optrekjes, niets dan de heilige, genadige natuur
en zij alleen ontving de stoet der vromen als die optrok
naar het Kerkhof.
En daar waren geen tien menschen langs den weg om te kijken.
Door de Protestanten in het Gooi werd de processie volkomen
genegeerd en van de vreemdelingen die hier des zomers waren,
wist maar een enkele dat daar een kerkelijk feest was. Wie
van de Hilversumsche Katholieken aan de processie deelnemen
wilde, zorgde op tijd in de kerk te zijn en wie toeschouwer
wilde zijn ging in den regel niet verder dan het Kerkhof,
wachtte daar den stoet af, ging mede op den doodenakker en
liep of in de processie mee terug of naar huis.
En zoo lag het landschap hèèl stil,Het graan op de velden en
het loof en de struiken, zij wachten stil en luisterden of
de stemmen uit de verte mochten aantrillen.
Daar kwam dan van beneden uit het geboomte waar het dorp 1aq
langzaam de stoet aan, een deining van zachte kleuren tus
schen het lichtgroen van het koren en van uit de verte kwam
de roep, eerst vaag, maar bij elke herhaling voller en lui
der "West gegroetl"....Het golvend koren en de sidderende
blaadjes brachten den groet aan elkander over en verder, al
verder zoodat over heel de heerlijke wijde landouwe een gebedsklank trilde.
En daar was niets dat stoorde, ook hinderde de enkele toe
schouwers niet die aan de weg stonden, dankbaar dat zij zooiets schoons mochten aanschouwen.
Plechtig schalde de roep over de velden en steeds luider tot
dat hij ophield onder de zware boomen op den heuvel waar het
doel van den tocht was.
Als dan allen op het Kerkhof waren kwam weder over het land
schap de wijdingsvolle stilte en het was alsof de groote
natuur zich neerboog over de graven hunner dierbaren.
Zie, de processie is in wezen niet veranderd, maar zij trekt
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nu toch door een andere streek, langs andere wegen en zij
mist de verheven schoonheid, welke zij had op de oude, stil
le wegen van het oude Gooi.
Sint dans dag valt in den tijd van de zware onweders.
In heb gestaan op den Brink te Laren op 24 Juni en daar was
nog geen deftig hotel, niets dan een landelijke herberg en
wat dorpshuisjes stonden rond de oude boomen met de kerk aan
de zijde.
Daar kwam een geweldig onweer opzetten en alles werd plotse
ling staalgrauw. De huizen en de boomen verloren hun kleur,
alle dingen waren gedempt in onwezenlijke dofheid. De men.schen op den Brink - het waren er misschien vijftien of zes
tien - leken schimmen.
Er was geen geluid, de menschen, de boomen stonden verstard
in de looden stilte en het geklep van 1t kerkklokje botste
daat tegen aan, dof als tegen een rots. Zoo geweldig stil
kan het niet meer zijn in Laren.
En in die angstige geluidloosheid kwam de processie, kleur
loos, langzaam en schuchter schrijdend langs de huizen en de
roep klonk ontzettend onder de boomen en duidelijk, wonder
baarlijk helder en doordringend, schoon gefluisterd van ver
re, klonk het daarna.... "en sta ons bij in het uur van on
zen dood Amen"....
Zie de processie is in wezen dezelfde gebleven, maar zulke
momenten van hooge ontroering en geweldige schoonheid zijn
aan de fietsende, tuffende en trammende kijkers van tegen
woordig onthouden.
Maar..... je kunt nu de processie voorbij zien gaan, likkend
aan een ijswafeltje en dat genot smaakte je vroeger niet.
Laren kon vroeger van landbouw alleen niet bestaan en vooral
in den winter werd aan tapijtweverij gedaan, meestal als
huisindustrie, maar er waren ook enkele kleine fabrieken.Er
werden koedekken, paklinnens en dweilgoed geweven. De ver
diensten waren gering en vooral het spinnen werd slecht be
taald als het voor fabrikanten uit Hilversum gebeurde.
Want er waren vrouwen, voor wie in het dorp zelve geen koehaar beschikbaar was en dan kregen ze het van Hilversumsche
fabrikanten. Deze fabrikanten betaalden hetzelfde loon als
aan de spinsters van Hilversum, natuurlijk, maar de Laarder
vrouwen moesten de zak koehaar van de fabriek gaan halen en
het gesponnen garen weer terug brengen voor dit zelfde loon.
Een vrouw of oen meisje vervoerde dan een groote zak op een
kruiwagen en men kan denken wat een moeizaam werk het was
tegen de hoogten op.
Het landschap moge dan aan schoonheid veel hebben ingeboet,
de toestand van de arbeidende bevolking is, evenals in
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Hilversum, oneindig veel verbeterd en om die reden alleen
zal ieder met de verandering verzoend zijn.
Laren had in 1830 een bevolking van 1829 zielen en veertig
jaar later in 1870 woonden er 2063, een vermeerdering dus
van 236 in veertig jaar tijd. Weer veertig jaar later, in
1910 had Laren 3358 inwoners, alzoo was de toename in die
periode 1293 inwoners.
De volgende veertig jaren zal ongetwijfeld nog grootere toe
name aangeven. Dan zijn, evenals nu in Hilversum, mogelijk
bijna al de boerderijen verdwenen en waar nu nog de lande
rijen opgaan tegen de hoogten zijn dan statige villaparken.
Een van de bekendste mannen uit het oude Laren was meester
Wulpen, de man van de "sprekende letterbeelden" en waarmede
hij zich in onderwijskringen veel naam verworven heeft.
Een groote liefhebber was hij van reizen en van de dorpelin
gen is hij wel de eerste geweest, die de groote verkeersmid
delen benutte om van de wereld wat te zien en ziende veel te
leeren.
Hij keek beter uit de oogen dan de meeste touristen en had
een open oog voor wat in den vreemde schoon was en merkwaar
dig.
Hij had een heel eigenaardige manier om van zijn reizen te
vertellen, zoodat de "lezingen" van meester Wulfen zeer ge
zocht waren.
Eigenlijk valt zijn voornaamste werkzaamheid na 1874. In dai
tijd, dien wij ons als limiet stelden bij deze tochtjes,
hoort hij niet geheel, maar een vluchtige kennismaking mag
toch niet verzuimd worden.
Noot:
1. Over Boerhout zie ook: C. van Woudenberg, in Wij in Hil
versum. n r . 29, sept. 1963, blz. 941-943 en
G. van Bokhorst, Het leven in oud-Hilversum, 1974, blz.269
e .v.
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De molen te Laren
G.H. Keunen Rijksdienst voor de Monumentenzorg - Zeist

De meeste dorpen en ook we.1 buurtschappen hadden tot het
einde van de vorige eeuw of het begin van deze eeuw een windkorenmolen waarop het graan gemalen werd voor mens en dier.
Veel korenmolens op het platteland bepaalden tezamen met de
kerktoren het silhouet van het dorp en doen dat nu nog.
Zo niet echter in Laren, want hier is de molen als het ware
overwoekerd door bebouwing en beplanting die in de loop van
deze eeuw in zijn directe omgeving is verschenen. Alleen als
men weet waar men hem moet zoeken, is hij nog te vinden. Zijn
landschappelijke betekenis is daarom gering te noemen. Als
monument van een voorbije tijd en naar molenbouwkonstruktie
is hij echter wel interessant en het is jammer dat er bij
zijn verleden zoveel vraagtekens blijven bestaan.
Vroegste gegevens betreffende een molen te Laren

In vergelijking met de omliggende dorpen heeft Laren pas vrij
laat een eigen molen gekregen, wat ongetwijfeld verband zal
hebben gehad met het feit dat Laren een klein dorp was, waar
voor een molenaar geen emplooi zal zijn geweest.
Op de 17de eeuwse kaarten staan molens te Blaricum en Huizen
aangegeven op de bekende plaatsen en getekend als standerdmolens. Bussum had zo te zien toen nog geen molen, maar iets
ten zuidwesten van het dorp lagen wel enige heuveltjes die
de Molenaarsbergen werden genoemd. Even ten westen van het
dorp Hilversum staat een molen aangegeven die als binnenkruier is getekend. Naar alle waarschijnlijkheid was dit de
korenmolen.
Bij Laren daarentegen is geen molen te bespeuren.
Aangenomen moet worden dat de inwoners van Laren lang hun
graan hebben laten malen op de molen te Blaricum; beide dor
pen vormden immers samen één gerecht.
Dit wordt min of meer bevestigd door het advies d.d. 4 okto
ber 1666, gegeven inzake de korenmolen tussen Blaricum en
Laren. 1) Hierin wordt duidelijk gesproken over: Jan Gerritsz
coorenmolenaar staande tussen Blaricum ende Laren in Goyland.

Dit kan geen betrekking hebben op de huidige molen te Laren
die immers iets ten zuidwesten van het oude dorpscentrum
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staat.
Het belang van de Blaricumse molen voor Laren valt ook af te
leiden uit twee stukken betreffende deze molen die in het
gemeente-archief van Laren aanwezig zijn. 2)
Het eerste stuk is een getuigenis uit 1676 van de buurmeesteren van Huizen en Hilversum, waarin zij op verzoek van de
buurmeesteren van Laren en Blaricum verklaren dat de mole
naar van de korenmolen te Huizen sinds oude tijden 4 stuiver
maalloon geniet.Ook de molenaar van Hilversum genoot dit
loon, maar hij mocht sinds het voorafgaande jaar, omdat de
molen door hevige stormwind was omgewaaid (de orkaan van
1 augustus 1674?) 5 stuivers beuren voor een bepaalde tijd.
Ongetwijfeld was dit bedoeld om herbouwkosten te vergoeden.
Het blijkt dat Blaricum voor dit geweld gespaard was geble
ven .
Het tweede stuk is het verslag van een rechtszitting te
Blaricum over het maalloon van de Blaricummer molenaar. Deze
Brant Pietersen en Gijsbert Jacobsz, wilden een hoger maal
loon; of anders maatregelen om te voorkomen dat er in Eemnes
en het Sticht zal worden gemalen.
Blijkbaar was hun omzet te klein geworden om nog van het ou
de maalloon te kunnen leven en lieten velen in die tijd hun
graan malen in het Sticht. De Blaricummer molen was dus geen
dwangmolen, d.w.z. de ingezetenen van Blaricum en Laren wa
ren niet verplicht om hier te laten malen. De beide molenaars
stelden dan ook in feite voor om er een dwangmolen van te
maken.
Verdere gegevens over molens te Blaricum en Laren zijn er
over de periode 1976-'77 in het archief van Laren niet. 3)
In het begin van de 18de eeuw moeten er te Laren al wel een
grutmolen zijn geweest, want op 14 mei 1704 komt in de Vroed
schap van Naarden een rekest van Pieter Jansz. Bout en Adriaan Duyrkant, grutters te Naarden, ter tafel die betogen dat
hun beider molens hevig beconcurreerd worden door de grutmolens te 's-Graveland, Hilversum, Laren (van Cornells
Martens) en Blaricum. Er is sprake van dat in Naarden een
derde grutmolen zal worden gebouwd en zij verzoeken dan ook
dit te willen tegengaan. 4)
Wijst de aanwezigheid van een grutmolen nog niet op het ge
bruik van windkracht, meer in die richting gaat een contract
van 20 november 1747. 5)
Hierin maakt Jan Aardsen Veenendaal, woonachtig te Hilversum
een akkoord met Jan Roel Calis coormulder in de dorpe tot
Laarn. Deze laatste is gemachtigd door zijn broer Gijsbert
Roelle Calis coormulder op het Eyland Curacou en neemt Jan
Aardsen Veenendaal aan als molenaarsmeesterknecht voor de
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tijd van vier achtereenvolgende jaren, met een loon van zes
gulden per week. Verder kreeg hij vrije kost en drank, stop
pen en benaaiing van zijn linnen en wollen kleding, terwijl
hij bij zijn aankomst op Cura<?ou ook nog twee nieuwe hemden
zou krijgen en vergoeding van de reiskosten. Jan Aardsen
Veenendaal vertrok met het schip "De Juffrou Johanna" onder
kapitein Paulus van Rijn.
Uit het feit dat hier wordt gesproken van een korenmolenaar
te Laren en niet over een grutter mag wel worden afgeleid
dat er toen te Laren een windkorenmolen stond. De aanduiding
molenaarsmeesterknecht geeft ongetwijfeld aan dat de genoem
de Jan Aardsen Veenendaal gewend was op een windkorenmolen
te werken.
Dat er toen op Curaiyou een windkorenmolen stond is heel aan
nemelijk. In mei 1761 was er immers ook een windkorenmolen
op het fort Nieuw-Amsterdam te Paramaribo, Suriname. Hij was
in dat jaar gebouwd door een Nederlandse molenmaker, maar
werd al in 1786 afgebroken. 6)
Pas in 1771 bestaat er volledige zekerheid omtrent een molen
te Laren. Bij de resolutie omtrent de nachtwacht van 2 janu
ari van dat jaar worden twee routes voor twee ploegen wach
ten omschreven en van een van deze routes wordt gezegd dat
hij gaat bij de moolen langs. 7)
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Ook de betalingen van windgeld u/ijzen hierop, want de regen
ten van het dorp Laren moeten voor de jaren 1779 en 1780
voor de molen aldaar 2 x ƒ 6,— = ƒ 12,— betalen. 8)
Merkwaardig is echter dat in die zelfde tijd nog genoemd
wordt Lambert Teunisse Puyk koornmolenaar tot dienst Laren
en Blaricum die over diezelfde jaren 2 x ƒ 4,— = ƒ 8,—
moest betalen. Niet alleen was er blijkbaar nog enig verband
tussen de Blaricumse molen en Laren, maar ook werd deze voor
minder aangeslagen. Dit doet vermoeden dat de capaciteit van
de Blaricummer molen kleiner was dan die van de Larense, wat
inderdaad het geval moet zijn geweest.
Omstreeks 1875 werd immers de oude Blaricumse molen vervan
gen door een uit Baarn afkomstige 18de eeuwse achtkante mo
len. We mogen aannemen dat de Blaricumse molen tot dat mo
ment van het type standaardmolen was,eenzelfde soort molen
als de in 1916 naar het Openluchtmuseum te Arnhem overge
brachte Huizer molen. Deze molen kan wel twee paar maalste
nen hebben gehad, maar was toch duidelijk de mindere van de
forse achtkante molen die er toen te Laren moet hebben ge
staan, nl. dezelfde die men er thans nog aantreft.
De Larense molen had weliswaar niet meer dan twee koppels
stenen, maar zijn vlucht of wiekenkruisdiameter was groter,
nl. 24,6 meter. Gevoeglijk mag worden aangenomen dat de standerdmolen te Blaricum nagenoeg even groot is geweest als die
te Huizen, welke laatste een vlucht heeft van 22 meter. 9)
Een verschil dus van 2,6 meter. De hogere aanslag voor de
Larense molen is hiermee verklaard.
Mogelijke herkomst van elders
Behalve dat het bouwjaar van de Laarder molen niet bekendis,
bestaat er ook nog onzekerheid over een eventuele herkomst
van elders.
Het Noord-Hollands Molenboek 10) geeft zonder bronvermelding
dat hij uit Naarden afkomstig is en daar vóór 1773 op de dijk
stond. Ook de heer Koekkoek te Laren, goed bekend met de
plaatselijke geschiedenis, gaf een aanwijzing in die rich
ting. Zo'n halve eeuw geleden had hij hierover nog gesproken
met Gerrit Majoor, wagenmaker en schrijnwerker. Deze wist uit
overlevering van zijn vader en grootvader dat de molen in
1773 als watermolen uit Naarden zou zijn gekomen.
Bestudeert men echter de waterstaatkundige stukken van het
gebied rond Naarden, dan is daar niet één situatie aan te
wijzen, waarin deze molen vroeger een plaats zou hebben ge
had. Overbodig kan hij niet geworden zijn, en vervangen door
een andere molen lijkt onwaarschijnlijk omdat deze molen
toen nog niet aan vervanging toe was. Bezien we de construcTVE 10-79

tie van de molen nauwkeurig, dan zijn ook daarin geen aanwij
zingen te vinden die op een watermolen wijzen.
Een eventuele herkomst uit Naarden zou evenwel ook nog anders
kunnen worden uitgelegd dan dat de molen daar gestaan moet
hebben. Naarden lag immers aan het einde van de Naarder Trek
vaart en was hiermee het dichtsbijzijnde punt om met vervoer
te water tot bij Laren te komen. In het geval dat de molen
toch in onderdelen van elders zou zijn aangevoerd, moet hij
per schip tot Naarden zijn gebracht en vandaar per as naar
Laren. In dat geval kwam hij dus ook van Naarden.
Recente geschiedenis (11)

De Naarder windmolen is tot omstreeks 1920 in bedrijf ge
weest. Al eerder was naast de molen in een apart gebouwtje
een zuigermotor geplaatst die als hulpkracht diende en een
koppel stenen aandreef dat beneden in de molen was geplaatst.
In de Eerste Wereldoorlog is de zuigermotor door een electro
motor vervangen.
Als gevolg van het buiten bedrijf stellen was de molen in de
jaren '20 in een troosteloze staat komen te verkeren; er was
zelfs een van de wieken afgebroken.
Een door de Larense burgerij gesteunde aktie maakte het mo
gelijk dat de molen in 1926 uitwendig kon worden gerestau
reerd. Het toen nog geheel houten wiekenkruis is bij die
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gelegenheid vervangen door een wiekenkruis met twee ijzeren
roeden (door de wiekenas gaande wiekbalken, uitgevoerd als
geklonken holle ijzeren kokerbalken met gaten voor de latten
van het hekwerk). Deze roeden waren uit een andere, afgebro
ken molen afkomstig. In de molen die in 1939 en 1962 nog
maals werd hersteld, is thans nog een maal- en mengbedrijfje
gevestigd; de overgebleven ruimte is in gebruik voor opslag.
De molen zelf wordt helaas zelden of nooit in werking ge
steld. en is ook niet bedrijfsvaardig.
Eigenaren (12)
Eigenaar is thans de heer R.G. Calis, die naast de molen
woont en wiens familie al zeer lang met de molen verbonden
is. Genoemd werd Jan Roel Calis, die hier in 1747 korenmo
lenaar was.
Uit de doop-, trouw- en overlijdensregisters van Laren valt
ook nog het een en ander te vermelden.
Op 9 mei 1761 huwde Roelof Jansz. Calis, geboortedatum onbe
kend en van beroep molenaar, met Meinsje Teunisd. Brouwer.
Hij overleed op 23 augustus 1787 en het lijkt aannemelijk
dat hij een zoon was van de al genoemde Jan Roel Calis.
Jan Roelofsz. Calis, ongetwijfeld een zoon van Roelof Jansz,
geboren 27 mei 1776 en van beroep molenaar, huwt op 19 april
1804 Teuntje Jansd. de Boer en overleed op 27 september 1814.
Uit het schepenregister van Laren blijkt dat Roelof en Teun
tje buiten gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Op 15
april 1804 hebben zij hun testament laten maken, waaruit
blijkt dat Jan o.a. een molen en land inbracht, welke eigen
dommen bij kinderloos overlijden weer aan zijn familie zou
den komen.
Op 21 april 1804 vond er een boedelscheiding plaats betref
fende de vaste goederen van wijlen Roelof Jansz. Calis en
Meinsje Teunissen Brouwer, beiden overleden in 1787. Zij lie
ten onder meer een windkorenmolen na met huis, erf en hof
land. De molen viel toe aan Jan Roelofsz. Calis.
Deze Jan is opgevolgd door Roelof Jansz. Calis, geboren 14
mei 1807 en van beroep molenaar. Hij huwde op 11 mei 1831
Adriana Majoor en overleed op 7 september 1877.
De molen en zijn technische aspekten
De oudst bekende windmolens waren van het type standerdmolen
Deze molens bestonden uit een vaste voet met daarin opgeno
men een vertikale spil of standerd, waaromheen een houten
kastkonstructie was gemaakt.
Deze kast, waarin het gehele maalmechanisme was ondergebracht
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en waaraan de wieken waren bevestigd, kon met een staart
naar alle windrichtingen worden gedraaid (gekruid). Destaart
stond te allen tijde vast aan rond de molen geplaatste palen.
Een lange trap maakte deel uit van de staartkonstruktie en
gaf toegang tot de kast.
In de kast trof men een of ook wel twee paar maalstenen aan
die via een groot tandwiel om de wiekenas door het wiekenhuis werden aangedreven.
Een koppel maalstenen bestond uit twee stenen van basaltlava
(een poreus vulkanisch gesteente met een scherp oppervlaken
groot snijdend vermogen) met een diameter van 1,4 a 1,5 me
ter en beide 0,25 tot 0,4 meter dik. De tegenover elkaar ge
legen vlakken van de beide stenen waren voorzien van een pa
troon van kerven die de maalstenen hun maalvermogen gaven.
Het te malen graan werd in een gat in het midden van de bo
venste steen ingevoerd, waarna het tussen de bovenste,
draaiende steen (de loper) en de stilliggende onderste steen
(de ligger) werd vermalen tot meel. Het meel kwam aan de zij
kanten tussen de beide stenen vandaan en werd daarna in zak
ken opgevangen. Volgens dit principe werkten alle windmo
lens.
De vorm en konstruktie van deze werktuigen veranderden in de
loop der eeuwen. De wat kleine, in capaciteit en opslag be
perkte standerdmolens werden in de 17de en de 18de eeuw
meer en meer door bovenkruiers vervangen.
Bovenkruiers - die we in verschillende uitvoeringsvormen
kennen - hadden met elkaar gemeen dat ze bestonden uit een
grote, vast op de grond staande romp (rond en van steen of
veelhoekig en van hout) met daarop een verhoudingsgewijs
kleine kap. Aan deze kap was het wiekenhuis bevestigd. Mees
tal kon men kap en wiekenhuis met een stelsel van tot op de
grond hangende balken en een lier (de staart) op de wind
draaien (kruien). Dit waren de buitenkruiers.
Sommige bovenkruiers bezaten geen staartkonstruktie maar een
boven in de molen aan de kap vastgemaakte lierkonstruktie,
waarmee de molenkap met wieken op de wind kon worden gekruid
Dat waren de binnenkruiers. Het merkwaardige is nu dat de
korenmolen te Laren tot deze kategorie behoort.
De staartloze binnenkruiers kwamen vroeger (in de 16de en
17de eeuw) in Noord- en Zuid-Holland veel voor, maar hebben
zich uiteindelijk alleen in Noord-Holland en dan nog boven
het IJ in grote getale weten te handhaven.
Nagenoeg alle binnenkruiers waren watermolens die gebruikt
werden voor polderbemaling. Korenmolens en andere industriemolens werden zelden als binnenkruier gebouwd.Hierdoor is de
korenmolen te Laren zo'n merkwaardige. Het is een binnen
kruier met een achthoekige, van grenehout gemaakte romp TVE 10-82

het achtkant - die beneden met planken is bekleed en daar
boven, evenals de kap met riet is gedekt. De houten romp
staat op een ca. 0,6 meter hoge gemetselde stenen voet. De
houten kap ligt op een groot rollager met houten rollen en
in feite los bovenop de romp.
Het grote gewicht van kap en wiekenkruis en de bovenop de
romp staande kuip voorkomen dat de kap van de romp af
schuift. In de kap ligt een ca. 3000 a 4000 kg. zware giet
ijzeren as, de bovenas, waarvan de kop uit de kap steekt.
Door twee gaten in de kop zijn twee 24,6 meter lange door
gaande ijzeren balken gestoken, de roeden.
Een halve roe vormt tezamen met het daarop aangebrachte hek
werk een wiek die met een zeil kan worden bespannnen. Het
zeiloppervlak bepaalt de draaisnelheid van het wiekenhuis en
dient daarom op de windsnelheid te zijn afgesteld.
De winddruk op de enigszins holle en eventueel met zeilen
belegde hekwerken brengt het wiekenhuis aan het draaien en
de draaiende beweging van de bovenas wordt via een groot
houten tandwiel (het bovenwiel) en een klein tandwiel, het
bovenschijfloop op een vertikale spil (de koningsspil) over
gebracht. Het grote houten tandwiel onderaan deze spil (het
spoorwiel) brengt via kleine tandwielen (de steenschijflopen) de vertikale spillen in beweging die de bovenste maal
stenen doen draaien. Voor zover te zien is, heeft de Laarder
molen nooit meer dan twee koppels maalstenen gehad.
De huidige stenen zijn kunststenen met een diameter van ca.
1,40 meter. Kunststenen werden omstreeks de eeuwwisseling
voor het eerst gemaakt ter vervanging van de blauwe of basaltlavastenen en hadden een wat betonachtige samenstelling.
De versnelling via de tandwielen is in deze molen zodanig
dat de maalstenen per omwenteling van het wiekenhuis zes
driekwart maal rondgaan. Als maximum toerental voor een
maalsteen wordt in het algemeen aangehouden zo'n 120 omwen
telingen per minuut. In de molen bevond zich een door de
molen zelf aangedreven hijswerk, waarmee de zakken graan van
de begane grond tot op de steenzolder konden worden gehesen.
Hier moest de molenaar de zak oppakken en boven de stenen
leegstorten, waarna een zolder lager het meel werd afgetapt.
Over de konstruktie kan nog het volgende worden vermeld.Bo
venin de romp zijn grote ijzeren krammen aangebracht die in
elke binnenkruier aanwezig zijn en dienen om de kap om te
trekken en vast te zetten. Duidelijk is hier echter te zien
dat er krammen zijn die pas later, niet bij de bouw, zijn
aangebracht. Hieruit kan worden afgeleid dat de molen oor
spronkelijk niet als binnenkruier is gebouwd. Zeer waar
schijnlijk is het een buitenkruier geweest met staart dus,
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d ie l a t e r , v ó ó r 189 5, i s omgebouwd.
Een re d e n kan een i n g r i j p e n d h e r s t e l o f n o o d z a k e lijk e v e r 
n ie u w in g van de o n d e r h o u d s in te n s ie v e en k o s tb a re s t a a r t zijn
g e w e e s t. A fzag en van de s t a a r t en h e t aan bren ge n van een
l i e r i n de kap was o n g e t w ijf e ld g o e d k o p e r.
E r i s tro u w e n s meer aan de m olen v e ra n d e rd en v e rm a a k t. De
kap i s i n de lo o p d e r t i j d e n , w a a r s c h i j n l i j k i n de tw eede
h e l f t van de v o r ig e eeuw, a l g r o te n d e e ls v e rn ie u w d . M og elijk
z i j n h ie r van een a n d e re m olen a fk o m s tig e d e le n v o o r ge
b r u i k t , w ant e n k e le s tu k k e n hebben nog h a a k la s s e n , w e lk e
k o n s t r u k t ie w ijz e meer 17de eeuws dan 18de eeuws i s .
De b o ve n a s, g e g o te n d o o r de v ro e g e re i j z e r g i e t e r i j "De P r in s
van O ra n je " t e 's -G ra v e n h a g e i n 1 86 8, i s v o o r deze m olen
w at aan de k o r t e k a n t. O n g e tw ijf e ld i s deze as o o r s p r o n k e lijk
v o o r een a n d e re m olen gem aakt en o m s tre e k s de e e u w w is s e lin g
h ie r a a n g e b ra c h t t e r v e rv a n g in g van een v e r r o t t e e ik e h o u te n
b o ve n a s. E r b e s ta a n nog f o t o 's van de m olen met h o u te n a s .
De b in n e n ro e i s i n 1926 a a n g e b ra c h t en ook u i t een a n d e re
m olen a fk o m s tig . E in d v o r ig e eeuw en b e g in van deze eeuw
werden e r v e e l m olens g e s lo o p t en v e rv a n g e n d o o r s to o m - en
m o t o r i n s t a l l a t i e s , w a a rd o o r v e e l goede tw eedehands m olenon
d e rd e le n v o o r g e b r u ik e ld e r s b e s c h ik b a a r kwamen. H ie r en
d a a r v i n d t men i n de romp k o n s t r u k t ie d e le n d ie s p o re n van
e e rd e r g e b r u ik v e r to n e n .

c o lle c tie D r . W .A . B o e k e lm a n
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De middelste van de drie bintlagen heeft zo enkele karbelen
van eerder gebruikt hout, maar er is wel volgens de regels
der kunst aangebracht. Dit betekent dat dit al vanaf de bouw
in Laren zo moet zijn. Het zou een aanwijzing kunnen zijn
dat deze balklaag oorspronkelijk niet aanwezig is geweest en
pas later nodig werd. En dan van elders afkomstig.
Wij hebben enkele aanwijzingen omtrent de ouderdom van de
molen. Allereerst is in het bovenwiel het volgende ingehakt:
W. BRONS. MA = (molenmaker?)
A° 1745
D. 8 V.D. 7. (de 8ste van de 7de?)
en: Jacob Dels (met daarbij een fraai gesneden bladmotief)
1926
Jacob Dels was een houthandelaar die een belangrijke bijdra
ge leverde voor de in 1926 uitgevoerde restauratie.
Bovenwiel en bovenschijfloop zijn nogal solide uitgevoerd
voor een korenmolen en horen waarschijnlijk bij elkaar.
Merkwaardig is het dat het bovenschijfloop voorzien is van
iets schuin naar binnen staande staven. Men zou dit meer
verwachten bij de wat grotere poldermolens uit de 18de of
19de eeuw dan bij een middelgrote korenmolen.
Het is daarom niet uitgesloten dat deze wielen ook pas la
ter tweedehands zijn aangebracht en oorspronkelijk voor een
andere, in de tweede helft van de vorige eeuw gesloopte,
molen zijn gemaakt. Het jaartal 1745 kan daarom niet zonder
meer voor het bouwjaar van de molen worden gehouden.
Enig houvast geeft wel de konstruktie van de romp. Het boventafelelement (de bovenrand) is voorzien van blok-kelen,
dat wil zeggen houten blokken die als knooppunten van de
konstruktie dienen. In het algemeen werd deze konstruktie
na het midden van de 18de eeuw en zeker na 1800 niet meer
toegepast. Het is daarom bijna zeker dat we hier te maken
hebben met een 18de eeuwse molen, waarschijnlijk uit de
eerste helft van die eeuw. Is hij dan toch te Laren nieuw
gebouwd tussen 1723 en 1747? Wellicht zal iemand ooit in
staat zijn het nog steeds ontbrekende bewijs hiervoor te
leveren.
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Weverijen in Laren
A.C.J. de Vrankrijker - Bussum

Ons verhaal strekt vrij wat verder dan de titel aangeeft.Het
heeft namelijk alleen zin dit onderwerp te behandelen, wan
neer dit kan gebeuren in ruimer opzet naar plaats en tijd.
Dus in Goois verband en in het kader van een eeuwenlange ont
wikkeling. Dan eerst wordt het begrijpelijk, waardoor er we
verijen in Laren waren, en in hoeverre deze belangrijk mogen
heten. De omvang en de waarde van een tak van nijverheid wor
den immers pas duidelijk, zodra er vergelijkingsmateriaal is
aangedragen. In dit geval gaat het dan in hoofdzaak om een
confrontatie met Hilversum, het dorp dat de grote kern van de
Gooise textielnijverheid zag opkomen en koesterde, toen het
oorspronkelijk veel belangrijker Naarden zijn rol als cen
trum moest opgeven.
Laren was kleinschalig, zowel naar aantal inwoners als naar
bestaansmiddelen, tot ver in de huidige eeuw toe. Dit brengt
mee dat het doenlijk en verantwoord is hier en daar tot in
details af te dalen. In dit artikel zullen deze vooral hier
in bestaan, dat ik wat uit familiegegevens put. Deze betref
fen personen uit één tak van de Larense familie Van den
Brink, wan wie ik langs moederszijde afstam.
Het begin ligt in Naarden

In de late middeleeuwen trof men in verscheidene Hollandse
steden lakenweverijen, die wollen stoffen vervaardigden. Een
hiervan - en toen zeker niet de minst belangrijke - was Naar
den. De bloeitijd van de nijverheid aldaar viel in de vijf
tiende eeuw. In die tijd was er zelfs een omvangrijke export
naar vele landen rond de Oostzee. Daarna ging het steeds
moeizamer, vooral na de uitmoording en verwoesting van de
stad door de Spanjaarden op 1 december 1572.
Over de opkomst en de neergang van de Naardense textielnij
verheid heb ik indertijd in de delen 2 en 3 van de Geschie
denis van Gooiland zo veel meegedeeld dat ik er hier niet
nader op in wil gaan. Van belang is wel voor ons dat er op
elke wolwever in de stad omtrent tien kaarders, spinners en
spinsters nodig waren om de aangevoerde vachten te verwerken.
Hiertoe placht men terug te vallen op het omgevende platte
land. In alle Gooise dorpen en verderop in het Utrechtse
werd gesponnen voor de stad, ook in Laren. Men deed dit veel
al in slappe tijden in het boerenbedrijf, om nevenverdiensten
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te verkrijgen dus, die voor boeren op weinig vruchtbare zand
grond zeer welkom waren.
Op den duur leidde dit tot het ontstaan van weverijtjes in
de dorpen, waar eenvoudige stoffen gemaakt werden. Dit zou
Naarden niet echt geschaad hebben, als de nijverheid daar de
oude bloei had kunnen handhaven. Hier kwam bij dat Hilversum
in de familie Perk ondernemende mensen bezat die zorgden
voor een goedkope verbinding te water met andere delen van
Holland. Zij hielden zich al in de zeventiende eeuw bezig
met verkoop van zand en groeven hiertoe een vaart die hun
dorp met 's-Graveland verbond, en aldus met de Vecht. Dit
betekende dat Hilversum goedkoop grondstoffen kon aanvoeren
en weefsels en spinwerk kon afleveren; dit laatste vooral
naar Leiden, de belangrijkste concurrent van Naarden die de
Gooise stad verre overvleugelde. De Perken werden goedbeklante beurtvaarders.
Hilversum als concurrent
De weverij in Hilversum was rond het jaar 1650 al zo ver ge
groeid dat men zich daar in Naarden zorgen over begon te ma
ken. Het wolweversgilde in de stad vroeg in 1659 de Staten
van Holland het weven in de dorpen te verbieden. Hierover is
gunstig beschikt. Zulks in verband met het feit dat de ves
ting Naarden in oorlogstijd de belangrijkste grendel vorm
de tot afsluiting van de doorgang naar Amsterdam; de Gooise
stad moest derhalve gesteund worden en tegen verval be
schermd. Er werd bepaald dat kori blijven wat er vóór maart
1659 al was. Er mochten geen nieuwe getouwen in gebruik ge
nomen worden; bestaande moesten bij vertrek of sterfgeval
afgebroken worden.
Inmiddels had Naarden zelf een onderzoek ingesteld. Men vond
in Hilversum vijf getouwen voor lakenweverij; de overige
dienden tot het vervaardigen van grof werk en leverden geen
nadeel voor de stad op. Laren wordt hierbij niet genoemd.
Dit wil niet zeggen dat daar niet geweven werd.Er is een
voudig niet naar omgekeken. Evenmin als naar 's-Graveland,
waar toen acht getouwen klepperden, echter alleen voor grove
weefsels.
Hilversum heeft zich niet gestoord aan de opgelegde beper
kingen. In de 18de eeuw groeide de weverij daar zodanig dat
er een weversbus werd opgericht (verzekering tegen kosten bij
ziekte en sterfgeval). In 1750 lezen we dat er circa 100 ge
touwen in gang waren. Er vestigden zich zelfs Naarders in
Hilversum, waar zij zonder beperkende gildevoorschriften
konden werken. Overigens ging het ook in het dorp niet geheel
naar wens, en wel door de opkomst van Tilburg, vooral na de
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grote brand van 1766 die vrijwel alles tussen Groest en
Kerkbrink in de as legde.
Hilversum verwerkte wol, enig linnen en vooral katoen. Dit
liep toch wel redelijk, want er woonde omtrent het midden
van de achttiende eeuw al een garenwever en in 1755 vestig
de zich een tweede. In hetzelfde jaar werd een klandermolen
opgericht om katoen te mangelen. In 1722 stonden er drie van
die molens. In dat jaar blijken er 42 fabriceurs te zijn,on
dernemers die een eigen weverij bezaten of (en dit was regel)
thuiswerkers in dienst hadden die per el betaald werden.
Hilversum legde zich vooral toe op het weven van katoenen
gestreepte stoffen, witte baaien, asgrauw en blokjesgoed.
Het meest bekend was het Hilversumse streept. Deze stoffen
werden in het algemeen van betere kwaliteit geacht dan het
geen Twente en Brabant leverden. De wollen stoffen (laken en
baai) werden hevig beconcurreerd door Tilburg en Eindhoven,
maar de fabricage hiervan kon zich in Hilversum tot ver in
de 19de eeuw handhaven.
En Laren?
Van Ollefen - de Nederlandse stads- en dorpsbeschrijver heeft ook Laren bezocht. Bij hem lezen we dat het dorp in
1795 al 50 a 60 weefgetouwen telde. Het ging hierbij om een
voudig werk. Men maakte grove wollen doeken, lampepitten uit
katoen, dweilen en koedekken uit koehaar en vlasafval. Het
betrof kleine bedrijfjes, veelal ondergebracht in de eigen
woning, meestentijds ter aanvulling van de inkomsten uit
boerenbedrijf. Eigenlijk mag men niet van bedrijfjes spreken;
wel van wevers die in huisindustrie voor ondernemers werkten.
Hoeveel wevers Laren rond 1800 telde, valt moeilijk vast te
stellen.Welk beroep gaf iemand op die nu eens op zijn land
werkte, dan weer aan het weefgetouw zat of anderen voor zich
liet weven? Ik geef een voorbeeld. Theunis van den Brink,
geboren te Laren in 1768, huwde in 1790 Jannetje Pieters de
Wit. Hij overleed in 1838 en heet in de akte "van beroep
landbouwer". Echter bij de aangifte van het overlijden van
zijn vader Claas Jansz van den Brink in 1814 is hij "van be
roep fabriceur". In andere stukken wordt hij fabrikant van
dweilen en koeharen kleden genoemd. Jannetje Pieters de Wit
overleed in 1828. Haar man wordt in de akte aangeduid als
fabrikant en zij zelf als winkelierster. Zij hield kennelijk
een kruidenierswinkeltje, zoals in de 19de eeuw vrijwel alle
fabrikanten deden, hiermee de verfoeide gedwongen winkelne
ring toepassend. Zij verkochten namelijk aan de buurt èn
dwongen de eigen arbeiders bij hen te kopen. Wij komen hier
op nog terug.
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Theunis van den Brink was zeker geen grote boer, want hij
bezat in 1820 niet meer dan 570 roeden land (ongeveer 9 hec
taren) plus zijn recht als erfgooier tot medegebruik van de
gemene heiden en weiden. Daarnaast stonden drie huizen op
zijn naam. Een deel van zijn land moet hij van zijn vader
Claas geërfd hebben. Zelf kocht hij regelmatig perceeltjes
bos, akkerland en tuingrond. Het moet hem dus niet slecht
gegaan zijn.
Tapijtweverij
Het weven van tapijten in het Gooi begint in het midden van
de 18de eeuw. Hilversum vond toen het maken van vloerkleden
uit koehaar uit, waarmee in 1752 de eerste proeven zijn ge
nomen. Dit nieuwe object van nijverheid werd gestimuleerd
met premies, welke de Economische Tak van de Maatschappij
der Wetenschappen te Haarlem uitloofde. Er kwam een vaste
subsidie uit voort, die in 1782 twee stuiver per el bedroeg,
in 1785 werd niet minder dan 24.000 el geweven, waarvoor
ruim ƒ 2.000,— aan premie binnenkwam. Omtrent dit jaar lag
de top in de 18de eeuwse produktie; hierop volgde een terug
gang tot een kwart na beëindiging van de subsidiëring.
De inventiviteit in de Hilversumse tapijtweverij is niet of
nauwelijks aangetast door de ongunst der tijden onder de
Franse bezetting. Integendeel: men kwam steeds weer met nieu
we produkten. Hilversum zond op tentoonstellingen Smyrna en
Turks tapijt, en Doornikse tafelkleden in. Ze werden be
kroond.
Het maken van tapijten heeft de organisatie van het bedrijfs
leven beïnvloed. Het spinnen kon gemakkelijk in de eigen wo
ning bedreven worden, het weven van dweilen en koedekken
eveneens. Voor de tapijtweverij waren echter grotere getou
wen nodig, die niet in de eenvoudige weversstulpjes pasten.
De ondernemer concentreerde daarom de produktie in zijn
achterhuis. Dat is het deel van de langgerekte woning, waar
in de veeboer zijn koeien kon stallen, maar de fabriceur ge
touwen plaatste. Hij had hiermee tevens beter toezicht op
het gebruik van grondstoffen en de kwaliteit van het weefsel.
Er ontstonden dus echte fabrieken, Zij het van bescheiden
omvang, en zonder machines.
In 1808 telde Hilversum 20 tapijtfabrieken. Een jaar later
brachten enkele van deze op een tentoonstelling te Amsterdam
een interessante collectie uit: oranje gevlamd, jaspé (met
een getwijnde draad in twee verschillende kleuren), grijs
gevlamd, Venetiaans, groen en zwart gestreept, Schots,
Smyrna naar Engelse tekening. De belangrijkste man was in
die tijd de voormalige schoolmeester Gerrit Haan.
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Financieel was een en ander geen groot succes. Toch tellen
we in 1816 wel 29 tapijtfabrieken, elk met 3 tot 6 arbeiders.
Zij zullen daarenboven voor hiertoe geëigende delen van het
produktieproces thuiswerkers in dienst gehad hebben. Hun
grondstoffen waren koehaar, sajet (grove wollen draad) en
fijnere wol. De produkten gingen voor de helft naar België,
d.w.z. naar de zuidelijke provinciën van het toenmalig Ver
enigd Koninkrijk. Deze afzetmogelijkheid verviel door de af
scheiding van België in 1830.
De tegenslag bleek echter weldra niet onoverkomelijk. In
1843 waren er te Hilversum 15 fabrieken van vloerkleden met
in totaal 171 arbeiders, en 5 die daarnaast ook katoenen
baai weefden. De omvang van de bedrijven was dus aanmerkelijk
toegenomen. Niettemin liepen de zaken in die tijd verre van
florissant. Meermalen moesten Gooise gemeentebesturen in
grijpen om buitengewone armoede wegens langdurige werkloos
heid te lenigen. Zij deden dit bij voorkeur door kinderen
van armen aan het spinnen te zetten en aldus de nijverheid
te stimuleren. Dat was des te meer nodig, doordat in de jaren veertig de aardappelziekte hevig woedde. Dit betekende
verlies van het belangrijkste volksvoedsel naast roggebrood
en pap uit boekweitgrutjes. Bruin brood kon men toen maar
mondjesmaat eten, want tarwe was duur door de hoge accijns
op het gemaal. Rogge was beter betaalbaar voor de kleine
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19de eeuwse spinner aan het werk. Coll. De Vaart
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man, zeker na 1847, het jaar waarin de heffing op dit voed
sel verviel, uit (gegronde) vrees voor onlusten in verband
met de slechte aardappeloogst. Deze graansoort werd in het
Gooi veel verbouvi/d.
Het revolutiejaar 1848 was wel het moeilijkst. Hilversum ver
hinderde het uitgeven van spinwerk buiten de gemeente. In
Laren werd toen een gemeentelijke spinnerij opgericht, ge
financierd met ƒ 5.000,— geleend geld. Dit was het werk van
"de Schout". De man die aldus werd aangeduid heette Jan van
den Brink Tz. Hij bestuurde Laren van 1817 tot 1862, aanvan
kelijk onder de titel schout, van 1841 af als burgemeester.
Hij was een man die veel deed voor de verbetering der be
staansmogelijkheden. Zo heeft hij zijn uiterste best gedaan
om de boeren er toe te brengen kunstmest te gebruiken. Zijn
initiatief betreffende de spinnerij is geen groot succes ge
worden. Met moeite kon de gemeente het spinsel kwijt, meest
ver beneden de normale prijs. De kwaliteit was niet al te
best. Men vergelijke de gang van zaken met de mislukking van
de "nationale werkplaatsen" van de utopist Louis Blanc in
het voorjaar van 1848 te Parijs.
Opbloei van de tapijtindustrie
Overal in Nederland begint - zij het nog aarzelend - de groei
van de nijverheid omtrent 1850, terwijl deze duidelijk door
zette omstreeks 1870. We zijn dan aangeland in een periode,
waarin de liberale denkbeelden overheersen. Algemeen streef
de men naar het wegnemen van belemmeringen. Zo door verla
ging of zelfs afschaffing van in- en uitvoerrechten en door
het verlagen en afschaffen van op eerste levensbehoeften
drukkende accijnsen.
In Hilversum wijzen de gegevens van na 1850 duidelijk opeen
flinke groei van de textielnijverheid, speciaal van de ta
pijtindustrie. Een echt gunstig jaar was volgens het gemeen
teverslag 1865, vooral voor de fabrieken van koeharen vloer
kleden. Van echter modernisering was toen evenwel nog geen
sprake. Stoomkracht werd slechts voor enkele nevenwerkzaam
heden door sommigen gebruikt. Getouwen kon men nog niet ma
chinaal aandrijven wegens de geringe sterkte van de thuisgesponnen garens. We vergelijken nu even Laren met Hilversum.
Laatstgenoemd dorp telde in 1860 ruim 6000 zielen, waaronder
meer dan 400 wevers, 200 spoelers, ververs en twijnders, en
circa 4000 spinners in het dorp en omgeving. Laren telde in
datzelfde jaar volgens het gemeenteverslag ruim 1900 inwo
ners. Er stonden drie fabrieken van vloerkleden met gemid
deld zes arbeiders. Verder achttien "fabrieken" van dweilen
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Spoeler. Naar een krijttekening vanJ. van Ravenswaay uit 1815. Coll. De Vaart

en koedekken, elk met een mij onbekend aantal arbeiders. Van
de laatstgenoemde produkten werd nl. nog altijd veel in huis
industrie gemaakt, voor ondernemers die grondstof verschaf
ten en loon naar \i/erk uitkeerden. Het is duidelijke dat Laren
verre bij Hilversum ten achter bleef.
De situatie in de bedrijven

Wat hier volgt, betreft zowel Hilversum als Laren, op een en
kel punt na. De gegevens stammen in hoofdzaak uit Hilversum
en werden merendeels verzameld door twee bekend schrijvers
over toestanden in Hilversum. Deze zijn Dr. Samuel Senior
Coronel ("De bevolking van Hilversum in verband met hare in
dustrie, eene statistische studie", verschenen in het Ned.
Tijdschrift voor Geneeskunde in 1862) en de Hilversumse arts
F.J. van Hengel (Geneeskundige plaatsbeschrijving van Gooi
land, 1875). Wat zij vertellen betreft vooral de zwarte kan
ten, de hoge sterftecijfers, de lage lonen, de zeer lange
werktijden, de miserabele woonomstandigheden.
De zo even genoemde dr. Coronel heeft ons ook een uitvoerige
beschrijving nagelaten van het werk van bereiders van koehaar, spinners, twijnders, ververs, spoelers en wevers in
Hilversumse weverijen. Hij deed dit in een artikel met de
titel "De Hilversumse industrie" (Ned. Tijdschrift voor
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Geneeskunde 1862). Wij zullen hier niet ingaan op de techni
sche kant van de produktie in de 19de eeuw en verwijzen naar
een artikel dat Th. Brouns publiceerde in ons blad (TVE IX
afl. 3, 1979). Hierin worden de verschillende bewerkingen
beschreven.
Het was voor de arbeiders beslist geen vetpot omstreeks 1860.
Voor de ondernemers was het niet eenvoudig een redelijk loon
uit te keren. Zij deden dit dan ook niet. Ze hadden te maken
met hevige concurrentie, vooral in de verouderende koehaar
bedrijven. De fabrikanten leverden aan grossiers, die hun
slechts geringe winst gunden. Zelf hadden zij weinig begrip
van kostprijsberekening. Ze konden wel het aandeel van de
factoren loon en garen per karpet bepalen, maar aan afschrij
ving werd niet gedacht. Dit was ook niet zo dringend in een
tijd die uitsluitend oerdegelijk gebouwde handgetouwen kende.
De lonen waren laag. Ze werden gedrukt tot het uiterste mini
mum, gelijk overal in het land. In het algemeen trad er eni
ge verbetering in, toen de prijzen lichtelijk daalden als
gevolg van de vermindering en afschaffing van accijnsen.Daar
naast heeft de angst voor revolutie en socialisme tot loons
verhoging geleid; dit vooral in verband met de Commune van
1871 in Parijs, die ook hier vrees deed ontstaan. Vele werk
gevers in den lande gaven toen tot 10?ó loonsverhoging. Echt
ingrijpende verbeteringen werden echter pas mogelijk toen de
i: !
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Dweilwever aan zijn getouw; op de voorgrond een spoeler. Naar een schilderij van M ax Liebermann ca.
MHX. Co//. De Vaart.
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a r b e i d e r s z i c h gi ngen o r g a n i s e r e n . In h e t Gooi was h i e r vóór
1900 n a u w e l i j k s s p r a k e van. Bovendien waren de e e r s t e Katho
l i e k e o r g a n i s a t i e s z o e t h o u d e r t j e s , d i e z i c h op harmoni e t u s 
sen p a t r o o n en k n e c ht i n s t e l d e n .
In 1860 v e r d i e n d e een wever i n Hi lversum 5 t o t 7 g ul d en p e r
week. S p o e l d e r s ( j o n g e n s en v e r s l e t e n we ver s) h a a l d e n t e n
h o o g s t e de h e l f t van d i t l o o n . Omtrent d i e t i j d vo er de H i l 
versum s t u k l o o n i n . Zeer h an d i g e a r b e i d e r s konden t o e n t o t
o nge ve e r 8 gul den komen, zowel i n de w e v e r i j a l s i n de s p i n 
n e r i j . Ook d i t was voor d i e t i j d aan de l a g e k a n t . Men mi jde
e c h t e r v e r g e l i j k i n g met l o n en i n s t e d e n , want h i e r huurden
a r b e i d e r s j a a r l i j k s s t u k j e s l a n d van b o e r e n , waarop z i j hun
a a r d a p p e l e n verbouwden en dus hun u i t g a v e n voor l e v e n s m i d d e 
len drukten.
In Laren waren de l o n en 20 t o t 30?ó l a g e r dan i n Hi l ve rs u m,
v o o r n a m e l i j k door h e t f e i t d a t men d a a r meest z e e r e e n v o u d i 
ge en goedkope w e e f s e l s p r o d u c e e r d e . Voor de wevers i n Laren
werd h e t l e v e n b e t e r , t o e n o m s t r e e k s 1870 ook d a a r h e t b e t a 
l e n van s t u k l o o n i ng an g vond, z i j h e t onder f e l v e r z e t van
de z i j d e d e r werknemers, d i e e r m o e i l i j k e r aan h og er tempo
konden wennen dan de Hi l ve rs um me r s. D i t g e h e c h t z i j n aan ou
de g e m o e d e l i j k h e i d b l e e k ook l a t e r , t o e n de m e c h a n i s e r i n g
d o o r z e t t e . Hi l ve rs u ms e a r b e i d e r s p a s t e n z i c h g e m a k k e l i j k e r en
v l o t t e r b i j m o d e r n i s e r i n g aan dan L a a r d e r s .
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Kijkje in een 19de eeuwse weverij. Naar een schilderij van M ax Liebermann. Coll. De Vaart
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Voor het karige loon werd in de tweede helft van de 19de eeuw
niet minder dan 78 uur gewerkt. Men begon om vijf uur 's mor
gens en kon pas 's avonds om negen uur naar huis, na het lui
den van de papklok. Het werk werd viermaal onderbroken voor
een kwartiertje schaften en tevens voor een grote middag
pauze van twaalf tot twee.Deze werd gebruikt voor eten en
voor slapen met de pet over de ogen, of voor kaarten. Vooral
de Laarders schijnen hieraan verslaafd te zijn geweest. Het
spel dat zij speelden heette propeneren en werd met een stok
van 52 kaarten gedaan. Pas omstreeks 1900 werd de werktijd
met één tot anderhalf uur per dag bekort.
Bij het beoordelen van de waarde van het uitbetaalde loon
moet men bedenken dat de tapijtweverij van de 19de eeuw geen
winter-werkloosheid kende. De afnemers wilden namelijk de
nieuwe voorraad tegen de gebruikelijke schoonmaaktijd in de
winkels hebben, dus in het voorjaar. In de wintermaanden werd
volop gewerkt om de bestellingen uit te voeren. Werkloosheid
in de tapijtweverij kon zich wel in de zomer voordoen, maar
dan was er meestal werk bij de boer te vinden.
Ingrijpend kon het stelsel van de gedwongen winkelnering wer
ken. Dit is een verschijnsel dat we al in het begin van de
16de eeuw in Naarden zien. Het hield in dat de arbeider zijn
loon gedeeltelijk of zelfs grotendeels in bonnen uitbetaald
kreeg, bonnen die hij alleen in de winkel van zijn patroon
kon besteden. De werknemers werden hiertoe verplicht, hoe
wel wegens de geringe omzet niet voordelig in grotere hoe
veelheden ingekocht kon worden. Vooral wanneer de arbeider
door ziekte of wat dan ook geen of te weinig inkomsten had
en op krediet moest kopen, zat hij aan de baas vast. Hij kon
niet van werkkring veranderen, zolang hij niet alles had
afbetaald, want niemand nam hem dan aan.
Deze dwang heeft ongunstig gewerkt. In de tweede helft van
de 19de eeuw is dan ook in vele geschriften tegen dit zoge
naamde truckstelsel geprotesteerd. Niettemin hebben de fabri
kanten maar moeizaam hun winkeltjes willen opgeven, of mis
schien hun vrouwen, want deze zorgden voor die tak van in
komsten. Zo de vroeger genoemde winkelierster Jannetje Pie
ters de Wit. Rond 1900 was er weinig van de gedwongen winkel
nering over. Toch waren er nog winkeltjes van fabrikanten;
ik weet er althans een in Laren te noemen, waarover straks
nader. De dwang had overigens twee voordelen, al mogen die
niet opwegen tegen de nadelen. In de eerste plaats kon de
arbeider in slechte tijden bij de vrouw van zijn patroon op
krediet kopen. En dan beperkte de uitbetaling in bonnen het
bedrag aan contant geld dat door menigeen besteed werd aan
drupkes jenever.
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Modernisering
Omstreeks 1870 wordt het koehaar als grondstof verdrongen
door machinaal gesponnen wollen garens uit Engeland. Dit
maakte de toepassing van stoommachines voor het weven van
tapijten mogelijk. Bij handtouwen werd namelijk opgerinkeld
(de ketting door oprollen - rinkelen - van het geweven doek
om een boom strak getrokken) nadat de spoel met inslaggaren
enkele malen door de ketting was gejaagd. Bij machinaal we
ven geschiedde dit na elke inslag. De kettingdraden stonden
hierdoor altijd strak en moesten voldoende sterkte hebben.
In Twente en Brabant begon men al vóór 1860 aan weverij met
stoom. In het Gooi zien we stoomwerktuigen in 1876 in ge
bruik voor verven, twijnen en spoelen. Hierbij laat ik de
eind 60-er jaren in Hilversum aan de vaart gebouwde stoom
spinnerij buiten beschouwing. Machinaal bedrijf in de weverij
treffen we in Hilversum pas tegen het jaar 1900, in Laren in
1914. In laatstgenoemd dorp maakte men toen een sprong van
handwerk naar elektrisch gedreven getouwen. Dit was prak
tisch en eenvoudig, want elk getouw kreeg een eigen motor
en kon werken zonder de lange drijfriemen en assen die de
stoommachine vergde. De benodigde investeringen leiden dan
tot het verdwijnen van de kleinste bedrijfjes, terwijl de
grotere groeien.
De produktiviteit van de wevers steeg aanmerkelijk door de
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Groottouw voor tapijtweven; handgetouw m et twee wevers ca 1900. Coll. De Vaart
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invoering van met stoom of elektromotoren gedreven getouwen.
Hierdoor werden betere lonen mogelijk. Voor het maken van
karpetten had men bij een handtouw twee man nodig; en deze
produceerden slechts drie stuks per dag. Op de machine kwam
men tot vijf a zes per man. Hiermee liep de tapijwever gro
tere risico's dan vroeger. Het was nl. gewoonte dat hij een
weefsel met fouten tegen kostprijs moest overnemen. De arme
wever placht het dan in de lommerd te Hilversum te belenen,
die het voor hem verkocht, want inlossen van dergelijke pan
den kwam nooit voor. De bedoelde verplichting viel niet meer
te handhaven, toen er kostbaarder stukken geweven werden.
In Laren zijn omstreeks 1935 de laatste handgetouwen buiten
gebruik gesteld. Het was interessant om te zien dat hierna
bedrijfjes opkwamen die bijv. handgeweven tafelkleden maak
ten, en vrij succesvol werkten. Zo "De Knipscheer" in Laren.
Dit werd voor sommige fabrieken aanleiding om machinaal
"handgeweven tafelkleden" te gaan vervaardigen. Deze vertoon
de de (opzettelijk aangebrachte) kenmerken van het handwerk.
Wie er echter een aantal van naast elkaar legde, zal duide
lijk dat ze alle dezelfde afwijkingen vertoonden en kon ze
hierdoor herkennen.
De tapijtweverij in Laren

We zagen al dat Laren volgens het gemeenteverslag van 1860
niet meer dan drie fabriekjes van vloerkleden telde, met ge
middeld zes arbeiders elk, en daarnaast achttien "fabrieken"
van dweilen en koedekken. In 1890 blijkt de laatstgenoemde
tak van nijverheid miniem, maar is de fabricage van tapijten
sterk toegenomen. We signaleren het volgende:
dweilen
1 fabriek met 2 arbeiders
II
II
katoenen stoffen 1
"
5
II
linnen weefsels
1
"
14
" en 5 kinderen
II
II
koedekken
1
"
0
II
tapijten
9
" 127
" en 16 kinderen
Van die tapijtfabri.eken stonden er in 1890 vier op naam van
een Van den Brink, drie op naam van een Willard, terwijl een
tweetal onder de naam Smit figureert.
Het aantal tapijtfabrieken schommelt in de volgende jaren
iets en groeit van acht in 1900 tot dertien in 1905 (met
110 arbeiders en 28 kinderen). Daarna loopt het terug, zowel
naar aantal bedrijven als naar aantal werknemers. Zo telde
Laren in 1910 nog maar zeven tapijtfabrieken, met 66 arbei
ders en 9 kinderen. Hier spelen de concurrentie tegen be
drijven elders en de hieruit voortvloeiende noodzaak tot
mechanisatie een rol. Deze vergde vrij hoge investeringen
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die vele kleine familiebedrijfjes niet konden opbrengen. We
gens hun vrij primitieve organisatie konden zij ook geen be
roep doen op bankkapitaal; men wilde dit overigens in de fa
milies ook niet.
In 1921 blijken er in Laren niet meer dan vier tapijtfabrieken over te zijn. Na 1945 vinden we er nog maar twee; binnen
kort geen enkele meer. Hier werken overigens andere faktoren
dan kort na 1900. Over de enige Larense fabriek die nog be
staat in 1980, maar de produktie aldaar stopzet, hebben we
een en ander te vertellen. Eerst volgen echter nog enkele
opmerkingen die zowel voor Laren als voor Hilversum gelden,
De oude kleine weverijen werden geheel met eigen ^kapitaal
gedreven. De eigenaar stond zelf in zijn bedrijf of-had een
meesterknecht. Toen de bedrijven kapitaalintensief werden
door de invoering van machines, leverde dit moeilijkheden op
bij deling van erfenis. Zoveel mogelijk trachtte men dan geld
van de verschillende erfgenamen in het bedrijf te houden. Dit
kon het beste door een N.V. te stichten, waarbij familiele
den aandeelhouders werden, beter nog obligaties kregen, waar
door zij niet of nauwelijks deelden in het bedrijfsrisico en
vrij zeker waren van een behoorlijke opbrengst aan rente.Dit
betekende dat bij ongunstige resultaten de leiding van het
bedrijf allereerst rentetrekkende verwanten moest betalen en
zelf eventueel niets ontving, buiten het salaris. Hieruit
zijn nogal eens interne spanningen voortgekomen.
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Verfbak, gestookt met turf, ca. 1900. Coll. De Vaart
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Met de groei der bedrijven veranderden de werkzaamheden en
de verdeling hiervan. Er moest een verkooporganisatie opge
bouwd worden, de administratie werd omvangrijker, het werd
meer en meer noodzaak de technische ontwikkelingen bij te
houden en nog meer om de veranderende vraag beter te peilen.
Men kon al spoedig niet jaren achtereen met dezelfde collec
tie aankomen. Ook op te gebruiken kleuren moest men meer
gaan letten.
Traditioneel werd het garen bij verschillende tapijtfabrieken in eigen beheer geverfd. Dit gebeurde in koperen bakken
(binnen een mantel van baksteen) op een turfvuur. Ik heb dit
zelf in Laren door een mijner ooms zien doen. Er was een fijn
gevoel nodig voor de sterkte van het verfbad en voor de duur
van de behandeling. Bovendien moest de temperatuur nauwkeu
rig bijgehouden worden, wat bij een dergelijke primitieve
wijze van stoken verre van eenvoudig was. Overkoken veroor
zaakte een gebrek aan diepte in de kleur; een iets te lage
temperatuur schaadde de kleurvastheid. Het drogen geschiedde
met behulp van metershoge palen met korte schuin omhoog ste
kende dwarsstokken; over deze laatste werden horizontaal
stokken gelegd, waaraan de strengen garen hingen. De koperen
bakken zijn op den duur door stoombakken vervangen. Oudere
Laarders zullen zich stellig wel herinneren dat er aan het
Zevenend bedoelde palen stonden.
Na de koehaartijd treft men allerlei tapijtsoorten. Het een
voudigste waren de "vlakke" streepkarpetten, uitgevoerd in
rood en zwart. Deze waren effen en vertoonden bij de korte
einden kleurige strepen dwars op de lengte van het karpet.
In het eerste kwart van deze eeuw zag men dit soort vloer
kleden veel. Een tweede soort streepkarpet was die, welke
met de naam spiegelkarpet werd aangeduid. Hierbij gebruikte
men "getwernd" inslaggaren, d.w.z. twee of meer in elkaar
gedraaide draden van verschillende kleur of tint. Dit gaf
een heel bijzonder effect.
De verdere ontwikkeling toont verschillende soorten tapij
ten. Het goedkoopst en veel verkocht was tapis-belge, een
vlak weefsel met een patroon, waarbij de onderkant het spie
gelbeeld van de bovenzijde vertoonde. Verder werden er pooltapijten gemaakt. Zo moquette (met doorgesneden pool), bou
clé (met lussenpool). Wiltonkarpetten (waarbij de poolketting de kleur aanbracht) en Axminster (een pooltapijt met
telkens twee inslagdraden naast elkaar, waarbij de pool door
zgn. grippers - een reeks puntige bekjes - in het weefsel
wordt gepikt). Met deze variatie in soorten en verandering
in gevraagde kleuren en patronen werd het moeilijk, kostbaar
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en riskant om op voorraad te werken. Het was hierdoor zaak
om met reizigers tijdig voldoende orders in te zamelen.
In het volgende beperk ik mij tot één enkel Larens bedrijf.
Dit wil niet zeggen dat de historie van de andere niet de
moeite waard is, wel dat ik over die enkeling een en ander
kan vertellen, doordat het bedrijf oudtijds aan mijn voor
ouders langs moederszijde behoorde. Bovendien was mijn neef,
de heer C.J.M. van den Brink, oud-directeur van het bedoelde
bedrijf, zo vriendelijk mijn tekst kritisch door te nemen en
mij een reeks aanvullende inlichtingen te verschaffen, waar
door ik de ontwikkeling tot aan het heden kan schetsen. Ik
ben hem hiervoor zeer erkentelijk. Anderen ontvangen hierbij
de uitnodiging om hetzelfde te doen met hun (voormalige) fa
miliebedrijven. Voor mij staan hieromtrent geen gegevens ter
beschikking. Zo ze al bewaard zijn gebleven, mag ik ze voor
mij onbereikbaar noemen, totdat iemand zo vriendelijk is mij
gegevens ter verwerking en publikatie aan te bieden. Vooral
kleinere familiebedrijven plegen nogal eens een gesloten
boek te blijven of zelfs niet meer over "de boeken" te be
schikken .

Van den Brink en Campman
We knopen aan de bij vroeger genoemde Theunis van den Brink.
Deze had een zoon Cornells, geboren te Laren in 1800, en la
ter van beroep fabrikant. Zijn bedrijf ging over op zijn
zoon Meins van den Brink die in 1871 op veertigjarige leef
tijd overleed, enkele maanden na de geboorte van mijn moeder
zijn jongste dochter. Hij huwde in 1862 de twee jaar jongere
Teuntje Galis, die hem verre heeft overleefd, want zij
stierf pas in 1910.We krijgen nu te maken met een zoon en
een schoonzoon van dit echtpaar.
De zoon heette Cornelis van den Brink en werd in 1869 gebo
ren. Hij overleed in 1938. Voor hem viel weinig te leren in
het bedrijf van zijn moeder, want zij heeft het als weduwe
niet op gang kunnen houden, althans niet op het vroegere
peil; wel bleef zij in de gemeenteverslagen figureren als
fabrikante.
De oudste dochter heette Adriana ("tante Jaantje").Zij werd
geboren in 1866 en huwde Johannes Campman ("oom Campman ,
door ons nooit met zijn voornaam aangeduid). Deze man was
als jong onderwijzer uit Renkum in Laren gekomen. Hij werd
in het bedrijf van zijn schoonmoeder opgenomen en paste daar
uitstekend in naast zijn technisch goed onderlegde zwager
Cornelis ("oom Cor"). Zij richtten samen per 1 augustus 1897
de firma Van den Brink en Campman op.
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Cornells van den Brink had zijn leertijd doorgebracht bij
P.C. van den Brink, een oom die een bescheiden tapijtfabriek
dreef met meest tien man personeel. Toen hij na enige jaren
volleerd was, kreeg Cornells als dank een gouden horloge
(loon had hij nooit ontvangen, als mijn herinnering omtrent
verhalen uit langvervlogen tijden mij niet bedriegt). Hij
heeft zich vooral" de technische kant van het vak eigen ge
maakt en zich gespecialiseerd in het verven van garens.
Campman was meer geschikt voor de administratie en vooral
voor de relaties naar buiten. Hij was een man die er graag
op uit trok en overal met smaak grappige verhalen wist te
vertellen. Zo iets kon nooit kwaad voor een bedrijf dat weer
opgebouwd moest worden en nieuwe klanten zocht. Campman was
een goede vriend van Jan Hamdorff, de caféhouder, beschermer
van Larense schilders die hij kopers bezorgde, tevens ge
wiekst handelaar in percelen grond die stedelingen graag te
gen voor die tijd hoge prijzen kochten om zich in het pit
toreske dorp een villa te laten bouwen. Hij heeft goed ver
diend en zijn bescheiden café tot een groot hotel uigebreid.
Jan Hamdorff hield er van af en toe buiten het dorp enig
vermaak te zoeken en Johan Campman eveneens. Uit deze rela
tie ontstonden verhalen die al dan niet aangedikt het aan
horen waard waren, ook als je ze meermalen beluisterde.Een
hiervan wil ik in 11 kort navertellen; helaas is hiermee niet
weer te geven, hoe het klonk wanneer het verhaal in kleuren
en geuren werd opgedist.
Welnu, Johan Campman en Jan Hamdorff waren er weer eens sa
men op uit geweest, en wel met eigen vervoer, de hittewagen.
Het was knap laat geworden en pikkedonker. De maan scheen
niet en de enkele straatlantaarns met oliepitten waren al
lang gedoofd. Er ontstond enige twist over de vraag, wie wie
thuis zou brengen. Uiteindelijk werd besloten dat Johan
Campman zijn vriend geruisloos zou afleveren en daarna de
mars van de Brink naar het Zevenend alleen zou volbrengen.
Het lag in de bedoeling door de achterdeur naast de woonkeu
ken bij Hamdorff binnen te gaan. Helaas bleek echter deknop
van die deur onvindbaar, door een of andere rekel er af ge
haald. Geen nood, dacht Johan Campman: moeder Hamdorff doet
nooit de pennen op de schuiframen; ik zal er een openduwen
en Jan Hamdorff hierdoor naar binnen werken.
De gevolgen van deze daad zijn ietwat rampzalig geworden.
Vlak voor het bewuste schuifraam (van de woonkeuken) stond
de tafel waarop het ontbijtservies al was klaargezet. Geen
der beide vrienden had dit opgemerkt. Het is volkomen aan
gruizels gegaan. Spijtig, want dat was niet nodig geweest.
Dit merkte Jan Hamdorff de volgende morgen, toen hem ver
teld werd dat moeder de deur opzettelijk open had laten
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staan, omdat haar zoon anders zo veel moeite had in het pik
kedonker de knop te vinden. Je kunt ook niet vermoeden dat
een paar jolige jonge mensen in de duisternis niet op de ge
dachte komen dat een onvindbare deurknop toch niet echt weggehaald zal zijn.
Tot zover een van de verhalen. Past zo iets in een toch seri
eus bedoeld artikel over Larense weefnijverheid? Op het eer
ste gezicht misschien niet. Ik moet echter opmerken dat het
oude Laren voor mij speelse en zelfs carnavaleske herinne
ringen oproept. Het dorp was kleurig en straalde humor uit.
Er is veel ellende geleden, maar men kende ook de befaamde
Roomse blijdschap. In verschillende publikaties over Laren
zijn tal van situaties geschetst die van een verkwikkend
soort humor in alle eenvoud getuigen. Een artikel over Laren
is niet compleet, als er nergens iets uit de kleur en fleur
van het dorp wordt aangeduid.
De groei van het bedrijf
De weverij van Cornelis van den Brink en Johan Campman was
aanvankelijk ten dele gevestigd in de oude Saksische boerde
rij aan het Zevenend, gelegen achter de boerderij van Kool,
waarvan nu een deel aan het geologisch museum Hofland onderdakverleent. In het achterhuis stonden getouwen voor het we
ven van lopers. De tapijten werden gemaakt in een bescheiden
bouwwerk met mansardedak naast het achterhuis. De weverij
was in een voormalig boerderijtje aan de Zevenenderdrift
ondergebracht.
De oude boerderij en fabriceurswoning aan het Zevenend had
van de straat af gezien ter linkerzijde een kruidenierswinkeltje dat mijn grootmoeder dreef, en door tante Jaantje nog
enige tijd is voortgezet, want ik heb er een duidelijke her
innering aan. Aan de andere zijde van het huis lag de "mooie
kamer", waar men zelden placht te komen. Achter deze lagen
de woonkamer, slaapkamers, een kantoortje, een grote woon
keuken, en dan het achterhuis met de oude weverij. Campman
woonde in dit huis. Hij is er blijven wonen tot hij in 1946
op 83-jarige leeftijd overleed. Cornelis van den Brink kreeg
na zijn huwelijk de beschikking over een in traditionele stijl
gebouwde villa verderop aan het Zevenend. Campman heeft de
voormalige winkel uitgebouwd met een erker, waardoor een mo
derne ontvangkamer ontstond. Hij achtte deze nodig, toen hij
omstreeks 1920 wethouder werd. In deze functie was hij mede
oprichter van het Sint Jansziekenhuis.
De beide woningen hebben omstreeks het midden van deze eeuw
hun oorspronkelijk bestemming geheel verloren. Het huis van
Campman werd na zijn overlijden ingericht voor receptie,
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administratie en toonzaal. Dat van Cornelis van den Brink is
uiteindelijk de kantine geworden in de tijd na de Tweede We
reldoorlog, na de grote uitbreidingen door de hnnw van de
nieuwe fabrieksruimten. Hiermee gingen grote stukken groente
tuin en het veld met de droogpalen verloren. Inmiddels was
er al een jongere generatie opgetreden, de oudste zonen van
de beide firmanten, elk van hen naar hun grootvader Meins,
in naar de eis der tijds aangepaste vorm, Clemens geheten.
Zij zochten zich ruimere woningen elders in Laren. Momenteel
heeft weer een volgende generatie de leiding van het bedrijf
in handen.
Voor het zover was, is er wel een en ander gebeurd. De in
1914 begonnen uitbreidingen en moderniseringen werden gevolgd
door de in 1929 uitgebroken hevige economische crisis. Door
contingentering heeft de regering in die tijd getracht de
vaderlandse tapijtindustrie te beschermen. Aanvankelijk niet
effectief door beperking van de invoer naar de waarde, dus
tot een maximaal bedrag per jaar (wat niet hielp door prijs
dalingen), daarna het gewicht (hetgeen weinig invloed had
doordat de importeurs lichtere tapijten invoerden), tenslot
te in 1935 pas afdoende door contingentering naar oppervlak.
Al vóór de grote crisis had de tapijtindustrie gezocht naar
bescherming van de bedrijven door kartellering. In 1926 ver
enigden zich hiertoe twaalf fabrikanten, waaronder zes in
Hilversum en Van den Brink en Campman in Laren. Men bereikte
priisbeheersing. In Hilversum ontstond in 1930 uit vier fa
brieken met één Amersfoortse een fusie onder de naam Veneta.
De beide Larense fabrieken van die tijd deden niet mee aan
dit soort neiging tot concentratie.
Het in 1914 neergezette gebouw - de eerste uitbreiding na
1897 - besloeg 250 vierkante meter vloeroppervlak. Hier maak
te men machinaal de genoemde rode en zwarte en spiegelkarpetten, tevens effen geweven overlopers naast met de hand
geweven keper lopers. In 1931 kwam er tapis-belge weefge
touwen bij, waarvan de produkten in de handel gingen onder
de naam Holtap. Van nieuwbouw kwam toen niets. Deze werd
aangevat in 1937, waarbij het vloeroppervlak is vergroot met
500 vierkante meter. Dit was nodig voor de opstelling van
getouwen voor het weven van Smyrnatapijten. Ze werden dubbelgeweven. Dat wil zeggen dat de machine twee karpetten te
gelijk maakte, nl. één met de onderkant beneden en de ander
daar bovenop met de onderkant boven. Het poolgaren stond
tussen beide in en werd doorgesneden. Deze tapijten moesten
toen aan de handel bij afmetingen van 2 bij 3 meter ƒ 48,—
kosten (tegen ƒ 500,— in 1976). Een deel van de nieuwe ruim
te was nodig voor voorbereidingsmachines en finishingapparatuur. Het succes van dit nieuwe produkt was groot, echter
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maar voor korte tijd wegens het uitbreken van de Tweede We
reldoorlog .
De bezetter maakte spoedig aan alle glorie een einde, door
dat de directie weigerde aan Duitse instanties te leveren.
Zij kreeg toen geen elektriciteit, geen kolen en geen grond
stoffen meer. Het bedrijf werd echter niet stilgelegd. Een
viertal nog behouden handgetouwen plus een veertiental uit
Hilversum werd nu in werking gesteld voor het maken van zgn.
voddenkleedjes. Op een papieren ketting werd met als inslag
in reepjes gescheurde oude vitrage of dameskousen een fleu
rig en werkelijk artistiek ogend produkt vervaardigd. Het
vond in de oorlogsjaren gretig aftrek.
Na de oorlog werd de produktie van dubbelgeweven Smyrnatapijten weer ter hand genomen; tevens werden zgn. handweef
tafelkleden opnieuw machinaal vervaardigd. Een voor die tijd
geheel nieuw produkt werd al spoedig (van 1949 af) ook ge
maakt. In een nieuwbouw van 1250 vierkante meter vloeropper
vlak is de aanmaak van grippertapijten, -matjes en -lopers
gestart. Hierbij ontstaat de pool in het karpet door het in
brengen van op maat gesneden stukjes garen met grijpertjes
in de ketting; de inslag klemt die draadjes vast.
Met 2000 kwadraadmeter bebouwd oppervlak was het eigen ter
rein vol. De directie kocht toen grond aan de overzijde van
het Zevenend. Daar is in 1957 een zeer moderne ververij
TVE 10-106

gestart. Het ging dus goed met het bedrijf. Echter, een
jaar later zaten we in Nederland midden in een bestedings
beperking, in feite doodgewoon een economische crisis. De
afzet stokte. De afnemers merkten al gauw dat zij nu zelf
geen voorraden van betekenis meer behoefden aan te houden.
De fabrikant had stampvolle magazijnen en voerde graag met
spoed zelfs de kleinste bestellingen uit. Dit leunen op de
bij de fabrikant liggende voorraden is sindsdien gebleven.
Het vergt uiteraard van de producent dat hij de beschikking
heeft over een veel groter kapitaal dan tevoren.
In 1964 volgde in Laren weer een uitbreiding. Dit ten be
hoeve van de bij de gripperfabriek behorende spoelerij,
kettingscheerderij en kaartenslaanderij (kaarten met inge
slagen gaatjes die voor het ontstaan van het patroon zor
gen, vergelijkbaar met de ingelegde "boeken" bij een draai
orgel). In totaal had Van den Brink en Campman B.V.(sinds
kort N.V.)in Laren nu bijna 5000 vierkante meter bebouwd.
Verdere uitbreiding was ter plaatse niet mogelijk. Daarom
kocht men in Lichtenvoorde 36.000 vierkante meter industrie
terrein. Hierop is een uiterst moderne gripperfabriek ge
bouwd met 3600 kwadraadmeter vloeroppervlak. Deze werd in
1966 in gebruik genomen en in 1971 uitgebreid. Mede hier
door kon de aanvankelijk zeer bescheiden export opgevoerd
worden. In de jaren 1970-1971 lag deze steeds op 4Ö?ó van de
totale produktie of hoger. Men kwam toen ook uit op de
Frankfurter Messe. Het bedrijf werkt met circa 150 man in
Laren en ongeveer de helft van dit getal in Lichtenvoorde.
De directie legde er zich steeds op toe eerste klas produkten af te leveren. Dit met veel gevraagde patronen die
geïnspireerd waren op of overgenomen van landen uit het na
bije en midden oosten, ook wel uit Noord-Afrika. Er werd
tevens geëxperimenteerd met allerlei andere mogelijkheden.
Dit leidde tot het opstellen van een vijfjarenplan in 1975,
met de bedoeling om tot verdubbeling van de omzet te komen.
Dit bleek luttele jaren later niet realiseerbaar. De in
Nederland explosieve loonontwikkeling, vergeleken met an
dere landen, ook in Europa, ging de omzet beïnvloeden.
Hierbij kwam het feit dat de Nederlandse gulden tot de har
de valuta's behoorde. Dat veroorzaakte eerst een stilstand
in de groei en na 1977 een achteruitgang in de omzet; dit
zowel op de thuismarkt als ten aanzien van de export. Wel
hadden we nog te maken met een consumptiegroei van tapijt
in Nederland; deze werd echter geheel opgevangen door een
enorme toename van import van goedkopere tapijten.
De aanpassing aan de ingetreden ontwikkeling noodzaakte het
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bedrijf haar produktiecapaciteit aan te passen. Dit werd te
deer noodzaak, toen de olieprijzen, en dus de uitgaven voor
energie, zeer sterk gingen stijgen. Bovendien was er geen
enkele ombuiging van de wereldeconomie in gunstige zin in
zicht. Het besluit moest toen vallen de produktie in Laren
te stoppen. Dit werd in 1979 genomen. Wel zouden in Laren
blijven de directie, de commerciële dienst met de admini
stratie, de ververij, de produktie-ontwikkeling met ontwerpatelier, de kaartenslaanderij en de expeditie. Voor de pro
duktie is Lichtenvoorde meer dan Laren geschikt, doordat de
getouwen er zo tegenover elkaar opgesteld zijn dat één man
gemakkelijk vier stuks kan bedienen. In Laren staan de ge
touwen zodanig naast of achter elkaar dat dit een heen en
weer lopen over te grote afstand vergt, waardoor stagnaties
niet tijdig verholpen kunnen worden.
De tweede tapijtfabriek in Laren, die van Willard, was in
middels omstreeks 1965 al verdwenen. Men vindt nu in Laren
nog een groothandel in woningtextiel onder deze naam. Ove
rigens mogen we opmerken dat ook de Hilversumse tapijtin
dustrie in recente tijd in moeilijkheden kwam. De Veneta
moest opgeheven worden in het midden van de jaren zeventig.
Een ander bedrijf verhuisde naar Lelystad, maar kon het daar
niet redden. De tapijtfabriek Arie Veen kampte op het eincfe
van de jaren zestig aan de Herenstraat in Hilversum met
ruimtegebrek en verhuisde vrijwel geheel naar Soest. Het
ontwikkelde zich daar goed onder de naam Forbo-tapijt B.V.
De enige nog geheel in Hilversum werkende tapijtfabriek is
nu Fokker B.V. aan de Veerstraat, een bedrijf van beschei
den omvang.
Van de Gooise tapijtindustrie - met een eeuwen teruggaande
oorsprong - zal men binnenkort weinig meer teruginden. Dit
is niet abnormaal, want opkomst, hoogtepunt en neergang of
verschuiven naar elders vormen een vaste cyclus. Naarden
heeft deze in vroeger eeuwen gekend. Laren en Hilversum
ervaren dit in de huidige tijd.
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Dee/ van een getouw voor het weven van Smyrnatapijten [met twee tegelijk, zie de rollen rechts].
Coll. C.J.M. van den Brink
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De hei in historisch perspectief
C. van Aggelen - Hilversum

Het brinkdorp Laren en de omliggende gronden staan weer vol
op in de belangstelling. Om de betekenis van beide aspecten
beter te begrijpen, wordt hierbij de ontwikkeling in kort
bestek weergegeven.
Er kan, mede in verband met de beschikbare ruimte, geen aan
dacht worden besteed aan belangrijke geologische en arche
ologische onderwerpen. Daarvoor zijn eerdere publikaties be
ter geschikt.
i. Het "ontstaan" van de hei
In het paleolithicum en het mesolithicum (respectievelijk
8000 tot 10.000 jaar v. Chr. en 4000 tot 8000 jaar v. Chr.)
leefden hier in het Gooi jagers. Zij hadden geen vaste woon
plaats en waren dus nomaden.
In de vroeg mesolitische tijd kon het wel gebeuren dat de
bewoners wat langer op één plaats bleven. Hoewel zij jagers
waren, bezaten zij wat vee. Bovendien verzamelden zij knol
len, wortels, bessen, noten en andere vruchten. Terwijl er
gejaagd werd of wanneer men bezig was met het zoeken van
andersoortig voedsel, bleef het vee op één plaats en deed
zich tegoed aan het aanwezige groen.De weinige dieren zorg
den er ook voor dat struiken en jonge boompjes geen kans kre
gen om te groeien. In plaats van nieuw bos kwam er een vege
tatie: de hei.
De verkleining van het bos gedurende het neolithicum zette
zich voort. Primitieve landbouwers konden dat bos uitstekend
gebruiken; met stenen bijlen werden de bomen omgehakt. Tak
jes en blaadjes dienden als veevoer, terwijl de rest als
brandstof werd gebruikt of ter plaatse verbrand. De as werd
vervolgens op akkers gestrooid. De resultaten waren matig.
Na twee of drie jaar zocht men nieuwe akkers.
Het vee bleef bij deze roofbouwers achter op de verlaten ak
kers. Vrijwel niets kon daar groeien. Maar één plantensoort
wist zich te handhaven: de hei. En wel in zulke hoedanigheid
dat men kon spreken van heidevelden.
Omstreeks de 7de en de 8ste eeuw heeft er een nederzetting
bij de Aardjesberg gestaan. Verder zijn er op de Lange Heul
sporen van bewoning uit de 12de of 13de eeuw gevonden. In
beide gevallen zullen de bewoners de hei al hebben benut,
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o.a. als natuurlijk materiaal in de vorm van (heide)plaggen
voor de bouw van hutten. Bovendien is het waarschijnlijk dat
de vroeg-middeleeuwse bewoners van het Gooi de schapemest
wisten te gebruiken om de opbrengst van hun akkers te ver
beteren .
2 . Het brinkdorp in relatie met de hei en de eng

In het Gooi ontstonden de nederzettingen vooral in de over
gangsgebieden van hoge naar lagere gronden. Het verschil in
vochtigheid zal mede het grondgebruik hebben bepaald.
Het centrale punt voor een nederzetting was de Brink. Dit is
een weideplaats omgeven door bomen. Daaromheen werden de
boerderijen gebouwd. Op de Brink kon het vee tijdelijk gra
zen; bovendien was althans in Laren een drenkplaats aanwe
zig (de Coesweerd).
Nochtans is het mogelijk dat de Brink een verdedigingsfunctie had. Eerder echter wordt er aan de Brink een communale
functie toegedacht. De mogelijkheid om de Brink als vergader
plaats te gebruiken zal zeker zijn benut, evenals de aanwe
zigheid van bluswater in verband met brandbestrijding.
Buiten de nederzetting lagen op de hogere gronden de engen
en de heidevelden. Terwijl men op de lagere gronden in het
Gooi de weilanden voor het rundvee (meenten) en de hooilanden
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(maatlanden) aantrof.
Behoudens de engen waren vele eerder genoemde gronden en
eventueel aanwezig bós van omstreeks 1300 af gemeenschappe
lijk in gebruik (grondheerlijke marke). Hoewel de eng min of
meer privébezit was, kon het gebeuren dat er gemeenschappe
lijk aan uitbreiding werd gewerkt. Dit kon echter niet onge
limiteerd doorgaan. Ten eerste gaf het tot akkerland afzon
deren van stukjes gemeenschappelijke heidegronden problemen
met gebruikers. Bovendien was de hoeveelheid akkerland vrij
streng gerelateerd aan de oppervlakte beschikbare weide- en
heidegrond (mest!).
De belangrijkste produkten van de engen waren: rogge en
gerst, en later ook boekwei en aardappelen.
3. De hei nader bekeken

Dank zij de schapen konden heidevelden ontstaan. Hoofdreden
om schapen te houden was het verkrijgen van mest. Deze werd
in de schaapskooi vermengd net humusrijke heideplaggen. Dit
mengsel werd gebruik om de opbrengst van de akkers te ver
beteren. Per ha. bouwland had de boer ongeveer 30 wagen
vrachten mest met plaggen per jaar nodig. Om dit te berei
ken was de mest van 20 tot 30 schapen vereist. Hiervoor
moest men 10 to 15 ha. heide houden. Per ha. bouwland had
men een oppervlakte van 0,4 tot 0,7 ha. plaggengrond nodig.
Aangezien de hei na het plaggensteken een rustperiode behoef
de, kon de boer pas na 7 tot 10 jaar terugkeren.
Natuurlijk overlappen de delen "graasheide" en "plaggenheide"
elkaar. Al met al komt men tot de conclusie dat de boer voor
1 ha. akkerland de beschikking moest hebben over ruim 4 ha.
heide.
Heideplaggen werden ook gebruikt als brandstof en bouwmate
riaal (dakbedekking van plaggenhutten).
Een extra verdienste bestond in het houden van bijen. Hiertoe
werden verschillende bijenschansen gebouwd. Men zegt dat de
honing van de boekweit op de akkers van de beste kwaliteit
was.
Het is zeker dat men zich heeft beziggehouden met de ver
vaardiging van bezems uit struikhei en boenders uit dophei.
Ook bood de hei de mogelijkheid voor zand-, grint- en leemgraverij. Dit in verband met de aanleg van wegen en verhar
ding van boerderij vloeren.
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Het beheer van de ’’gemene” Gooise heide
J.P h. D h o n t - rentm eester
S tich tin g Gooisch N atuurreservaat

In vroeger tijden vormde de heide een essentiële factor voor
de plaatselijke landbouweconomie, die op zich even belangrijk
was als de akkergronden of de engen, en de weidegronden of
de meenten.
Reeds tijdens de middeleeuwen viel aan de Erfgooiers het ge
bruiksrecht toe over de heide en de meenten. Ze werden dan
ook aangeduid als gemene heiden en weiden van Gooiland. Om
streeks de laatste eeuwwisseling deden zich zodanige veran
deringen voor in de landbouweconomie,dat de heide voordeGooise agrarische bevolking geen overwegende betekenis meer had.
De aantrekkelijkheid van het Gooise landschap bleef echter
bestaan en was reeds van oudsher bekend. Het bracht vele
kunstenaars naar Laren, dat van een agrarisch dorp met eni
ge weefindustrie een dorp werd waar veel kunstenaars verble
ven.
Bedreigingen van aantasting van de natuur begonnen steeds
meer op te doemen. Grondverkopen voor villa- en andere bouw,
zandafgravingen en dergelijke bedreigden ook de heide. De
toenmalige Commissaris der Koningin in Noord-Holland, Jhr.
Roëll, onderkende dit met vele anderen en richtte zich in eerr
brief gedateerd 11 februari 1930 tot de burgemeesters van de
Gooise gemeenten, waarin hij zijn bezorgdheid uitte over het
behoud van de geliefde wandel- en ontspanningsplaatsen in
het Gooische landschap. Hun bemoeiingen leidden ertoe, dat de
provincie Noord-Holland op 18 december 1930 de vorming van
een reservaat in het Gooi goedkeurde. Van het bestuur van
Stad en Lande van Gooiland, dat belast was met het beheer
over de "Gooise gemene weiden", waarvan het gebruik in 1404
door Hertog Albrecht van Beieren was geregeld in het zoge
naamde erfgooiersstatuut, kon 1531 ha worden aangekocht en
van andere eigenaren circa 106 ha natuurterrein. Voor het
eerst werd hiervoor in een officieel provinciaal stuk de
term natuurreservaat gebruikt. In november 1932 werd de Stich
ting Gooisch Natuurreservaat opgericht, waarvan de akte op
31 januari 1933 in Amsterdan notarieel werd verleden en de
totstandkoming een feit, onder de statutaire bepalingen om:
a. de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door
de verkrijging van aldaar gelegen terreinen, teneinde deze
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ten eeuwige dage ongeschonden als natuurreservaat te be
houden; en
b. aan het publiek door vrijen toegang tot die terreinen on
der eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat
natuurschoon te verzekeren.
Indien bij de oprichting meteen u/as onderkend hoe moeilijk
deze twee doelstellingen, - hoe aantrekkelijk overigens ook -,
waren te combineren, vooral in latere jaren, dan waren zij
waarschijnlijk niet in deze vorm statutair vastgesteld. Be
houd van natuurschoon en vrije recreatieve toegang zijn per
definitie met elkaar in strijd;!
Dat het gebruik van de heide door de erfgooiers niet geheel
naar de bedoelingen van het nieuwe bestuur van de stichting
was, blijkt reeds uit de notulen van haar vergadering van
27 februari 133: "Bij de bespreking dezer brieven blijkt het
dat het de bedoeling van het Dagelijksch Bestuur is geweest
om voorshands tot ter zake een nadere regeling zal zijn ge
troffen, het graven in de heide te verbieden, en overigens,
om degenen die krachtens vergunningen, destijds door Stad
en Lande gegeven, hebben gegraven, en nog onverkochte voor
raden grond e.d. in de heide aanwezig hebben, behoorlijk ge
legenheid te schenken die voorraden weg te voeren. Mocht in
sommige gevallen de gestelde termijn van 1 maart 1933 te
kort zijn, dan kan alsnog ter zake eene voorziening worden
getroffen".
Alleen de rijwielpadenvereniging Gooi- en Eemland heeft nog
lange tijd vergunning gekregen om op daarvoor aangewezen
plaatsen grind en leem te graven voor het onderhoud van de
door haar beheerde fietspaden.

De heide
De heide is als vegetatietype grotendeels ontstaan door te
intensieve beweiding van de eiken-berkenbossen op de arme
zandgronden in vroeger eeuwen. Door deze beweiding ontston
den open plekken, waar de heide ging domineren. Door gere
geld branden en beweiden kwamen de uitgestrekte heidevelden
van de vorige eeuw tot stand. De heide moet om vitaal te blij
ven geregeld verjongd worden. Dit gebeurde vroeger door pe
riodiek, vroeg in het voorjaar, afbranden door schaapherders
en het afvreten door schapen en wild. Nu werd het branden een
weloverwogen beheersmaatregel. Wanneer de heide in een ver
keerde periode van het jaar afbrandde, ontaardde de vegetatie
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vaak tot pijpestrootjesvelden of met bochtige smele. Het is
dan heel moeilijk om weer hei te krijgen. Ook maaien, al dan
niet met afvoeren van het maaisel, werd toegepast.
Door te veelvuldig bezoek en te intensieve betreding of berijding treedt vernieling op. Er dient daarmee bij het be
heer rekening te worden gehouden. In feite komt het beheer
erop neer die maatregelen toe te passen die tot het onstaan
van de heidevelden hebben geleid. Namelijk plaggen steken,
afbranden, beweiden of maaien.
Plaggen werden nog lang gestoken op de Zuiderheide langs de
Rijksweg 1. Maar dat was meer een moderne vorm. Namelijk door
hoveniers voor de aanleg van heidetuinen. Beweiden was ook
niet meer mogelijk zodat afbranden en maaien nog overbleven.
Ook de eerste rentmeester van de stichting had dit reeds
vroeg onderkend getuige zijn mededeling in de bestuursverga
dering van 10 september 1934: "Dat het wenschenlijk is tel
ken jare een deel der heide af te branden: dit jaar is onge
veer 100 ha afgebrand, doch spreker zou daarmee door willen
gaan en verzoekt daarom hem een algemene machtiging te verleenen om jaarlijks heide af te branden tot een maximum van
100 ha. In 13 jaar zou dan het gehele heidebezit zijn ver
jongd. Ideaal zou het zijn, zegt spreker, wanneer weder scha
pen in de heide konden worden gebracht".
Dit idee lacht de vergadering wel toe. Algemeen is men van
mening, dat een kudde schapen de aantrekkelijkheid van het
Gooi zou verhoogen. De rentmeester krijgt wel een machtiging
om in 1933, 100 ha heide te branden, doch géén algemene
machtigingI!) Mogelijk dat een plaag van de heidekever (Lochmea suturalis) in 1933 hem tot het verzoek heeft gebracht,
want in de bestuursvergadering van 13 november 1933 wees hij
erop, dat de keverplaag op sommige plaatsen veel schade be
rokkent. Nabij de Witte Bergen is een terrein van 25 ha. waar
de heide reeds dood is. Spreker zou dit nu wuillen afbranden.
Een ander gedeelte heide, ook ongeveer 25 ha groot nabij de
Craailoosche brug dient op dezelfde wijze te worden behan
deld. Voor de schoonheid van het reservaat acht de Rentmees
ter dit afbranden zeer gewenst. Uiteraard zullen met een en
ander eenige kosten gepaard gaan doch deze zijn niet overwe
gend. Tot het handelen in de aangegeven richting wordt de
Rentmeester gemachtigd.
Toch was 100 ha heide afbranden per jaar kennelijk te veel
want een op verzoek van de stichting door het StaatsbosbeTVE 10-116
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heer uitgebracht rapport in 1950, noemt van het gehele heideareaal nog 5% hoog, 55% middelhoog en 40% laag. Uit dit rap
port maar ook uit een "Onderzoek verricht door Dr. W. Beijerinck verbonden aan het Nederlandsch Biologisch Station
"Stichting Prof. Dr, TH. Weevers"te Wijster (Dr.) naar de
heidevegetatie in het Gooisch Natuurreservaat en de middelen
tot haar behoud", blijkt dat het bestuur van de stichting
steeds veel waarde heeft toegekend aan het inwinnen van ad
vies van deskundigen. In het vijfde rapport van Dr. Beijerinck d.d. 6 januari 1941 staat onder meer:
1. Perceelsgewijze en periodiek de heide en vliegdennen,waar
het, met het oog op het uitzicht noodig wordt, afbranden,
bijvoorbeeld om de tien jaren.
2. De af te branden percelen moeten niet te groot worden ge
nomen, zeker niet grooter dan 50 ha. ineens, opdat herstel
door uitzaai voldoende snel kan plaats grijpen. Hierbij
zou het tevens aanbeveling verdienen, vruchtdragende ou
dere dennen in de directe omgeving van het afgebrande per
ceel tevens op te ruimen.
Wat het beheer van de heidevelden betreft is in navolging
van het voorgaande steeds zo gehandeld met gebruikmaking van
nieuwe ontwikkelingen en adviezen van deskundigen, c.q. het
Rijks Instituut voor Natuurbeheer. Het inzetten gedurende
een beperkte tijd van een schaapskudde wordt hier buiten be
schouwing gelaten.
Bezien we nu de beheersmaatregelen zoals deze voor het behoud
van de Gooise heidevelden nu worden getroffen. Want een zo
goed geconserveerd heidegebied als dat tussen Hilversum en
Laren, is in Westelijk Nederland een prettige uitzondering
en het behoud meer dan waard!I Ook al is de instandhouding
van de heide in ruim een halve eeuw verschoven van een eco
nomische naar een culturele noodzaak.
De toegangsbepalingen zijn aangepast aan de bescherming van
de heide, De recreatieve druk vanuit het Gooi en de Randstad
is daarvoor te groot en noodzaakt daartoe. De rustzoekende
mens zoekt de hei op. Hoe anders stond dit in het plan uit
1838 van de Laarder Jhr. Mr. C. Backer en de bekende Hilversumse notaris A. Perk:
"Om de bevalligse gezichten van Gooyland te genieten, over
of door niet of spaarzaam begroeide heidegronden". Toen was
de rust nog een bezwaar!Rustige recreatievormen worden nu op
de heide toegelaten, zoals wandelen, fietsen en paardrijden
via de daarvoor aangewezen en beborde paden. Van eerder openTVE 10-118

bare zandwegen is het openbaar gebruik door motorisch verkeer
afgenomen. Startpunten voor wandelroutes zijn de daarvoor
aangelegde dagcampings.
De op de heide aanwezige vogels en gedierte worden beschermd
mede door de daaraan aangepaste bebording. Zoals een aanlijngebod voor honden van 15 maart tot 15 juli ten behoeve van
bijvoorbeeld de heidevogels: het korhoen, de wulpen en de
veldleeuwerik.
Ten behoeve van het korhoen wordt op de Bussumer- en Westerheide een reservaat van circa 100 ha met borden aangegeven.
Voor het beheer worden in samenwerking met het Rijks Insti
tuut voor Natuurbeheer en de Vogelwerkgroep Gooi e.o. door
lopend onderzoekingen verricht.
Het fijnmazige padennet op de heidevelden wordt voor zover
er een teveel aan paden bestaat vergroot door het dichtleggem van paden die duidelijk gemist kunnen worden.
Dreigende dichtgroei van de hei met vliegdennetjes, Ameri
kaanse vogelkers en ander houtgewas, zogenaamde wildgroei,
wordt bestreden door deze te kappen en af te voeren. Dit
wordt in eigen beheer gedaan doch ook in schoonmaakakties van
scholen, jeugdkampen, de Vereniging van Vrienden van het Gooi
en Vrijwillig Natuur- en landschapsbeheer in Noord-Holland.
Ook bij afbranden van de heide wordt tegelijk opslag v e m i e tigd.
Het afbranden is nog steeds de meest gebruikte beheersmethode gebleven om de heide te verjongen en vitaal te houden.
Hiervoor wordt een brandschema opgesteld zodat elk heideveld
om de 10 a 15 jaar aan de beurt komt.
De aantasting van de hei door het heidekevertje is hierbij
eveneens een factor. In 1979 trad er weer een explosieve aan
tasting van dit kevertje op. Het afbranden geschiedt in de
winter tot 15 maart in het voorjaar, het begin van het vogelbroedseizoen, bij geschikte weersomstandigheden en droogtetoestand van de hei. De bodem is dan nog vochtig zodat alleen
de bovengrondse delen afbranden en de wortels opnieuw uitlo
pen, er eventueel zaad ontkiemt, zodat zich weer een vitale
jonge hei kan ontwikkelen. Het afbranden dient voorzichtig
te gebeuren om uit de hand lopen en rampen te voorkomen.
Uit recente onderzoekingen van Dr. J. Th. de Smidt, werk
zaam aan het Instituut voor Systematische Plantkunde aan de
Rijksuniversiteit Utrecht wordt een nieuwe beheersmethode
ontwikkeld wat zowel van betekenis is voor verjonging van de
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oude hei als voor bestrijding van het heidekevertje. Hiermee
wordt een kleinschalig mozaiekachtig patroon nagestreefd.
Waar afbranden niet mogelijk is en verjonging toch urgent
wordt de heide met een heide-slagmaaier gemaaid.
Het op en in de hei bewaard gebleven deel van het archeolo
gisch bodemarchief behoort eveneens tot het heidebeheer. Ook
al zijn deze dan sedert 1961 in het kader van de monumenten
wet aangewezen als beschemd "archeologisch monument".
Hiertoe behoort onder andere de bekende grafheuvelgroep de
"zeven bergjes" op de Zuiderheide. Op aanwijzingen van de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amers
foort worden deze monumenten in stand gehouden.
Ook andere zichtbare overblijfselen uit het verleden zoals
de zeven doodwegen die op het St. Janskerkhof afkomen worden
in stand gehouden. Eén ervan wordt aangeduid als de Oude
Postweg; deze heeft deel uitgemaakt van de postkoetsroute van
Amsterdam via Naarden en Amersfoort naar Bremen. 0 ironie,
dat nu ook juist door dit gebied de Rijksweg nr. 1, de auto
snelweg van Amsterdam naar Noordwest-Duitsland loopt!!
Aan de rand van de hei bevinden zich stuifzandterreintjes.
Deze zijn ontstaan door veelvuldig afplaggen van de heide,
waarna de wind van op de ondergrond kreeg en deze, fijnkor
relig als ze was, in verstuiving ging. Een enkele kleine
zandverstuiving wordt in stand gehouden, anderen die reeds
door begroeiing of met kunstmiddelen zijn vastgelegd worden
zodanig beheerd, dat ze niet opnieuw in verstuiving gaan.
Dit beheer vraagt hiervoor geëigende maatregelen, zoals het
aanleggen van een bufferbeplanting.
Het moge de lezer uit het voorgaande duidelijk zijn geworden
dat ook het zo eenvoudig lijkende beheer van heidevelden,
vele specifieke en interessante facetten heeft. Het moge hem
ook duidelijk zijn, dat het de moeite waard is de "gemene"
heidevelden van de Erfgooiers van toen, te bewaren en in
stand te houden als de "gemene natuurterreinen" voor de ge
meenschap van nu!! Want:
Gij zult de aarde beheren als een goed
rentmeester, en haar aan Uw zonen niet
in een mindere staat nalaten dan gij
haar zelf hebt toebedeeld gekregen.

(Lowdermille)
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Schapen op de Gooise heidevelden
N.H. Benninga - Laren

Afkomst en historie
Het gedomesticeerde schaap (waartoe wij ook onze Drentse
Heideschapen moeten rekenen) stamt af van de Europese mouflon, die vanuit Azië, Iran en Zuid-Europa in Atlantische
contreien terecht kwam, met als klimatologisch meest gunsti
ge gebied Zuid-Engeland.
Schapen en geiten waren bij de eerste viervoeters die (dui
zenden jaren voor het begin van onze jaartelling) een soci
aal gedrag hadden dat hiërarchisch bepaald is. Zij waren bo
vendien zeer veelzijdig in hun voedingsgedrag en droegen er
toe bij dat de mensen in die tijd met deze dieren gingen le
ven en afstand namen van de jager-prooi bestaansfilosofie.
Het is merkwaardig en interessant dat er zo uitgebreide on
derzoekingen vanuit het neolithicum gedaan zijn om de karak
teristieken van het Drentse heidelandschap na te gaan. In
het kader van dit artikel willen we daar niet verder op in
gaan.
Wie wat meer over schapen leest, vraagt zich wel eens af
waarom het bijbelse verhaal van de Goede Herder zo'n eeuwig
heidswaarde heeft. Wie nl. de schaapskudden in de steppen
van het midden-oosten (het land van herkomst) heeft gezien,
begrijpt dat een kudde zonder herder reddeloos is. Men ziet
daar dat de schapen het grazen ervaren als een lastige be
zigheid. Ze willen maar één ding: in de schaduw! Om dat te
bereiken dringen de dieren in elkaar, steken hun kop onder
de buik of poten van de buren en verroeren zich niet. Ze gaan
liever van honger dood dan die gunstige schaduwpositie op te
geven. Het is de taak van de herder om de kudde in beweging
te houden. Dat is bij ons ook zo (zij het om andere redenen)
maar hier neemt de hond vaak een gedeelte van die taak over,
terwijl dat daar niet gebeurt omdat een hond "onrein" is.
Een goede herder is dus van essentieel belag voor het voort
bestaan van zijn kudde
Inmiddel is de Goede Herder voor Laren nog steeds een levend
begrip, omdat één van de bekendste herders van de oude stem
pel Lammert Herder heette (beter bekend als Lammert van Jan
van Kaatje).
Lammert woonde in een gezellig buurtje aan het Zevenend. Op
de plek waar eens zijn woning stond, verrees in later jaren
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een godshuis met de toepasselijke naam "De Goede Herder",
waar in de dagkapel de \i/and gesierd wordt door de beeltenis
van Lammert Herder, de laatste schaapherder uit de "vóórkunstmestperiode".
Het Gooi
Er mag verondersteld worden dat onze lezers en lezeressen
bekend zijn met (cultuurhistorisch) één van de belangrijkste
functies van het schaap in onze armere lage landen: leveran
cier van in 't bijzonder schapemest, naast wol, vlees en
melk. Ideaal o.a. voor de mest op boekweitakkers.
Dat er vroeger ook financiële verhoudingen en beperkende be
palingen waren, zoals nu tussen het Goois Natuurreservaat
(G.N.R.) en gemeenten, blijkt wel het het volgende. Een over
eenkomst met de Schaarmeesters van Naarden toont dat de eigeresse van de hofstede Oud-Bussum in 1759 ƒ 500,— moet beta
len ter voldoening aan de condemnatie van kosten, schaden en
interessen door de bewijding van haare schaapen op de voors.
Gooijse Heijde.
Burgemeesteren van Naarden en buurmeesteren van de dorpen
van Gooijland stonden haar op haar verzoek toe een drift van
haar schaapskot af aan benoorden het land van Voorn tot soo
verre haar land aldaar is strekkende om daarover te kunnen
komen op haar heijden: Brandsbergen genaamd.
Een van de oudste legenden uit het Gooi vertelt van een pel
grim die terugkeerde uit het Heilige Land met enkele reli
kwieën van Sint-Jan, maar op de heide overvallen werd door
rovers, die hem de kostbare schrijn met relikwieën ontnamen,
doch de beenderen wegwierpen. Deze zouden door de schapen
van de Larense kudde gevonden zijn, maar de herder kon ze
niet oprapen, want ze bleven onwrikbaar aan de grond vast.
De herder ging zijn vondst aan de pastoor melden, die wist
wat hij doen moest, en een herbergier wist te vertellen van
wie de beenderen waren. In processie werden de beenderen naar
de dorpskern gebracht en op de heuvel werd een kapel gesticht
waarheen tot heden toe rond midzomer de processie nog steeds
plaats vindt.
Door voortdurend kappende mensen en dagelijk grazende scha
pen werd het eertijds bosrijke Gooi in de loop der eeuwen
een heidegebied. Hilversum en Laren hadden de grootste vel
den, omdat deze dorpen het verst van de graslanden verwij
derd waren. Men zegt dat hier in de 16de eeuw tussen de 1000
en 2000 schapen liepen, tot ongeveer 3000 stuks in de 19de
eeuw. Daarna liep het terug tot 650 in 1900, en in 1910
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waren er nog maar 70. Het schapenhouden was o.a. door de toe
passinq van kunstmest niet noodzakelijk en bovendien niet
lonend meer.
In 1934 kwamen er opnieuw schapen op de heide, o.a. doordat
in de statuten zowel van het Gooisch Natuurreservaat als van
de Vrienden van het Gooi vermeld stond dat zij hun doel
trachten te bereiken door het oude Gooise karakter van het
landschap te beschermen en waar mogelijk te herstellen. Daar
toe waren schapen het meest aangewezen middel.
Deze eerste bewust georganiseerde kudde was niet erg ras
zuiver omdat er veel kruisingen met het Texelse weideschaap
kwamen. Dit vanwege de hogere produktiviteit: meer vlees en
betere wol.
De voorkeur gaat nu uit naar het Drentse heideschaap, omdat
dit het meest geschikt is voor arme heidegronden, het aar
digst is om te zien (gehoornd) en omdat raszuiverheid een
eis van het ministerie van C.R.M. is vanuit subsidiebeleid.
Het Drentse heideschaap heeft de volgende karakteristieken:
klein, rank, met lange grove wol, geen glans over het haar,
ooien licht gebogen ramsneus, horentjes naar achter wijzend,
bewolde staart tot ver over de bak, schofthoogte ongeveer
60 cm., kruishoogte bij rammen iets hoger, bij ooien iets
lager.Het heeft nogal wat kleurvariëteiten, vaak bruine
vlekken rond de kop (vossekop), lammeren meestal bont, later
wêl eenkleurig.
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Nog bescheidener (en kleiner) is het Heidschnucke schaap
van de Luneburger Heide. Er zijn er nu nog 20.0G0 op 4500
ha. natuurpark. Als er niet zo'n recreatieprobleem in het
Gooi was, zou een flinke kudde van dit ras het gehele Gooi
onder controle kunnen krijgen.
Zoals bekend beïnvloeden de schapen de uitstoelende groei
van de dwergstruikheide (Calluna vulgaris). In 1937 werden
proefvakken aangelegd op allerlei delen van de heidevelden
om de invloed van het begrazen te bestuderen. Door het oor
logsgebeuren verdween deze eerste kudde en konden de onder
zoekingen niet worden afgerond.
In 1954 kwam er opnieuw een schaapskudde, mede mogelijk ge
maakt door een adoptiesysteem. Er kwamen ongeveer 100 scha
pen, waarbij nogal wat hamels die later door ooien vervan
gen werden. Deze kudde die uitgroeide tot ongeveer 220 scha
pen met rammen vond onderdak op de Westerheide, waar nu de
manege staat.
Het lijkt in het kader van dit artikel niet zinvol om het
hele verloop met zijn ups en downs in details uit de doeken
te doen. Vele ouderen zullen zich nog het gebeuren rond de
schaapskooi, de schaapscheerdersfeesten en de romantische
vergezichten herinneren. Helaas besloot het G.N.R. in 1964
wegens teleurstellende ervaringen met herders en toeris
tisch bezoek de kudde op te heffen.

Een schaapskudde nu?
Intussen zijn we sedert 1977-'78 na een inspraakavond in de
gemeente Laren doende om na te gaan, of een schaapskudde in
deze tijd nuttig, houdbaar, interessant en betaalbaar is.
Kortom: is zo iets de moeite waard?
Er is daarbij een grondig onderzoek gedaan, uitgaande van
plaatselijke, nationale en internationale gegevens omtrent
de problemen van de heide, schapen en recreatie in deze tijd.
In 't bijzonder hoe de (toenemende?) recreatiedruk opgevan
gen kan worden.
De functie van de oude schaapskudde als leverancier van
lammeren, mest, wol en melk, gecombineerd met de herder op
de grote stille heide, wordt vervangen door een meer op de
natuur en milieu gerichte aanpak. Hiertoe dienen de volgen
de uitgangspunten:
- schapen zijn onbetwistbaar de beste natuurlijke wilgroei
bestrijders,
- schapen verjongen de heide op de meest natuurlijke wijze
(extensieve begrazing),
- schapen verminderen de kans op explosie van het heidekeTVE 10-125

vertje,
- heideschapen waren door de eeuwen heen het duidelijkste,
nuttigste en meest sympathieke huis-kuddedier op arme
grond,
- een schaapherder is esthetisch, nostalgisch interessant
voor recreant en natuurminnaar,
- schapen zijn het enige beheersmiddel waarvoor publiek en
overheden een financiële bijdrage u/illen geven.
Een heide-informatie-centrum
Zo'n centrum zou kunnen bestaan uit:
- een potstal voor tenminste 150 schapen om in 't bijzonder
de wildgroei voor de centrale heidevelden te bestrijden
en daarnaast op zaterdagen en zondagen ter plaatse de
beste informatie te geven over heidebeheer en natuur-genieten,
- de ontwikkelingsstadia van Calluna vulgaris (dwerg-struikheide) ter plaatse in natura te beleven,
- de wildgroei-bestrijding ter plaatse en in natura te be
spreken en medewerking te organiseren,
- de milieuschuur waar de milieuverenigingen, de heidegidsen, de wildgroeibestrijders en de recreanten hun pied a
terre kunnen vinden,
- het heidebeheer (grazen, branden, maaien en wildgroeibestrijding) aan de hand van werkplannen van het G.N.R. ter
plaatse door te nemen,
- een arm weideterrein met alle informatieve eigentijdse
voorlichtingsmogelijkheden met betrekking tot aanwijzin
gen en bepalingen die gelden voor de Gooise heidevelden,
- een goed gecamoufleerde parkeerplaats,
- een goed doordachte toegang en uitloopmogelijkheid.
Dit heide-informatie-centrum, in principe eigendom van en
beheerd door het G.R.N., zou gesitueerd moeten worden aan
de grens van de heidevelden, zodat slechts minimaal verkeersverstoringen in het centrum plaats zullen vinden.
De grootste waarde wordt gehecht aan het informatieve as
pect voor de passieve recreant.
Vastgesteld kan worden:
dat er toenemende belangstelling is voor het bevorderen
van een goed milieu,
- dat er veel wordt gedaan aan milieu-edukatie op de scho
len ,
- dat er sinds enige tijd stringente auto-verbodsbepalingen
-
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zijn met betrekking tot de Gooise heidevelden,
- dat er een ruiterbevi/ijs nodig is om goed ruitergedrag
te garanderen,
- dat er goed overleg is met de kynologenclub om op die
tijden waarop de kudde op de centrale heidevelden graast
(alle werkdagen van 9-5, zaterdags en zondags niet) door
zonering en aanüjnvoorschriften ook de hondenbezitters
aan hun trekken te laten komen.
Schrijver dezes meent bovendien dat het heidebeheer door
schapen ook op andere maatregelen (afbranden, maaien, wildgroeibestrijding) een positieve invloed zal hebben.
Organisatorisch zou een begeleiding door een Heidebeheerscomité, bestaande uit vertegenwoordigers van milieuvereni
gingen, een bioloog en het G.N.R. kunnen bevorderen dat het
probleem Heidebeheer beter door de bevolking van het Gooi
beleefd wordt. Een heide-beheers-bioloog als part-time
medewerker zou een welkome aanvulling zijn bij het Goois
Natuurreservaat.
Schapen zijn het cultuurhistorisch geweten van Laren en de
Gooise heidevelden. Met hun hulp gaan we in de naaste toe
komst de recreërende natuurliefhebber vertellen, waarom
we ons heidelandschap voor de toekomst veilig moeten stel
len .
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Vogelhistorie op de Gooise heiden
R. G. Moolenbeek

Het gebied tussen Vecht en Eem is voor natuurliefhebbers een
boeiend terrein. Weilanden, hoge zandgronden en laagveengebieden wisselen elkaar af. Deze differentiatie in het ter
rein brengt ook een grote verscheidenheid van vogelsoorten
te weeg.
In het Gooi is al zo'n 15 jaar een groep vogelaars, verenigd
in de Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken, actief bezig vogelwaarnemingen te registreren en in een archief onder te
brengen. Om een zo nauwkeurig mogelijk overzichtte krijgen
van de Gooise vogelbevolking worden jaarlijks tellingen uit
gevoerd en wordt literatuuronderzoek verricht omtrent het
voorkomen van vogels in vorige decennia. Het blijkt dat er
bijzonder weinig oude gegevens bewaard zijn gebleven.
Omstreeks de eeuwwisseling begint men aantekeningen van vo
gel waarnemingen te maken. Hoewel een kwantitatieve vergelij
king dikwijls niet mogelijk is, spreekt het voor zich, dat
in een gebied als het Gooi waar de verstedelijking op grote
schaal heeft plaatsgevonden, veel veranderingen aan de vogeLbevolking zijn opgetreden. Er zijn vele soorten uit het Gooi
verdwenen of ze staan op het punt te verdwijnen. Andere
soorten, de cultuurvolgers als bijv. Huismus, Spreeuw, Wilde
eend en Kokmeeuw zijn toegenomen, en enkele soorten zijn er
nieuw bijgekomen (Bonte vliegenvanger en Turkse tortelduif).
Deze laatste niet direct door de verstedelijking maar door
een uitbreiding van hun broedareaal in heel West Europa.
Om dit verhaal een wat historisch karakter te geven zal ik
hieronder enige soorten behandelen die thans o.a. door toe
genomen recreatie, verstedelijking of biotoopverlies uit het
Gooi (in het bijzonder Laren en omgeving) zijn verdwenen of
op het punt staan te verdwijnen.
Korhoen: Het symbool van de Gooise heidevelden, thans het
zorgenkind van de Gooise vogelaar. Een afbeelding van het
mannetje, de korhaan, is te vinden op het embleem van de
Stichting het Gooisch Natuurreservaat, de Vrienden van het
Gooi en de Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken.
De eerste waarnemingen dateren van 27 april 1901, wanneer ze
op de centrale heidevelden worden gesignaleerd. Drie jaar
later worden ze overal bij "het Bluk" en op de Bussumerheide
waargenomen (Jonkers 1978). Het zal ongetwijfeld toeval zijn
dat het verschijnen van het Korhoen samenvalt met het verTVE 10-128

dwijnen van de schapen op de heiden (Jaarverslag GNR 1934).
Tot in de dertiger jaren vindt een uitbreiding van de popu
latie plaats. Een jachtopziener van het Gooisch Natuurreser
vaat noemt uit die jaren aantallen van 120-140. Enkele jaren
later (L938/1939) neemt Slijper nog een 25-tal vogels u/aar.
Na een lichte daling ten gevolge van de oorlogsjaren worden
in 1952 weer een 23-tal exemplaren geteld. In 1957 is het
aantal zelfs gegroeid tot 50. Langzaam treedt er echter weer
een achteruitgang op, in 1966 worden nog zo'n 20 vogels waar
genomen en in 1973 worden slechts 11 vogels geteld. Deze da
ling blijft zich voortzetten. Het is duidelijk, de Gooise
Korhoenders hebben het moeilijk en kunnen zich nauwelijks
handhaven. In 1978 worden nog maar 2 hanen en 7 hennen geteld
en in 1979 en 1980 slechts éên haan. Deze haan zal, vergezeld
van de 7 hennen dit jaar voor nakomelingen moeten zorgen.
In 1977 heeft de Vogelwerkgroep een verzoek gericht aan het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) om te onderzoeken of
behoud van het Korhoen in het Gooi mogelijk is. Mede in sa
menwerking met het Gooisch Natuurreservaat werd dit onder
zoek in 1978 uitgevoerd en in maart 1979 verscheen er een
RIN-rapport getiteld "Enkele voorstellen tot inrichting en
beheer van de Bussumer-, Wester- en Zuiderheide van de
Stichting GNR, vooral met betrekking tot het behoud van het
Korhoen". Er worden diverse vergaande aanbevelingen gedaan
aan het GNR waar tot op heden nauwelijks uitvoering aan is ge
geven. Het zou wenselijk zijn, dat het GNR op korte termijn
met evenveel enthousiasme dit project gaat propageren als
thans door hen voor de herintroduktie van schapen wordt ge
pleit. Willen wij de Korhoenders behouden voor het Gooi dan
is er geen dag meer te verliezen!;

Patrijs: Ook deze vogel is vooral op de heidevelden sterk in
aantal teruggelopen. Op de Wester- en Zuiderheide broeden nog
slechts enkele paren. De koppels, die in de wintermaanden wel
uit vele tientallen exemplaren konden bestaan, behoren tot
het verleden. Het moet niet uitgesloten worden geacht dat de
ze soort bij uitvoering van het RIN-advies betreffende de
Korhoenders weer in aantal zal toenemen.

Kwartel: Er zijn aanwijzingen dat deze vogelsoort in het ver
leden op de heidevelden heeft gebroed. Ook de rogge- en boek
weitvelden op bijv. de Larense Eng zullen broedgelegenheid
hebben geboden. In de westelijke Eempolder, waar de soort
tot 1977 broedend werd waargenomen, moet hij thans als uit
gestorven worden beschouwd. Hiermee verdween de laatste
broedplaats tussen Vecht en Eem.
TVE 10-129

Wulp: Samen met het Korhoen, ongetwijfeld de dominerende vo
gel op de Larense heidevelden. Over exacte aantallen broedparen voor de 2e wereldoorlog is weinig bekend. Het is aan
nemelijk dat het er enige tientallen zijn geweest. In 1948
broedden er, alleen al op de Westerheide nog 6 paren (Moolenbeek, 1978) Van de 1 tot 2 paar, die nu jaarlijks terug
keren op de Westerhei (het laatste broedgebied!) bereiken de
jongen zelden het vliegvlugge stadium. Verontrusting door
mens, hond en ruiter zijn hierop van grote invloed. Alleen
stringente maatregelen op korte termijn zullen er toe kunnen
bijdragen dat het gejodel van de wulpen in het voorjaar de
heidevelden blijft verlevendigen.
Kerkuil: Al is dit geen typische heidevogel, in het verleden
was het een regelmatige verschijning in het Gooi. Vooral de
overgangen tussen engen en heiden zullen belangrijke fourageergebieden geweest zijn. Met het verdwijnen van de engen
verdween ook de Kerkuil. Tot in I960 zijn nog broedgevallen
bekend uit Laren. Thans nog een enkel paartje in Eemnes. Wij
vrezen het ergste indien de ruilverkaveling van de Eempolders zijn beslag krijgt.
Nachtzwaluw: Het is zeker dat de "geitenmelker" tot de 20-er
jaren op de Larense heidevelden heeft gebroed. In 1948 zou
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hij nog een gewone verschijning in het zuidelijke deel van
het Gooi geweest zijn en alleen in 1959 zijn daar zeven
broedpoginqen of -gevallen vastgesteld. Het laatste broedgeval vond in 1962 plaats in een deel van het Gooisch Natuur
reservaat. Daarna worden zij nog enige jaren waargenomen maar
broeden of pogingen hiertoe zijn niet meer bekend.
Boomleeuwerik: Volgens Haverschmidt (1942) een vrij algemene
broedvogel op kale en droge heidevelden o.a. in het Gooi. In
1957 is de soort nog broedvogel op de Gooise heidevelden.In
1972 zijn alle Gooise heiden door de Vogelwerkgroep op broedvogels geïnventariseerd doch de Boomleeuwerik werd niet meer
broedend aangetroffen.
Geelgors: Deze karakteristieke broedvogel van oude halfopen en cultuurlandschappen moet al heel lang in het Gooi voorko
men. In 1967 wordt nog melding gemaakt van zo'n 20 broedparen; in 1975 is er nog maar de helft van dit getal. De Wijs
(1978) geeft als mogelijke oorzaken: het verdwijnen van het
engenlandschap, kleiner wordende heidevelden, aanleg van we
gen en toenemende recreatie. In de randgebieden van het Gooi
komen thans nog enkele paren voor, van de heiden zijn zij
echter verdwenen. Het laatste paartje broedde op het Larense
deel van de Westerhei in 1977.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan, zeker als we het hele
Gooi zouden behandelen. Soorten als Tapuit, Paapje, Kwartelkoning, Grauwe klauwier, Witgesternde blauwborst en Grauwe
gors zijn hier verdwenen en het Woudaapje, Steenuil, Zomertaling, Bruine kiekenduif, Buizerd, Kemphaan, Watersnip,
Visdiefje, Zwarte stern, Velduil, Roodborsttapuit, Nachte
gaal, Grote karekiet, Gele kwikstaart en Roek vertonen een
onrustbarende achteruitgang en komen nog maar in één of en
kele paren voor.
Tot besluit, de Vogelwerkgroep het Gooi e.o. heeft het al
vaker gezegd: "Willen wij de voor de heide karakteristieke
vogels behouden dan dienen onverwijld ingrijpende maatrege
len te worden genomen" (Jonkers & Klein, 1973) of zoals Prof.
K.H. Voous (1978) zijn ongerustheid over de achteruitgang
van de Gooise vogels in het jubileumboek van de Vogelwerk
groep tot uitdrukking bracht: "Het is de weg die naar de ni
vellering leidt, de gelijkwording, waarvan alleen Huismussen
Spreeuwen, Merels, Turkse tortels en nog een paar andere
soorten zullen profiteren".
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Het Geologisch Museum Hofland te Laren
H. Timmerman - Laren

Het N e d e rla n d s I n s t i t u u t v o o r V o l k s o n t w i k k e l i n g ( N iv o n ) h e e f t
i n h a a r w e r k t e r r e i n d i v e r s e s o o r t e n g ro e p sw e rk z o a l s handen
a r b e i d , f o t o g r a f i e en ook een w e rkg ro e p g e o l o g i e opgenomen.
Deze l a a t s t e begon z o 'n 12 j a a r g e le d e n met een t i e n t a l ge
ï n t e r e s s e e r d e n i n h u is k a m e rv e rb a n d met h e t b e s tu d e r e n en i n
h e t v e ld v e rza m e le n van g e s t e e n t e n , w e lke i n d i e t i j d nog
v r i j v e e l en i n r u im e s o r t e r i n g i n h e t Gooi t e v in d e n w aren.
I k denk h i e r b i j aan de z a n d w in n in g te n behoeve van de k a l k z a n d s t e e n f a b r i e k " R i j s b e r g e n " i n H u iz e n , d i e v o o r h a a r p r o d u k t i e b e z i g was een d e e l van een stu w w a l a f t e g ra ve n w aa r
b i j , n a a s t h e t b e n o d ig d e zand, v e e l z w e r f s t e n e n v r ijk w a m e n ;
v o o r h e t b e d r i j f o n b r u i k b a a r , maar v o o r de b e o e fe n a a r s van
de p e t r o l o g i e ( k e n n i s d e r g e s t e e n t e n ) van g r o o t b e la n g .
Deze " s t u w w a l l e n " - z o a l s we e r i n N e d e rla n d v e r s c h i l l e n d e
kennen - g e v o lg e n van de v o o r l a a t s t e I j s t i j d , h e t R i s s - g l a c i a a l , d a t ons l a n d met een i j s p a k k e t van z o 'n h on de rd me
t e r d i k t e b e d e k te en waarvan de " e in d m o r e n e " o . a . o v e r h e t
Gooi l a g , b e v a t t e n v e e l g e s te e n te b r o k k e n van S k a n d in a v is c h e
h e rk o m s t d i e i n d i e enorme i j s m a s s a ' s waren opgenomen en na
h e t a fs m e lte n h i e r a c h te rb le v e n .
Onder l e i d i n g van e n k e le wat meer g e v o rd e r d e n werd v e e l
m oois v e rz a m e ld en zo k r e e g i e d e r langzaam aan een k l e i n e
c o l l e c t i e f r a a i e g e s te e n te n van N o o r d e l i j k e a f k o m s t .
Eén van de z e e r bekende en i n N e d e r la n d gewaardeerde amateurg e o lo g e n was Lucas H o f la n d . We hadden h e t g e l u k d a t h i j i n
de g e le g e n h e id was onze k l e i n e g ro ep b e g in n e r s t e co ach en .
T o t de meer g e v o rd e rd e n behoo rd e de h e e r Manu P o r c e l e i n . D e z e
k o e s t e r d e h e t p la n om, v i a een s o o r t museum, deze hobby wat
meer i n de o p e n b a a rh e id t e b r e n g e n . Maar waar v i n d j e i n
L aren een g e le g e n h e id om z o i e t s t e r e a l i s e r e n ?
Na h e t o v e r l i j d e n van H o f la n d werd een d e e l van z i j n c o l l e c 
t i e aan de gemeente L aren aangeboden, d i e deze s c h e n k in g i n
dank a a n v a a rd d e , doch evenmin o v e r r u i m t e b e s c h i k t e om deze
t e n to o n t e s t e l l e n .
De t i j d v e r s t r e e k , de p la n n e n b le v e n l e v e n d i g , doch m o g e lijk 
heden t o t h e t ve rw e rv e n van een passende h u i s v e s t i n g deden
z i c h n i e t v o o r . T o t d a t één van de le d e n van de w e rkg ro e p
N ic o Timmerman, de hand w i s t t e le g g e n op een v e r v a l l e n boerd e r i j g e d e e l t e aan h e t Zevenend i n L a r e n .
Een op z i c h z e l f f r a a i e S a k s is c h e b o e r d e r i j waarvan een d e e l
i n o n b r u i k was g e r a a k t en langzaam aan g e v a a r l i j k e te ke n e n
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van ouderdom begon te vertonen.
De centrale ligging en de mogelijkheden die er, met wat fan
tasie, in bleken te zitten gaven de doorslag om tot huren
over te gaan. Kleine renteloze leningen verschaften de geld
middelen om tot aankoop van de eerst nodige materialen over
te gaan.
Ongelofelijk veel werk is onder leiding van Nico Timmerman
verzet door leden van de werkgroep van het Nivon, maar ook
door vele andere geïnteresseerden buiten het Nivon, om aan
het jarenlang gekoesterde ideaal gestalte te geven. Na veel
improvisatie, inspiratie en vooral transpiratie kon aan het
begin van de feestweek, op 28 april 1972, het geheel geres
taureerde en keurig ingerichte museum door burgemeester Eisen
van Laren worden geopend.
Het museum werd ondergebracht in een stichting binnen het
Nivon en ter nagedachtenis aan onze mentor aan het museum de
naam "Hofland" meegegeven.
Hoewel in het museum veel gesteenten liggen die in het Gooi
zijn gevonden, is het geen streekmuseum want allerhande mine
ralen, fossielen en fluorescerende stenen zijn afkomstig uit
andere gebieden binnen en buiten onze grenzen, bijeengebracht
door leden van de werkgroep uit eigen verzameling of door
aankopen of schenkingen.
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Het museum stelt zich ten doel het wekken van belangstelling
voor de geologie in het algemeen, waarbij aan de ontvangst
van bezoekers veel aandacht wordt besteed en waar mogelijk
hulp wordt verleend aan andere geïnteresseerden bij het uit
oefenen van hun hobby. Er worden dilwijls schoolklassen ont
vangen die een uitvoerige explicatie krijgen over de tentoon
gestelde stukken, zodat het museum ook een educatieve taak
tracht te vervullen en een aanvulling wil leveren op de les
sen in natuurlijke historie.
Voor de geologische werkgroep die in het museum haar kontaktavonden houdt, alsook voor bijv. de Volksuniversiteiten wor
den cursussen georganiseerd op het gebied van de geologie.
Op gezette tijden worden tentoonstellingen in het museum ge
houden met een geologisch onderwerp als thema.
In de loop van de jaren heeft het museum zich een eigen ima
go verworven en de wijze van werken, zoals tot nu toe ge
volgd, wekt steeds opnieuw weer grote waardering, niet alleen
van de individuele bezoekers doch ook van de officiële in
stanties .
Dank zij een financiële steun van rijks- en plaatselijke
overheid, maar vooral door de grote, belangeloze inzet van
een aantal leden van de werkgroep kunnen we functioneren en
hoopt de stichting deze taak te kunnen blijven vervullen.
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De gezusters
G. Koekkoek - Laren

Aan de rechterzijde van de Kerklaan, hoek De Rijt, waar la
ter de villa van de familie Van Kessel zou verrijzen, stond
de boerderij en het spinhuis van wethouder Gijs Smit. Hij
was een familielid van zijn opvolger Hein Smit, beter be
kend als Hein van Steffens Hein. Gijs Smit en Steffen Wil
lard waren de enige mannen die de oude Larense dracht nog
in ere hielden, de korte kniebroek met daaronder de lange
witte kousen en de blank geschuurde klompen en op het hoofd
de hoge zwarte hoed.
In het daarnaast gelegen kleine huisje woonden de drie ge
zusters Naaitje, Neeltje en Wum van Ek.
De achternaam doet al vermoeden dat zij niet van Larense af
komst waren en zij spraken dus geen dialect. Lieve maar o
zo simpele vrouwjes, die eenvoudig en sober van hun spaar
centjes en moestuintje leefden. Zieltjes die geen mens kwaad
deden en altijd bereid waren om hun medemensen daadwerke
lijke hulp te bieden, analfabeten, die geen letter konden
lezen of schrijven en op hun manier, met steeds herhaalde
gemeenplaatsen, een gesprek op peil probeerden te houden.
Hun huisvriend, pastoor Nieuwenhuis, kwam veel op bezoek.
Niet om hen als hemelloods voor hel en verdoemenis te spa
ren, maar om in de voor hem gereserveerde leunstoel, voor
zien van een hangend hoofdkussen met de daarop geborduurde
worden "Rust zacht" van een ongestoorde rust te genieten.
Op een zonnige middag, de drie zusters zijn in de groente
tuin druk druk bezig met de plukrijpe peulen en doperwten,
doet een Zijn jullie daar? de vrouwtjes opschrikken.
Goeie grutjes, zegt Naaitje, ik hoor meneer Pastoor!
Gort an toe, is 't echt waarZlispelt Neeltje
Alle erte op een plankie! stoot Wum nerveus uit. Dan motte
we naar binne!
Als eendjes schommelen de gezusters achter elkaar de kamer
binnen, waar de pastoor reeds in zijn stoel heeft plaats
genomen.
Dag meneer pastoor! klinkt het gelijktijdig van de kuise
lipjes.
Goeie middag saam! klinkt het van de even kuise lippen van
de pastoor. Een stilte valt. De vrouwtjes zijn op de langs
de wand staande rietmatten stoelen gaan zitten en kijken,
rechtop zittend, als stut de handen op de knieën, vol verTVE 10-136

wachting hun hoge gast aan.
Druk in de tuin? informeert pastoor belangstellend.
Ja, meneer pastoor. U zegt het wel.

Het gesprek staakt en men blijft elkander aankijken.
Doet de tuin het goed?
Goeie grutjes, meneer pastoor, heel goed, meneer pastoor,

antwoordt de oudste van het drietal, kenbaar aan een grote
u/rat op de bovenlip. Dat "Goeie grutjes" van Naaitje van
Ek wekte dikwijls de ergernis op van haar petekind Klaas,
die van zijn ouders, in de hoop op een mogelijke erfenis,
vaak tegen zijn zin zijn peetje moest bezoekenl Dat mins al
tijd met 'r "Grutten!" Soms krijg ik lust een gaatje ind'r
onderlip te horen, om het dan met een knopenhaakje over die
wrat te halen! Dat is de enige mogelijkheid om die "gruttenwinkel" dicht te houden placht Klaas te zeggen.
Ik weet niet of jullie het al weten vervolgt de herder,
maar Jans van Jaap Poe staat onder de geboden.
Gort nog an toe, meneer pastoor, gaat Jans trouwen.... me
neer pastoor? Waar blijft de tijd? filosofeert Neeltje, die
een beetje loenst, wat haar gezicht iets komisch geeft. Ik
weet nog goed dat ze geboren is, maar dat is al jaren ge
leden. En om het te verduidelijken voegt zij eraan toe:
Toen was ze nog klein.
Nieuwsgierig klinkt het er overheen: Met wie gaat ze trou

wen, meneer pastoor?
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Met Reier van Stamelige Krelissie.
Gort nog an toe, met die? Ja, die kan ik goed! Da's een jon
gen en een harde werker. Hoe kan 't, hoe kan 't! En op een
zangtoontje vervolgt zij: Ja 't is waar, ja 't is waar!
Een jongen en een meisje zijn een paar!

Vol bewondering voor deze muzikale prestatie kijken de zus
ters met een goedkeurend geknik de zangeres aan, die glunde
rend rondkijkt met pretoogjes, waarvan er een naar de pastoor
en het andere naar het op de kast staande Johannesbeeld
loenst. Het is de pastoor waarschijnlijk ontgaan, met moeite
houdt hij zijn ogen open en vecht tegen de opkomende slaap.
Heerlijk in de zalige stoel genesteld, ver weg van de drukke
pastorie, waar zijn huishoudster Anna als een kenau de scep
ter zwaait, heeft hij alleen nog maar behoefte aan rust. In
wendig hoopt hij dat de vrouwen de tuin weer in zullen gaan,
maar veel kans is er niet op. Ze blijven zitten en wachten
op een woord van hun bezoeker. Vooruit dan maar weer, denkt
hij.
Jans van Japie van Tij is bediend.

Verschrikt kijken de vrouwen op.
Alle erte op een plankie , zwijmelt Uum, is ze bediend? Nou
al? Ik weet nog zo goed dat ze trouwden. Maar toen leefde
d'r man nog! 't Was een knap span! En nou zo inene bedienen!
Gods wegen zijn niet te doorgronden. En ze hield nog wel zo
van een neutje! Gaat ze dood, meneer pastoor? Alle erte op
een plankie!
Goeie grutte, verzucht Naaitje, die Jans!
Gort nog an toe, mompelt Neeltje, heden ik, morgen gij.

De conversatie is aan de hemelloods voorbijgegaan, want hij
is in slaap gevallen. Stil staren de wijfjes naar de slapen
de man en maken door gebaren elkaar duidelijk dat ze hem niet
moeten storen. De stilte is tastbaar en de starre figuren
doen denken aan de beelden in een panoptikum. Maar een bruta
le vlieg, die een perfecte landing maakt op de kale priesterschedel en aldaar een rustplaats vindt, brengt deining in de
vrouwenlichamen. Ontdaan kijken ze elkaar eerst aan. 't Is
zonde, zomaar op pastoors hoofd. Schuchter mompelt de oudste:
Goeie grutte, meneer pastoor, er zit een vlieg op je kop.

Meneer pastoor hoort echter niets. Radeloos roept ze iets
luider:
Meneer pastoor! Meneer pastoor!

Dat schijnt te helpen. Er komt beweging in de sluimerende
geestelijke, waardoor de vlieg er van door gaat en nog half
in zijn tukje vraagt de aangeroepene: Zei u iets?
Ja, meneer pastoor, maar hij is al weg.

Na deze woorden heeft de stilte weer zijn intrede gedaan.De
verdreven vlieg, mogelijk een vrome onder zijn talrijke aanTVE 10-138

wezige broeders en zusters en blijkbaar erg gesteld op de
geestelijkheid, draait tot ontzetting van de toeschouwsters
in spiralen om het bekende landingsterrein om voor de tweede
maal neer te strijken! Dat gaat toch te ver en alsof het af
gesproken is verlaten de ontdane zielen hun zitplaatsen en
sluipen op kousevoeten naar de door het ondier belaagde kerk
dienaar. Bij de slapende aangekomen scharen zij zich om hem
heen en proberen voorzichtig met toegespitste lippen het on
dier weg te blazen. Door deze manoeuvre verliest Wum haar
evenwicht en valt tot aller schrik onder het slaken van een
afgrijselijke kreet op de knieën van de Eerwaarde Heer! Deze,
nog niet begrijpend wat hem overkomt, ontwaakt met een
schreeuw uit zijn dutje en doet zijn best om overeind te ko
men, wat niet meevalt met een negentig kilo wegend vrouwmens
bovenop je. Met knipperende slaapogen ontdekt hij vlak bij
hem het dichtstbijzijnde, door schaamte vuurrode gelaat van
Wum. Die om de "zonde" nog groter te maken, in haar angst
met de uitroep: Meneer pastoor, meneer pastoor, haar als ka
chelpijpen zo dikke mollige armen om het gerimpelde magere
zwanehalsje van Pastoorke heeft gestrengeld! En zo zitten ze
daar, een frêle, in soutane gehulde figuur, bijna onzicht
baar geworden door een vleespudding gewikkeld in vele rokken
- soms droegen de Laarder vrouwen er zeven over elkaar! -het
geheel begeleid door een symfonie van jammertonen, voortge
bracht door de versleten stembanden van Naaitje en Neeltje.
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Een tumult, waardig om door Dante beschreven te worden.
Het parochiehoofd redt de situatie door zijn gevoel voor hu
mor en vraagt Wum, die nog steeds geen aanstalten maakt om
haar ongewilde zitplaats te verlaten:
En, zit je nogal naar je zin?

Door deze woorden komt ze bij haar positieven en met een on
gekende vlugheid, wat van zo'n zwaargewicht niet verwacht kon
worden, glijdt zij van haar hoge positie op de tegelvloer en
snelt, met de handen voor haar gezicht, naar buiten de vei
lige moestuin in! Als even later een goedig lachende dorpsherder zijn "toevluchtsoord"verlaat, na onder veel gejeremi
eer het verhaal van de vlieg heeft aangehoord, worden de be
kende woorden hem nageroepen:
Goeie grutten'.
Gort nog an toe'.
Alle erte op een plankie!

Maar nu leken ze op kreten van verlaten zielen uit het vage
vuur.
Deze eerste openbare aanval op het celibaat geschiedde in de
zomer van 1896, in Laren N.H.
Een historische dag!
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De geschiedenis van een school
G. Kalsbeek-Kraay - Laren

In het begin van deze eeuw begonnen (op initiatief van Prof.
Dr. J. van Rees en Felix Ortt) leden van de Internationale
Broederschap een landbouwkolonie in het Gooi: een kolonie op
idealistische grondslag, zoals er in die tijd meer bestonden
in Europa.
Hoewel de opzet te vergelijken was met het bekende "Walden"
van Frederik van Eeden stond hier niet het economische aspect
centraal, maar wilde men de verwezenlijking van een gemeen
schap op Tolstojaans-religieuze grondslag.
In 1903 besloot men over te gaan tot de oprichting van een
humanitaire school voor de kinderen van de leden van de broe
derschap, een school, die spoedig uitgroeide tot éen van de
interessantste onderwijsexperimenten in Nederland en daar
buiten .
Doel was: een school met aandacht voor de individuele aanleg
van het kind, en ontwikkeling van zijn zelfstandigheid door
zelfwerkzaamheid. Men wilde: "geen uniformiteit en nivelle
ring, een der grootste kwalen van het huidige onderwijs",
zoals men het - destijds - formuleerde; men wilde geen theo
retisch doceren aan stilzittende en zwijgende kinderen; men
wilde een doe-school: het kind moest zelf door ondervinding
leren, zelf onderzoeken, zelf ontdekken, in samenwerking
met anderen. En bovenal wilde men bij het kind een idealis
tische levenshouding aankweken en het schoonheidsgevoel bij
brengen, om het iets mee te geven voor zijn leven dat boven
parate kennis of vaardigheid uitging.
De school begon met 7 leerlingen, in het huis aan de Leem
kuil, dat Prof. van Rees, de drijvende kracht van de Huma
nitaire School, belangeloos beschikbaar had gesteld. De leer
krachten woonden in het schoolhuis. Er was geen hoofd of
directeur, alle schoolzaken werden beheerd door het onderwij
zend personeel, samen met een commissie, die de belangen van
de school behartigde. Alle leerkrachten waren vegetariër,ge
heelonthouder en niet-roker. Men bepaalde samen met de be
heerscommissie zijn honorarium "naar behoefte".
Hoewel de kolonie spoedig uiteenviel, bleef de school in
haar geest doorgaan. Tussen 1903 en 1906 groeide het aantal
leerlingen allengs van 7, via resp. 13, 18, 22 tot 44 leer
lingen. Gezien het principe van kleine klassen kon men voor
lopig niet verder uitbreiden: er waren maar 2 lokalen.
In 1908 werd in een houten lokaal in de tuin met een FröbelTVE 10-141
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klas begonnen. Naast het dagelijks bestuur, dat toen bestond
uit Prof. Van Rees en Mevrouw Van Anrooy, was er een advies
commissie bestaande uit Jan Ligthart en Klaas de Vries. Leer
krachten uit de begintijd waren o.m. Marie Calisch, mej.Telders, mej. Korver, m e j . Van Zutphen, en het bekende drieman
schap Cor Bruyn, Johan Toot en Dirk Daalder.
De volslagen nieuwe manier van werken (de aanschouwelijkheid,
de zelfwerkzaamheid) trok al spoedig de aandacht, niet alleen
in eigen land, maar ook over de grenzen.
Men kreeg veelvuldig bezoek uit de Nederlandse onderwijswe
reld zowel als uit het buitenland: Ellen Key uit Zweden,
Frölen Baggesen ui Kopenhagen, Edward Peeters uit België,
Mr. A. Zelenko uit Moskou, en hoewel hij niet persoonlijk op
de school is geweest toonde ook zelfs Rabindranath Tagore zijn
belangstelling voor de Humanitaire School in Nederland.

In vele buitenlandse tijdschriften verschenen publikaties
over het onderwijsexperiment in Laren, zoals in het Russische
opvoedkundig tijdschrift "De vrije opvoeding", jaargang 7,
1913-1914, no.1, waaruit Jannike Kalsbeek het volgende roman
tische verslag vertaalde (aan het wword is de heer Zelenko,
een autoriteit op onderwijsgebied in het toenmalige Rusland):
"Hetplaatsje Laren ligt niet ver van Amsterdam, zoals trouTVE 10-142

wens alles in het nietige Nederland vlak bij elkaar ligt. In
minder dan een uur brengt de trein U uit Amsterdam in het
plaatsje Blaricum. (Dit klopt niet; misschien is Hilversumbedoeld-K.)Vandaar trekt een kleine stoomlocomotief in 7 minu
ten een paar wagonnetjes naar Laren. De weg loopt over een
gladde groene vlakte, die zorgvuldig bewerkt wordt. Af en
toe flitsen zandheuvels op, oude duinen, begroeid met klei
ne dennebosjes en bezaaid met geurige heidestruiken. Naast
ons, over de weg, die zo vlak als een tafelkleed loopt, rij
den wagentjes met melkbussen, waarvoor een paar gezonde hon
den gespannen zijn, die met de tongen uit de bekken lopen,
maar ondertussen zo hard rennen, dat ons stoomlocomotiefje er
een voorbeeld aan zou kunnen nemen. Op de melkbussen op de
wagentjes tronen flegmatieke Nederlanders met pijpen tussen
de tanden.
Af en toe duiken er boerderijen op, met oude, hoge, groengeworden rieten daken, waarop oude iepen en wilgen hun scha
duwen werpen.
De zoute geur van de zee, die dichtbij is, dringt hier al
door, en rondom ontrolt zich het stille, rustige tafereel
van een Nederlands dorpje: groepjes huisjes met rode of rie
ten daken, die .verzinken in het groen, massa's wolken over
goten met parelmoer, aan de noordelijke hemel.
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Onderwijs op de Humanitaire School: Tuinarheid.
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En in deze stilte, in de zuivere lucht, die geurt naar gras
sen en zout, adem je zo licht en rustig, denk je zo voortref
felijk over het leven, over het lichte, vreugdevolle leven
voor jezelf en voor je kinderen, dat je helemaal niet ver
baasd bent, als bij al datgene, wat je ondervindt, zich plot
seling de eenvoudige vriendelijke blik en de stevige hand
druk van Cor Bruyn, die je tegemoet treedt, voegen.
De school zelf, een betoverend huisje met Nederlandse sfeer,
schoon, helemaal geschrobd, wit, met tegelkacheltjes, met
versierde luiken, staat temidden van de velden even buiten
Laren. Er hangt een zoute geur van de zee en het aroma van
veldbloemen, en van boven komen de klanken van de heldere
trillers van fladderende leeuwerikken.
Het plaatsje Laren, heel schilderachtig, dient als zomerverblijfplaats voor Amsterdam en is een geliefd hoekje van veel
Nederlandse kunstschilders, die hun atelier hier hebben, dik
wijls in oude veeschuren.
Ik ben enkele jaren achtereen op de Larense school geweest
en vond altijd hetzelfde tafereel. Waarschijnlijk zijn Neder
landse kinderen zo speciaal geconditioneerd, dat ze zo accu
raat, zo oplettend en grondig in hun werk zijn? En als dan
daarbij de omgeving zo prachtig is, en de mogelijkheid be
staat om in de moestuin, in de tuin of in de timmermanswerk
plaats te werken, dan is het niet moeilijk de kinderen ook
dankbare onderwerpen voor hun aandacht te geven. Een opmer
kelijk gunstig effect heeft - op mij in ieder geval, zo al
niet op de kinderen, - de afwezigheid van de gewone blik van
een school. Je komt binnen in dit betoverende huisje vanuit
een hal van twee verdiepingen vanwaar een trapje omhoogwen
telt, leiden lage deurtjes met ouderwetse fdeurklinken naar
verschillende kamertjes. In elk daarvan zijn lage, liggende
raampjes, waardoor je Gods prachtige wereld ziet, en niet de
bakstenen muren van het buurhuis. Op de lage vensterbanken
staan potten met bloemen, en wat voor bloemenI de prachtige
Hollandse tulpen en hyacinthen. De muren zijn versierd met
tekeningen van de kinderen en van de onderwijzers, soms ook
met een stuk stof.
Maar het is vreemd: wanneer je door deze dorpsschool loopt,
lijkt het of er in deze school niets bijzonders gebeurt. Er
zijn geen bijzondere toestellen, leerboeken, geen theorieën
en systemen, als fundamenten van wetenschappelijke aard, er
is geen overeenstemmend theoretisch programma, alles is nog
al eenvoudig, bescheiden en op het eerste gezicht vrij ge
woon .
Waardoor kan het dan toch een "nieuwe school" zijn?
Op deze vraag kan in de eerste plaats het schoolverslag ant
woord geven, waarin heel duidelijk het bijzondere moraalidee
T\/E 10-144
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Tc voet van Laren naar Sneok. — COR BRU1JN,
van de leiders gegeven is, en in de tweede plaats het leven
van de school zelf, de indruk die de onbevooroordeelde toe
schouwer krijgt, als hij ziet, hoe de hele atmosfeer van de
school in werkelijkheid is."

In veel opzichten waren de medewerkers van de school hun tijd
vooruit. Hun stond reeds het ideaal voor ogen: voor ieder
kind gelijke kansen. De school moest geen school zijn voor
de "happy few", maar open staan ook voor kinderen van mindervemogende ouders, hetgeen mogelijk gemaakt werd door finan
ciële steun van geestverwanten.
Handenarbeid, handwerken ook voor jongens!, gezondheidsleer,
aanschouwelijke aardrijkskundelessen, bijenteelt, stenen
bakken en een huis bouwen, toneel en muziek in het eigen openluchttheatertje, wandelingen en excursies (een tocht naar
de bollenvelden, een schoolreisje naar Texel,en zelfs een
voettocht naar Sneek!) - het waren allemaal dingen die tot
dusver (en .... ook vele jaren later nog) niet in verband
gebracht werden met het begrip "school".
Helaas kampte men ondanks het idealisme van de leerkrachten
en de daadwerkelijke steun van bepaalde mensen die de school
een warm hart toedroegen, gaandeweg met grote financiële en
andere moeilijkheden.
Na verloop van tijd verdwenen diverse belangrijke figuren var
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het toneel: Ligthart overleed, Klaas de Vries moest wegens
te drukke werkzaamheden bedanken; Daalder, Toot en Bruyn ver
trokken, genoopt door financiële behoeften van hun gezin,
naar andere functies. Gelukkig bleven Prof. Van Rees en me
vrouw Van Anrooy hun bezielende steun aan de school geven en
namen andere bekwame leerkrachten de fakkel over. In 1925
betrok men het nieuwe schoolgebouw (architect H.A.van Anrooy)
feestelijk hoogtepunt in de geschiedenis van de Humanitaire
School.
Voor een school waar men zo openstond voor nieuwe ideeën en
waar zo met idealisme gewerkt werd wekt het geen verwonde
ring dat gaandeweg de behoefte ontstond om de gebaande we
gen te verlaten en nieuwe wegen in te slaan. Via het Daltonsysteem ging men in de richting van het Montessori-onderwijs,
dat in de jaren twintig zijn plaats in de Nederlandse onder
wijswereld begon te veroveren.
Omstreeks 1930 ontstonden er meningsverschillen tussen be
stuur en personeel aangaande de te volgen werkwijze, die
tenslotte leidden tot de opheffing van de Humanitaire School.
In haar plaats werd, op initiatief van o.m. mevrouw Van GoghWibaut, de Larense Montessorischool opgericht.
In 1978 vierde de school een groot feest om te herdenken hoe
75 jaar geleden de grondslag werd gelegd van zijn bestaan.

V 'i

Prof. Dr. J. van Rees
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Hoezeer de ideale werksfeer van de Humanitaire School, het
idealisme en de bijzondere aanpak van de leerkrachten de kin
deren voor altijd beïnvloeden bleek uit vele brieven van
oud-leerlingen.
Er lag een glans over hun schooljaren, en de betekenis en
verdragende waarde van dat opmerkelijke onderwijsexperiment
van drie-kwart eeuw geleden beschreef éèn van die oud-leerlingen, de heer Roel Renssen, als volgt:
"Het werkelijk grote van de school was de idee, de stijl. Het
was het ideaal, waardoor een kleine groep mensen als gemeen
schap er in slaagde, waarschijnlijk wel met ups en downs,
die ons als leerlingen echter niet raakten, daar een levend
organisme in stand te houden van onschatbare waarde, naar
mijn idee zelfs nu nog onderschat.
Goed, zij hadden veel mee, 't Gooi was nog bijkans ongerept
en naast de kunstenaars en de boeren woonden er mensen, die
echt buiten wilden wonen en die het artistieke klimaat trok.
Kolonisten bleven na de deceptie van de mislukte gemeenschap
toch echter als een voedingsbodem, waarop elke nieuwe ge
dachte trachtte te groeien. Zo wend Laren - Blaricum de graad
meter van Nederland waarin vele exponenten van het culturele
leven elkaar ontmoetten.
In die wereld heeft de gideonsbende van de Humanitaire School
lang haar Ideaal, haar revolutionaire onderwijsvernieuwing
vol kunnen houden. Zij bleven geloven in de mens en in het
goede van de mens. Zij trachtten de door Gorter in zijn
poëzie verwachte mens te vormen en daarvoor op de school het
klimaat te scheppen.
Is het een samengaan van factoren geweest, dat het hoofdstuk
"Humanitaire School" werd afgesloten op het tijdstip toen de
meest bestiale mens, de totale ontkenning van het menszijn,
de macht begon te krijgen? Misschien.
Wie dit overdenkt beseft te meer welk groot voorrecht wij als
oud-leerlingen van de Hum hebben gehad om die schoolttijd
mee te maken.
Prof. Van Rees heeft een monument gekregen in Hilversum. Te
recht. Wij kunnen die kleine groep mensen van de Humanitaire
School alleen maar danken voor de geestelijke rijkdom die zij
hadden en waaruit zij ons hebben gegeven."
De Humanitaire School is historie geworden.
Het oude schoolhuis is verdwenen.
Verdwenen is de idyllische omgeving, verdwenen zijn de boek
weitvelden en de rogge-akkers, de wijde ruimte en de rust van
toen.
Maar in en on het enige malen verbouwde en vergrote gebouw
werken en spelen nu de kinderen van de Montessorischool; nog
steeds wordt er daar naar gestreefd te werken mêt en voor
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elkaar; nog steeds tracht men daar de kinderen te doordrin
gen van de werkelijke waarden van het leven, en ze te bren
gen tot zelfstandigheid in dat leven.
En op de windwijzer op het dak staan twee kinderen, een
"schoolkind" en een kleuter, hand in hand, als symbool van
al diegenen, die vanuit dit plekje hun weg vonden en vinden
naar alle streken van de wereld.
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Programma Open Dag Laren 10 mei 1980
Op zaterdag 10 mei a.s. zal TVE in Laren haar jaarvergadering
houden. Op deze dag zal ook een aantal historische activitei
ten plaatsvinden.
Als speciaal thema voor de jaardag is gekozen: Laren en de
Gooise heide.
Het belooft een zeer interessante dag te worden, waarbij weer
vele honderden TVE-leden en belangstellenden worden verwacht.
Het programma van de Open Jaardag op 10 mei ziet er als volgt
uit:
.10.30-11.45: Jaarvergadering van TVE in het Singer
.12.00-13.45: gezamenlijke lunch in het Singer
.14.00-17.00: diverse historische activiteiten in het Singer
zoals:
- tentoonstelling:"Laren en de Gooise heide"
- diverse korte lezingen en diapresentaties rond
het thema van de jaardag, o.a.
. hr. Jaspers, Stichting Goois Natuurreservaat
(15.00-15.30)
. hr. van Raam, ecoloog, Gewest (15.30-16.00)
. hr. Benninga: "'n schaapskudde op de Gooise
heidevelden, de moeite waard?" (16.00-16.30)
. hr. Koekkoek: "Laren vroeger en nu"
(16.30-17.00)
- optreden Larense groep "De Klepperman van
elleven" met:
. folkloristische dansen in Larense kleder
dracht (14.00-14.30)
. manifestatie:"Facetten van het Gooise leven"
(14-30-15.00).
gehele dag: mogelijkheid tot het maken van wandel- en
fietstochten in en om Laren aan de hand van
een speciaal door TVE opgestelde folder (ver
krijgbaar in Singer en bij lokale boekwinkels)
zondag 11 mei: ook op 11 mei is de tentoonstelling te be
zichtigen (13.00-17.00)
13.00-17.00: gelegenheid tot bez. a/d NH Kerk en RK Basiliek.
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Alle activiteiten op 10 en 11 mei zijn voor een ieder gratis
toegankelijk.
Voor deelname aan de lunch (kosten ƒ 13,50) gelieve U zich
vóór 6 mei op te geven d.m.v. de antwoordstrook die bij de
stukken voor de jaarvergadering is gevoegd, dan wel telefo
nisch bij R. de Poel, 02159 - 25841, D.C.J. Bakker 02159 42949 of M.J.M. Heyne, 02159 - 17077.

Naar een Historische Kring Laren”
In vele gemeenten in de regio bestaan historische kringen,
van mensen die belangstelling hebben voor de historische
aspecten van hun woonplaats of van de streek. Deze belang
stelling is veelal aanwezig om zeer verschillende redenen.
De een is verknocht aan zijn geboortedorp, een ander wil de
gemeente waar hij pas is komen wonen goed leren kennen om
zich snel thuis te voelen; een derde interesseert zich voor
alles wat hij aan merkwaardigs of fraais rondom zich waar
neemt; een vierde houdt van monumenten, kerken, oude woon
huizen, boerderijen e.d., of juist van natuur- en landschapsschoon en wil dat behouden en onderhouden; weer een ander
snuffelt graag in oude kaarten, boeken of prentbriefkaarten;
een zesde is geïnteresseerd in dialecten, een zevende in
klederdrachten, een achtste in molens etc. etc.

In Laren bestaat een locale historische kring nog niet. TUE
wil op 10 mei a.s. de belangstelling voor het oprichten van
een Historische Kring Laren peilen en kort daarop tot op
richting van zo'n kring proberen te komen. Nadere informatie
hierover volgt op de jaardag.
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Lange tijd uitverkocht geweest, nu weer verkrijgbaar:
Reprodukties van 17e eeuwse

HISTORISCHE
PRO VIN CIEK A ARTEN
Gedrukt op zwaar papier in vierkleuren offset.
Afmeting 57 X 49 cm. Ingelijst 56 X 46 cm.
Bijna alle van de hand van de beroemde Guilj. Blaeuw
Leverbaar zijn:
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

UTRECHT (met Weesp, de Vecht, Utrecht, Amersfoort)
HOLLAND AMSTELLAND H a S S n e e r .
HOLLAND WESTFRIESLAND
HOLLAND SCHIE-DELFTLAND
ZEELAND
BRABANT
LIMBURG
GELDERLAND
OVERIJSSEL
DRENTE
FRIESLAND (ook 17eeeuw, niet van Blaeuw)
GRONINGEN (idem)

Prijs losse kaart

weesp)

11,90

Ingelijst in eiken lijst met ontspiegeld glas

94.50

Alleen verkoop voor de regio
't Gooi-west en omstreken:

Boekhandel De Ark

Boekhandel Los

Nieuwstad 28 Weesp

Nassaulaan 33 Bussum
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ANTIQUARIAAT H. POOLMAN
BOEKEN EN PRENTEN
uitgeverij
erkende boekhandel

Telefoon 02159 - 40366
Kloosterstraat 20, 1411 RT NAARDEN
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