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Hilversum vóór ruim honderd jaar.

Het werk van dr.van Hengel nader bekeken
P. W. de Lange-Hilversum
Inleiding
Maar er Is hier toch geen geschiedenis? Hoe vaak heb ik dat
niet moeten horen, als ik aandacht vroeg voor de plaatselijke
historie van vóór omstreeks 1900. Dat was dan wel niet let
terlijk bedoeld - dat zou onzinnig zijn geweest - maar in die
zin, dat die geschiedenis van geen enkel belang zou zijn. Op
mijn vraag, waar die opvatting op gebaseerd kon zijn, verwees
men mij naar dr. van Hengel, die immers aangetoond heeft, dat
hier destijds grote armoede en ellendige hygiënische toestan
den voorkwamen.
Nu stel ik voorop niet de minste reden te hebben om aan de
juistheid van de door dr. van Hengel bloot gelegde feiten te
twijfelen. Die feiten geven echter geen volledig beeld van
de plaatselijke toestanden; dat was zijn bedoeling ook niet.
De naam van zijn belangrijkste werk zegt het al: Geneeskun
dige plaatsbeschrijving. Het gaat over de gezondheidstoe
stand van de bevolking en alles wat daar mee samenhangt, zo
als de sociale toestanden, in het bijzonder van de minder
met aardse goederen bedeelde groepen. Over de beter gesitu
eerden heeft hij maar heel weinig - en dan als terloops me
degedeeld. En ook weinig of niets over de onderwerpen op het
gebied van economie en cultuur. Dat mag niet als een gebrek
beschouwd worden; de aard van zijn onderwerp bracht dat nu
eenmaal mee. Daaruit mag wel geconcludeerd worden, dat het
beeld, dat dit werk van de plaatselijke toestanden geeft,
verre van volledig is. Dit zou nog niet zo erg zijn, als an
dere schrijvers uit die tijd de overige facetten even gron
dig belicht hadden. Maar dergelijke werken zijn er niet.
Schrijvers als dr. Coronel en Veritas behandelden hetzelfde
gebied als dr. van Hengel. En anderen, zoals bijvoorbeeld
prof. de Rijk, hebben er over gezwegen. Ook bij latere
schrijvers is weinig te vinden, dat dit beeld noemenswaard
aanvult. Al is er - verspreid - in het Gedenkboek Hilversum
1424-1924 en in Enklaar en de Vrankrijker's Geschiedenis van
Gooiland met enig zoeken wel iets te vinden. Eerst een on
langs gereed gekomen doctoraal-scriptie van de Amsterdamse
studenten Lamme en Laroo, getiteld: Hilversum rond de eeuw
wisseling bevat een gezette poging om op bepaalde punten in
deze lacune te voorzien. Dat was verre van gemakkelijk, want
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het bronnenmateriaal uit bedoelde tijd is schaars en dikwijls
onvolledig en ook onderling slecht vergelijkbaar. Mijn onder
zoek van de plaatselijke geschiedenis in vorige eeuwen, tot
en met de zgn. Franse tijd stelt mij in staat tot enige aan
vulling.
Na korte karakteristieken van Hilversum aan het begin van de
19e eeuw, van de persoon van dr. van Hengel en van zijn bo
vengenoemd werk behandel ik hierna facetten van de werkelijke
toestand.
Hilversum in het begin van de 19e eeuw
Hilversum was anders is een notitie, die ik indertijd, al in
het begin van mijn onderzoek, maakte. Dat sloeg op verschil
met de andere Gooise dorpen. 1) Nu het gaat om Hilversums
positie onder de Nederlandse dorpen, kan hetzelfde gezegd
worden. Hoewel gelegen op zandgrond bestond hier geen vrijwel
gesloten dorpshuishouding zoals elders. Al sinds ruim een
eeuw was Hilversum op en top een industriedorp. Vrijwel de
gehele bevolking - ook de nog vrij talrijke boeren - vond
direct of indirect, een bestaan in de plaatselijke industrie,
de weverij, welker produkten , waaronder sommige bekend ston
den als Hilversums, in het gehele land afzet vonden.
Dit bedrijf - indertijd als loonwerk voor Amsterdamse koop
lieden begonnen - werd destijds uitgeoefend door voor eigen
rekening werkende, zelfstandige ondernemers, hier fabrikeurs
genoemd. In de loop van de 18e eeuw had de gaandeweg verkre
gen welvaart van sommigen er toe geleid, dat een groot deel
van het aantal huizen ên van het bouwland in bezit geraakt
was van een betrekkelijk klein aantal personen. Er had zich
hier een standenmaatschappij ontwikkeld. 2) De maatschappe
lijke bovenlaag bestond voor een groot deel uit de grotere
fabrikeurs, maar omvatte onder meer ook grutters (destijds
blijkbaar een lucratief beroep) en een enkele grote boer.
Die fabrikeurs onderscheidden zich bovendien gunstig van hun
beroepsgenoten elders in het land, die door prof. I.J. Brugmans 3) gekenmerkt worden als weinig actief, zelfs waar het
noodzakelijke vernieuwingen betreft, en in het bijzonder in
zake de bevordering van hun afzet. Reeds in de 18e eeuw hebden de Hilversumse fabrikeurs achtereenvolgens verschillen
de nieuwe produkten op de markt weten te brengen; en met
succes. Van na 1800 zijn er berichten 4), dat zij het hele
land afreisden, de grotere per sjees of te paard, de kleine
re te voet, om hun klanten te bezoeken. Voor meer bijzonder
heden verwijs ik nog naar mijn bewerking van de burgerlijsten
van 1811 voor Hilversum, Loosdrecht en Naarden (die van
Laren en Blaricum zijn voorzover bekend niet bewaard gebleTVE 10-153

ven 5), waarin alle volwassen mannen met hun beroep vermeld
zijn.
Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de aangeduide standenver
houding in de loop van de 19e eeuw verdwenen zou zijn. üat
betekent onder meer, dat de arbeidersbevolking in de tijd van
Van Hengel niet eerst kort geleden tot dat peil was afgezakt,
maar dat hun voorouders al enige geslachten lang in die af
hankelijke toestand hadden verkeerd. Of de fabrikeurs de in
de 18e eeuw betoonde veerkracht behouden hebben, is niet ze
ker. Ik heb dit niet kunnen onderzoeken. In ieder geval had
den zij de tijd niet mee. Enkele berichten wijzen echter wel
enigszins in die richting. Ik kom daar later op terug.
De persoon van dr. van Hengel

Geboren in 1811 te Grootebroek, in de kop van Noord-Holland,
als zoon van een predikant en opgegroeid in Franeker, Har
derwijk en Leiden, waar zijn vader achtereenvolgens professor
is geweest, heeft hij in laatstgenoemde plaats medicijnen ge
studeerd en vestigde hij zich in 1838, na zijn promotie, als
medicus te Hilversum. 6) Daar trof hij - vooral onder de ar
beidersbevolking - toestanden aan, die hem met zijn sociale

Dr. van Hengel [1811-1892]
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en wetenschappelijke achtergrond erbarmelijk moeten zijn
voorgekomen. Als jong, geestdriftig medicus moet hij toen
besloten hebben daarin verandering te brengen. En aan dat
voornemen is hij zijn hele werkzame leven (in 1876 legde hij
de praktijk neer) - naast zijn dagelijkse praktijk - trouw
gebleven. Al zijn kennis, energie en verdere persoonlijke
gaven - en die waren niet gering - heeft hij daartoe aange
wend. Het moet hem vaak een vechten tegen de bierkaai hebben
toegeschenen, maar hij is blijven volhouden. En zo heeft hij
dan ook heel wat bereikt, zij het lang niet alles wat hij ge
wild had. Onder meer heeft hij daartoe in tal van geschrif
ten, zowel wetenschappelijke als meer populaire, zijn bevin
dingen wereldkundig gemaakt. 7)
De geneeskundige plaatsbeschrijving 8)
Tegen het eind van zijn medische activiteit heeft dr. van
Hengel de tekst voor dit werk geschreven. Wij mogen het in
zekere zin als de neerslag van al zijn bedoelingen en activi
teiten beschouwen. Als zodanig is het - tenminste voor ons
land - een pionierswerk geweest. Veel voorbeelden kan hij
niet gehad hebben. En zijn werk is lange tijd voor ons land
het enige op dit gebied gebleven. 9) Hij is zo mede de grond
legger geweest voor de sociale geneeskunde en de medische
geografie.
Zijn geschrift is overigens niet onverkort tot ons gekomen.
De redactiecommissie voor publikaties op dit gebied heeft het
te omvangrijk gevonden. Vooral omdat het niet op een provin
cie, maar slechts op een deel daarvan, betrekking heeft. In
overleg met de schrijver is daarom de tekst door een niet ge
noemde, maar "daartoe alleszins bevoegde, hand" bewerkt, dat
wil zeggen bekort. 10) Het zou misschien de moeite waard zijn
te informeren, of het origineel nog in een of ander archief
aanwezig is. Voorshands bepaal ik mij tot de publikatie.
Deze is breed opgezet. De meer algemene gedeelten bestrijken
het gehele Gooi en de gehele bevolking. Naarmate hij meer in
bijzonderheden afdaalt is hij zich tot Hilversum gaan beper
ken en tenslotte tot de arbeidende klasse daar. Niet onver
meld mag blijven, dat hij - waar voor hem noodzakelijke ge
publiceerde gegevens ontbraken- deze zelf uit bronnen heeft
samengesteld.
De werkelijke situatie
Onder het voorbehoud, dat ik niet aan een systematisch on
derzoek van bedoeld tijdvak ben toegekomen, zal ik hier pro
beren de toestand van Hilversum-toen van uit een paar
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gezichtspunten te belichten.
a. De algemene welstand
Dr. van Hengel karakteriseert op p. 48/49 van genoemd werk
Hilversum als volgt: "Vooral fabriekswezen, landbouw en vee
teelt worden in deze gemeente tevens uitgeoefend. Zij onder
scheidt zich als de grootste en volkrijkste, maar ook de
armste van heel Gooiland."Zijn visie kennende meen ik deze
uitspraak te mogen opvatten als "met de meeste armen" - en
dat is juist -, maar niet als "met alleen maar armen". Immers
er was - naast die armen - een maatschappelijke bovenlaag van
een omvang en kwaliteit, die zijns gelijke in het Gooi 11)
niet gehad kan hebben. Die groep was niet talrijk, maar zijn
betekenis mag daaraan niet afgemeten worden. Wat de totale
vermogenstoestand betreft lijkt het mij niet bij voorbaat
uitgesloten, dat Hilversum 11) toen aan de top stond. Wij kun
nen daarvoor alleen vergelijken met de toestand in 1809, toen
de plaats in de heffing ineens van ƒ 3 miljoen aangeslagen
is voor ca. ƒ 3000, tegenover Naarden (mêt Bussum) voor
ƒ 4000,Huizen voor ƒ 2000, Laren voor ƒ 1800 en Blaricum voor
ƒ 1300. 12) Waarbij wij in aanmerking nemen, dat Hilversum
sindsdien veel sterker gegroeid is dan Naarden.
Iets over de vermogenstoestand leert ons tabel 5 op p. 64/63
van genoemd werk. Aan de hand van de gegevens omtrent de op
brengst van een inkomstenbelasting 13) geeft dr. van Hengel
daar in de kolommen 6a, b en c de aantallen gezinnen te
Hilversum op 1 jan. 1870, onderverdeeld in: aangeslagenen
voor ƒ 25 en hoger; overige aangeslagenen en niet-aangeslagenen. Van de 1549 gezinnen viel resp. 5, 26 en 69% in deze
drie rubrieken. Deze gegevens zijn daar tevens onderscheiden
naar de toenmalige acht dorpswijken. Daaruit blijkt, dat de
gemiddelde welstand het laagst was in de wijken A en B met
maar 1% in de eerste en ca. 90% in de derde rubriek. Dit zijn
de buurten rondom de Bussummerstraat,de Langstraat, de Leeu
wenstraat en de, toenmalige, Schapenkamp. Het hoogst was de
gemiddelde welstand in wijk G (Kerkbrink met de daar van bui
ten af op aanlopende straten) met resp. 10% en 52%. De wij
ken rondom de Herenstraat, Veerstraat en Langestraat blijven
daar niet veel onder. Die rondom de Kerkstraat en Groest
iets meer; daar was 2/3 van alle gezinnen niet aangeslagen.
Uit een en ander blijkt wel, dat destijds behalve in de wij
ken A en B (en in de hierboven buiten beschouwing gelaten
villawijk op de Trompenberg en Boomberg) rijken en armen
over het algemeen dooreen woonden, zoals trouwens destijds
in dorpen gebruikelijk was. Een ander belastinggegeven
spreekt duidelijker taal. De belastbare opbrengst van het
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zgn. gebouwd (d.w.z. de grondbelasting op de huizen) bedroeg
in 1871 voor de kadastrale gemeente Hilversum ruim ƒ 50.000.
14) Delen wij dit door het aantal inwoners van de burgerlijke
gemeente op 1 januari 1870 uit de tabel op p. 46 van het werk
van dr. van Hengel ad 6600, dan komen wij op een belastbare
opbrengst per hoofd van de bevolking van ca. ƒ 7,60. Voor de
andere Gooise dorpen vinden wij zo bedragen van ƒ 3,60 tot
ƒ 4,30. Een duidelijk verschil. Naarden komt praktisch gelijk
uit met ƒ 7,50, maar heeft maar 2/3 van het aantal inwoners
van Hilversum.
In dit verband merk ik verder op, dat op p. 125 van genoemd
werk onder de rubriek Nering en hantering, beroep en ambacht
166 dienstmeiden op jaarloon vermeld zijn, deels bij aanzien
lijken en deel in de burgerstand. Rekening houdende met het
voorkomen van gezinnen met meer dan éèn dienstbode, betekent
dit, dat er toch wel omstreeks 100 gezinnen zich dergelijke
hulp konden veroorloven. Dat wijst toch wel op een zekere
welstand. Wat die aanzienlijken betreft, daarmede heeft dr.
van Hengel waarschijnlijk bedoeld de zeer rijke bewoners van
een beperkt aantal grote villa's of landhuizen op de hoogten
van Trompenberg en Boomberg. 15) Deze vormden eigenlijk een
stand apart en hebben, voorzover zij ter plaatse in hun be
hoeften hebben voorzien, bijgedragen tot ontwikkeling van
winkelstand en ambacht.
Omstreeks 1890 zijn hier drie kerken van flinke omvang ge
bouwd: de katholieke St. Vitus aan de Emmastraat, de oudkatholieke naamgenoot aan het Melkpad en de hervormde (grote)
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kerk aan de Kerkbrink. Dit is geruime tijd na de spoorwegaansluiting van 1874 gebeurd, die aanleiding gegeven heeft
tot een aangroeiende vestiging van elders. In het algemeen
is het dus mogelijk, dat deze bouw mede op kosten van die
"import" heeft plaats gevonden. Dit kan echter niet of nau
welijks gelden voor de oud-katholieke kerk. Deze gemeente
telt in het land maar een klein aantal zustergemeenten. De
kans, dat zij sinds 1874 veel import heeft opgenomen lijkt
daarom uitgesloten. Dat wil zeggen, dat die kerk praktisch
helemaal bekostigd is door die betrekkelijk kleine gemeente.
16) Ook dit wijst op een zekere welstand.
Dit artikel was al afgesloten, toen ik aanleiding en gelegen
heid vond tot enig onderzoek in het gemeente-archief. Dat
bracht aan het licht, dat de gemeenteraad in de zestiger jaren bij herhaling bereid geweest is voor niet minder dan
ƒ 50.000 - toen een groot bedrag - deel te nemen in het ka
pitaal voor particuliere ondernemingen, die successievelijk
plannen hadden gemaakt voor de aanleg van een spoorweg van
Amsterdam langs Hilversum naar het oosten. Plannen, die ten
slotte geen vaa alle tot uitvoering zijn gekomen. 34) In
1866 had zo'n onderneming om ƒ 100.000 verzocht en vond de
raad dat te veel, ondanks dat een zeventigtal burgers (die
tezamen voor ruim ƒ 2000 in de hoofdelijke omslag waren aan
geslagen) bij request gepleit hadden vóór die ƒ 100.000.
Toen de beslissing gevallen was is uit die kring een toezeg
ging van een aanvullend bedrag van ƒ 25.000 gekomen. 35) On
der de ondertekenaars van genoemd request bevinden zich voor
aanstaande personen, zoals dr. van Hengel en zijn collega's,
een aantal fabrikeurs, de directeur van de jonge gasfabrieken
de waard uit het Hof van Holland (tevens exploitant van diligencedienstenl). Maar bovendien een aantal bewoners van land
huizen en villa's op de Trompenberg en de Boomberg (groten
deels van Amsterdamse origine), o.a. J.A. Alberdingk Thijm,
de weduwe Alewijn-Dedel en E.C. Boissevain.
b. De weefindustrie 17)
Kort voor het verschijnen van genoemd werk van dr. van Hen
gel heeft de moderne grootindustrie hier zijn intree in de
vorm van de stoomkatoenspinnerij en -weverij aan de Vaart bij
de Hondebrug. Dit bedrijf heb ik zoveel mogelijk buiten be
schouwing gelaten, omdat het mij vooral gaat om de van ouds
her ter plaatse beoefende industrie. Deze bestond toen prak
tisch alleen uit de tapijtweverijen. Van de lange tijd daar
naast bestaande weverijen van stoffen van gemengde samen
stelling (halflinnen en halfwol; resp. bekend als Hilversums
streept en effen; en als baaien e.d.) was hoogstens nog een
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enkele over.
Voorzover dr. van Hengel deze industrie beschrijft heeft hij
zich beperkt tot de fabrieksarbeiders en hun arbeids- en le
vensomstandigheden. Omtrent de omvang van het bedrijf (bijv.
de produktie) bevat het werk niets. En de ondernemers, de
fabrikeurs, worden zelfs nergens genoemd. Ook niet in de ru
briek "Nering enz." (zie boven). Dat schijnt er op te wijzen,
dat hij hen tot een aparte stand rekende.
Wel lezen u/e op pag. 49: Laren. Deze gemeente bestaat groten
deels van de Hilversumsche tapijtindustrie. Eigen fabrieken
heeft ze ook, niet alleen van tapijten, maar ook van koedekken, paklinnen, dweilgoed enz. Dit wordt bevestigd door

C.L. Heek 18) , die mededeelt, dat in 1866 (en eerder) behal
ve te Laren ook te Amersfoort, Kortenhoef en Soest veel koehaar gesponnen werd voor Hilversumse fabrieken, maar vooral
te Laren. Als Laren, waar maar een klein deel van de bewer
kingen plaats vond, grotendeeld van dat werk bestond, dan
mag mijns inziens veilig worden aangenomen, dat ook Hilver
sum - hoewel qua bevolking driemaal zo groot, maar waar verreweeg de meeste bewerkingen plaats vonden - in die indus
trie grotendeels zijn bestaan vond; zo niet direct, dan indi
rect. Dan was de toestand dus in vele opzichten nog gelijk
aan die van omstreeks 1800 19), toen men hier handen te kort
kwam en op ruime schaal (tot in de steden Amersfoort, Naar
den en Weesp toe) in loon liet spinnen en kaarden. De plaats
was blijkbaar al die tijd het economisch centrum van de
streek gebleven. Overigens zou dat loonwerk vrij spoedig op
houden. In het laatste kwart van de eeuw zou het handgesponnen garen praktisch geheel vervangen worden door, van elders
aangevoerd, machinaal gesponnen garen.
De weverij van na de Franse tijd was exportindustrie geworden en
als gevolg daarvan meer onderhevig aan grote schommelingen
in de afzet met ernstige sociale moeilijkheden in tijden van
slapte,het eerst en vooral in die afhankelijke buitengemeenten.
Daar stonden echter perioden met levendige afzet tegenover.
Hier en elders wordt in dit verband steeds gesproken over
fabrieken en fabrieksarbeiders. Dat betekent niet, dat alle
werk plaats vond in grotere of kleinere ruimten van de onder
nemers en in loondienst. Bepaalde werkzaamheden, zoals het
spinnen van garen werd hier hoofdzakelijk als huisindustrie
beoefend. Dat gold ook ten dele voor het weven en dan boven
dien ook wel op zakelijk contract. Al dit werk geschiedde
met handkracht. De eerste stoommachine is eerst in 1876 in
gebruik gesteld, en dan nog niet eens voor het aandrijven
van getouwen. 20) Bovendien lijkt het mij zeer de vraag, of
bij dat handbedrijf de schietspoel, die al in 1833 in Twente
is ingevoerd 21) en waardoor het werk van de wever belangrijk
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v e r l i c h t w e rd , h ie r o o i t g e b r u ik t i s . I k heb e r n e rg e n s i e t s
o v e r gevonden.
D i t a l l e s g e e ft geen hoge dunk van de b e r e id h e id van de f a b r ik e u r s om n ie uw e w e rk w ijz e n i n t e v o e re n . D a t één van hen
i n 1857 c o c o s t a p ijt e n en -m a tte n i s gaan maken 22) (o v e rig e n s
z o n d e r b l i j v e n d s u c c e s ) i s m is s c h ie n een op z i c h z e l f s ta a n d
g e v a l g e w e e st. Aan de a n d e re k a n t m oet b e d a c h t w o rd e n , d a t
genoemde e x p o r t n i e t g eh an dh aa fd i s kunnen w orden z o n d e r aan
houdende i n i t i a t i e v e n . B o ve n d ie n mag ook i n a a n m e rk in g geno
men w o rd e n , d a t een a a n ta l f a b r ik e u r s - hangende de p la n n e n
v o o r de a a n le g van de spoorw eg - b i j h e r h a lin g aangedrongen
h e e f t op u it v o e r i n g d a a rva n en i n 1866 z e l f s mede b e r e id i s
gew eest t o t z e k e re deelnam e i n de k o s te n 3 4 ) . T e n s lo tt e
k r i j g t men e n ig id e e van de m a a ts c h a p p e lijk e s ta n d in g van de
g r o te r e f a b r ik e u r s d o o r h e t f e i t d a t i n 1872 de d o c h te r van
een H ilv e rs u m s e f a b r i k e u r tro u w d e met de H aarlem se s p o o rw e g r i j t u i g f a b r i k a n t B eynes, d ie v o o r d ie t i j d a ls g r o o tin d u s 
t r i e e l t e beschouwen i s 2 4 ) .
Bovengenoemd n a d e r o n d e rz o e k b r a c h t ook op d i t p u n t b e la n g 
r i j k m a t e r ia a l aan h e t l i c h t . De s a m e n s te lle r s van de o u d s te
j a a r l i j k s e g e m e e n te v e rs la g e n (de re e k s b e g in t m et d a t o v e r
1851) hebben h e t n u t t i g gevonden de a a rd en de b e te k e n is van
de p l a a t s e l i j k e i n d u s t r i e d u i d e l i j k u it e e n t e z e t t e n . Ook
d a t van 1866 b e v a t op d i t p u n t e n k e le g eg e ve n s. E r b e s to n d e n
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toen drie groepen van textielbedrijven, nl. die van de Schot
se en andere wollen tapijten, die van kocharen vloerkleden
en die van katoenen baaien en dergelijke stoffen van gemeng
de samenstelling. De eerste en de tweede groep werkten onder
meer voor export; de derde beperkte zich tot afzet in het
binnenland. De eerste groep had in het jongste verleden nieu
we en betere machines met succes in gebruik genomen. Bij de
tweede waren pogingen daartoe niet geslaagd en ook bij de
derde werkte men nog als vanouds. Vooral de eerste groep
schijnt het in die tijd over het algemeen goed gegaan te zijn.
De beide andere hadden herhaaldelijk met moeilijkheden te kam
pen. Het aantal bedrijven daalde van 34 tot 30;de personeels
sterkte - zonder de thuiswerkersl - was aanvankelijk ca. 500
en zal in 1866 vermoedelijk ca. 10?ó hoger geweest zijn. Er
zijn enkele kleine bedrijven gesloten en de grotere konden
wat uitbreiden. De wevers van de eerste en de tweede groep
werkten over het algemeen in de fabrieken; die van de derde
thuis. Er worden aantallen genoemd van 260 en 160, tezamen
dus 420. Om één wever gaande te houden waren destijds 10 an
dere werkkrachten (spinners, kaarders, spoelers, ververs)
nodig, waaronder voor het spinnen voornamelijk vrouwen en
kinderen. Bij elkaar zouden er dus over de 4000 personen ten
behoeve van deze industrie werkzaam zijn. Dit verklaart, dat
op grote schaal in de omliggende plaatsen voor Hilversum in
loon gesponnen werd. De grootste vier fabrieken telden in
1866 resp. ca. 100, 60, 50 en 50 man personeel (zonder de
thuiswerkers), d.w.z. dat ze naar de maatstaven van die tijd
tot de grootindustrie behoorden.
c. Culturele aspecten
Lang v66r Laren door de kunstschilders ontdekt was, hebben er
verscheidene van hen te Hilversum gewerkt. In de eerste
plaats de geboren Hilversummers Jan van Ravenswaay (1789-1869)
zoon van een fabrikeur, en diens leerling James de Rijk
(1806-1882), zoon van een kleermaker, maar wel van een bijzon
dere: James' moeder was een Engelse, wat doet vermoeden, dat
zijn vader haar heeft leren kennen tijdens een stage-tijd in
Engeland. Van de import noem ik alleen Bodeman, Van Os,
Schulman en Brouwer. 25) Geen van hen heeft een school ge
vormd, maar een lange rij van artiesten is hen gevolgd. Geen
van allen van wereldnaam, maar samen wél kenmerkend voor het
milieu.
Op het gebied van de muziek-beoefening kan gewezen worden op
het geslacht Andriessen, hier voortgekomen uit een eenvoudi
ge dorpsdirigent, maar - vooral in de Haarlemse tak - uitgegroeis tot kunstenaars (ook op ander gebied) van naam.
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Dat Al'bertus Perk (1795-1880) - evenals trouwens zijn ooms gewoon was zijn gevoelens in dichtvorm te uiten, stempelt
hem nog niet tot dichter, maar is wel merkwaardig als één fa
cet van deze veelzijdige figuur. Hij stond onder meer aan de
wieg van de kring Oud-Hollandsch, een kleine groep van be
langstellenden in geschiedenis en literatuur 26) en van een
afdeling van het Nut, waarvan hij jarenlang voorzitter is ge
weest en waarvoor hij tal van lezingen gehouden heeft over
de meest verschillende onderwerpen, maar vooral over de ge
schiedenis van plaats en streek, die zijn liefde had en op
welk gebied hij - voor die tijd - fundamenteel werk gedaan
heeft. 27)
Dr. van Hengel behoef ik hier slechts te noemen.
Een kenmerkende, vooraanstaande, figuur is ook geweest prof.
J.A. de Rijk (1831-1897), zoon van bovengenoemde schilder.Hij
was veelzijdig begaafd, o.a. als kunstschilder, dichter en
musicus en had veel belangstelling voor de geschiedenis van
de streek. Daarbij had hij de gave bij anderen belangstelling
te wekken voor al die onderwerpen. Daarvan getuigt onder mea:
zijn Wandelingen door Gooi- en Eemland en omstreken. 28)
En dan dienen hier de kostscholen genoemd te worden, waar
van een aantal al omstreeks het midden van de eeuw hier gevestigsd is geweest. Dat waren inrichtingen met internaat,
waar behalve lager- ook voortgezet onderwijs gegeven werd
aan leerlingen van welgestelde ouders. 29) De leerkrachten
waren allen van elders afkomstig, deels uit het buitenland.
Sommige van deze instellingen stonden ook open voor dagleerlingen. Vóór de oprichting van H.B.S.-en moeten deze scholen
hier de mogelijkheid geopend hebben voor meer algemene ont
wikkeling. Het lijkt mij waarschijnlijk, dat de zoons van de
dorpssmid Spijker - met hulp van relaties uit de kring der
aanzienlijken - aan een van deze scholen de ontwikkeling heb
ben opgedaan, die hen in staat gesteld heeft zich te ont
plooien tot de internationaal georiënteerde directeuren,
eerst van een fabriek van luxe-rijtuigen en later van die
van de beroemde Spyker-auto's. 30)
Dit zijn maar enkele grepen, maar de strekking lijkt mij daar
mede voldoende toegelicht.

Slotwoord
Was Hilversum voor honderd jaar alleen maar een arm weversdorp? Na kennisneming van het zo juist aangevoerde moet mijns
inzien het antwoord Nee luiden. Weliswaar telde de plaats
vele arme wevers, die samen met hun gezinnen een groot deel
van de bevolking uitmaakten. Maar er waren ook andere inwo
ners. In de eerste plaats de gezeten burgerij, waaronder de
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fabrikeurs een vooraanstaande plaats innamen. Mogelijk ver
toonden deze laatste in het algemeen niet meer het élan van
hun voorgangers uit de 18 eeuw. Maar niettemin zijn zij in
staat gebleken de plaats op economisch gebied een zekere cen
trumfunctie voor een wijde omtrek te doen blijven innemen.
Daarnaast heeft de plaats echter een aantal figuren gehuis
vest - ten dele zelfs voortgebracht -, die, elk op zijn ge
bied, van meer dan plaatselijke betekenis is geweest; som
mige ook landelijk; enkele zelfs internationaal. Er mag dus
ook in dit verband gezegd worden: Hilversum was anders, an
ders namelijk dan velen gedacht hebben.
Dat hardnekkige misverstand doet de vraag rijzen, hoe het
kan zijn ontstaan en blijven voortleven. Een volledig ant
woord hierop valt buiten mijn vermogen. Maar ik wil een ver
onderstelling wagen. De door enkele intellectuelen als Coronel en Van Hengel gewekte sociale belangstelling - destijds
betrekkelijk iets nieuws - heeft de ogen van de enigszins
ontwikkelde burgerij geopend. In deze kring, waaruit de men
sen voortgekomen zijn, die aan geschiedschrijven toekwamen,
zal dat een soort van mode geworden zijn. Daardoor kan de
belangstelling voor de geschiedenis van de eigen stand op de
achtergrond geraakt zijn. En dit te meer, omdat de toen heer
sende romantische opvattingen deze schrijvers het doen en
laten van personen uit hun eigen kring te gewoon zullen
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hebben doen vinden. In de eerste plaats geldt dit mijns in
ziens dr. Mol, burgemeester Schook en professor de Rijk,
allen min of meer tijdgenoten. 31) Maar in zekere zin ook
voor sommige schrijvers van bijdragen in het Gedenkboek, zo
als Jan Boerhout. 32) Toen de fenomenale uitgroei van Hil
versum volop op gang gekomen was vond natuurlijk al spoedig
iedereen de toestand van vóór die ontwikkeling onbelangrijk.
Bovendien waren er hier toen invloedrijke groepen ontstaan,
die er belang bij hadden, dat er zo weinig mogelijk van de
plaatselijke historie bekend bleef. 33)
Tot besluit nog êên opmerking. De toestanden, die dr. van
Hengel beschreven heeft, waren inderdaad heel ernstig. Tijd
genoten van gezag als Coronel hebben dat bevestigd. Maar als
wij twintigste-eeuwers daarover een oordeel willen vellen,
mogen wij niet de maatstaven van ónze tijd aanleggen, maar
moeten wij ons eerst in gedachten verplaatsen in de omstan
digheden van toen. En dan zien wij - prof. Brugmans heeft
dat in zijn Arbeidersklasse overtuigend aangetoond - dat der
gelijke toestanden - vooral in de steden met industrie geen uitzondering waren. Al moet erkend worden, dat op het
punt van de kinderarbeid Hilversum, ook zó gezien, een
slecht figuur slaat. Summa summarum: Hilversum huisvestte
vóór honderd jaar min of meer een samenleving van een (klei
ne) stad in het jasje van een heidedorp. Zulke plaatsen zul
len er destijds in ons land niet zo veel geweest zijn. Ik
denk in de eerste plaats aan Tilburg (schoon formeel een
stad!) en misschien Eindhoven en Veenendaal (Helmond en de
grotere industrieplaatsen in Twente waren kleine steden).Er
zal ook enige overeenkomst geweest zijn met de Zaanstreek,
maar de grote verschillen op het punt van de geografische
ligging en de aard van de industrie maken het beeld van de
overeenkomst niet zo in het oog springend.

Noten
1. Zo was hier bijvoorbeeld het rechthuis niet tevens her
berg en fungeerde als dorpssecretaris niet de secretaris
van de stad Naarden, maar een Hilversummer.
2. Volgens prof. I.J, Brugmans in zijn "Stapvoets voor
waarts" (1970), p.40/41, zou dat in die mate alleen in
de steden voorgekomen zijn. Zie echter mijn: "Hilversums
geschiedenis in vogelvlucht",Tussen Vecht en Eem VI (1976)
p. 1, "Hilversummers uit vroeger eeuwen", TVE VIII (1978)
p. 49, speciaal p. 54/55 en "Tien Hilversumse hoogstaan
geslagenen in 1809. Een reeks portretten",TVE IX (1979),
p. 22. Onder de hoogstaangeslagenen kwamen personen voor
met een vermogen van omstreeks f 100.000 en met een bezit
TVE 10-166

van circa 20 huizen.
3. In zijn "De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw
1813-1870", 10e druk 1971, p.67.
4. Gedenkboek Hilversum 1424-1924 (1924), p.486.
5. Holland, Regionaal-historisch tijdschrift 6 (1974),p.202.
6. Zie over hem onder meer: P.J. Nieuwland, "dr. J.F. van
Hengel, sociaal-medicus en medisch geograaf" (I960), doc
toraal scriptie, gestencild. Verder: dr. J.R. lansma,
"Enige grepen uit de geschiedenis der afdeling Gooi- en
Eemland van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot
bevordering der geneeskunst" (1951), uitgave van genoem
de afdeling. (Beide aanwezig in de boekerij van De Vaart,
Cultureel ontmoetingscentrum te Hilversum). En - uiter
aard - in het Gedenkboek op vele plaatsen, in het bijzon
der p. 146/147.
7. Zie onder meer het Nieuw Nederlands Biografisch Woorden
boek, deel II, kolom 565 en het in noot 6
eerstge
noemd werk. Bovendien schreef hij onder pseudoniem een
aantal volksverhalen, die weinig bekend zijn, waarom ik
ze hier afzonderlijk noem. Ze verschenen alle in het tijd
schrift Nederland. ''Een rentenier zonder vermogen" (d.wz..
een bedelaar met zijn "vaste" klanten) jrg. 1862, III,
p. 83-, "Een waarzegster uit het Gooi", 1865, II, p.118;
"Uit het leven van een Hilversumschen wever",1866, II,
p. 341; "In de blaffende hond" (d.w.z. een slaapstee),
1868, I, p. 164 en "Het leven van Vitis Zacharias Lam",
1869, p. 377.
8. De volledige titel luidt: "Geneeskundige plaatsbeschrij
ving van het Gooiland" door dr. J.F. van Hengel, lid van
den Geneeskundigen Raad voor Noord-Holland.'s-Gravenhage
1875" Derde stuk van de Bijdragen tot de geneeskundige
plaatsbeschrijving van Nederland, uitgegeven door het
Departement van Binnenlandsche Zaken, XXXI + ca. 350 p. 8°
met tal van uitslaande bladen en vele tabellen.
8. In de reeks Bijdragen zijn slechts vier andere werken
verschenen, resp. voor de provincies Zeeland, Friesland,
Overijssel en Limburg. Deze zijn echter alle beperkt ge
bleven tot de natuurkundige plaatsbeschrijving.
10. Volgens dr. Jansma zou die bewerker geweest kunnen zijn,
zijn collega, medestander en opvolger S. Strat.ingh Tresling.
11. Afgezien uiteraard van 's-Graveland, dat in dit opzicht
als een Amsterdamse enclave in het Gooi beschouwd mag
worden.
12. Alg. Rijksarch. 's-Gravenhage, arch. Financiën 1798-1813
nr. 851.
13. Feitelijk was dit een hoofdelijke omslag, maar geheven
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

naar het geschatte inkomen en bestemd om te voorzien in
begrotingstekorten. De desbetreffende verordening (secretarie-archief 1851-1939, nr. 1.714.521 %) van 13 sept.
1865 beperkt de heffing tot f 8000 en tot inkomens boven
f 300. Waarmede het merendeel van de arbeiders zal zijn
vrijgesteld. Dr. van Hengel bestempelt de vrijgestelde
gezinnen als "armen"; dat betekent daar dus niet "bedeel
den ".
Bescheiden betreffende de geldmiddelen, 1871, derde stuk.
Staat van ... de belastbare opbrengst ... der ongebouwde
en gebouwde eigendommen per kadastrale gemeente (voor
het) dienstjaar 1871. Tabel prov. Noord-Holland.
De oudste daarvan dateren al van vóór 1850. Op de zgn.
"kaart van Perk" van het Gooi van 1845 vindt men er al
twee afgeheeld, nl. Lindeheuvel en Heuvelhoeve.
Blijkens de tabel op p. 64/65 van het werk van dr. van
Hengel telden de oud-katholieke gezinnen in 1870 precies
500 leden.
Vele gegevens terzake zijn te vinden in de, reeds in de
inleiding genoemde, doctoraal scriptie sociale geografie
van de Amsterdamse G.U. studenten J.E. Lamme en B. Laroo,
getiteld: "Hilversum rond de eeuwwisseling. Bevolkings
groei tussen 1900 en 1910 in het licht van een gescheiden
ontwikkeling.", waarin o.a. bijzondere aandacht wordt ge
geven aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid met ge
bruik van uitvoerig materiaal uit een groot deel van de
19e eeuw.
Gedenkboek Hilversum 1424-1924, p. 491/492 en 494/495
noot 6.
Van Ollefen & Bakker, De Nederlandsche Dorp en Stadbeschrijver III (1795); bovendien Journaal der reize van
den agent van nationale oeconomie der Bataafsche Repu
bliek (Johannes Goldberg) in 1800. T.v. Staatshuish. en
Statistiek door Sloet van Oldhuis 19 (1860), p. 126/127
en mijn eerste in noot 2 genoemde artikel.
Gedenkboek, p. 487.
Brugmans, Arbeidende Klasse, p. 176/177
Gedenkboek p. 485 en 490 noot 12.
Vervalt.
Brugmans, Arbeidende Klasse, p. 40. Het betrof hier Gijsbertha Johanna van der Heyde, dochter van Jan Lammerts
v.d. H. en Johanna Reyn, en Johannes Jacobus Frans Beynes, directeur van J.J. Beynes, Koninklijke Fabriek van
Rijtuigen en Spoorwagens te Haarlem.
Meer bijzonderheden vindt men in het Gedenkboek p. 317322.
Mr. G.G. Pekelharing, Oud-Hollandsch, letterkundige kring
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27.

28.

29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.

1833-1839. Mededelingen van het Museum voor het Gooi en
Omstreken, IX (1957/8), p. 59.
In het bijzonder: A. Perk, Verslag omtrent den oorsprong
en den aard der gebruiksregten op de heiden en weiden van
Gooiland, 1842.
Prof. J.A. de Rijk e.a. Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken (1905). Later herdrukt als nr. 8 van de
Arnhemse Herdrukken.
Lamme & Laroo, I, p.139-142.
C. Poel Jr. Spyker story. Het DAFblad 1965, p. 28.
G.A.M. van Asten, De Spyker van de weg gereden. Trompen
burg een Nederlandse Automobielindustrie. Econ. & Soc.
Historisch Jaarboek 33 (1971), p. 67. P.W. de Lange, De
Icarusvlucht van twee Hilversummers, TVE 1, (1971),
p. 221. Spyker: de Nederlandse Rolls Royce. Arts en auto
38 (1972), p. 2183. W. Oude Weernink, Spyker, een Neder
lands fabrikaat.
J.G.J.J. Mol, Hilversum en de Trompenberg als herstel
lingsoord uit medisch-hygiënisch en sociaal oogpunt be
schouwd (1876). J.E.C. Schook, Een stukje dorpsgeschiede
nis van Hilversum, 1766-1882 (1896). Zie voor de Rijk
noot 28.
Jan Boerhout. Een wandeling door oud en nieuw Hilversum,
Gedenkboek p. 103-154.
Mijn artikel in H.I.K. nr. 162 van 9 februari 1979.
Raadsnotulen en bijlagen.
Particuliere verslagen, nr. 2.07 I.
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Een afbeelding van de stenen voor
Huize Vogelenzang te Hilversum
J.A. Bakker-Amsterdam

Nevenstaande foto toont een niet gesignerde potloodtekening
van Léon Schulman van de geweldige steenmassa voor huize Vo
gelenzang te Hilversum, omstreeks 1880. Het feit, dat er ver
moedelijk geen andere afbeeldingen van deze steenhoop voor
Vogelenzang bestaan, verleent de mooie tekening ook enig ar
cheologisch en geologisch belang.
Ik vond de tekening in het tekeningenarchief van het Gooise
Museum, achterop de in een passepartout gemonteerde tekening
van een schuurtje (inventarisnummer E 231, breed 25,7, hoog
19,6 cm.) gesigneerd L.S. Hilversum. De tekening van de ste
nen, die slechts het opschrift Hilversum draagt (in hetzelf
de handschrift als dat op de voorzijde) is naar mijn mening
door dezelfde geoefende hand vervaardigd als die van het
schuurtje. L.S. waren de initialen van de in 1851 geboren
Léon David Schulman, die in 1866 zijn eerste tekenles ontving
van de Hilversumse veeschilder James de Rijk 1). De tekening
moet na 1866, denkelijk omstreeks 1880 zijn vervaardigd 2).
Na enig speurwerk kwam vast te staan, dat in Hilversum en
omgeving - waar de tekening door het opschrift Hilversum gesitueerd is - destijds alleen zo'n steenhoop bekend was bij
huize Vogelenzang. Enkele personen, die zich die stenen her
inneren, hebben mij bovendien bevestigd, dat het de stenen
van Vogelenzang betreft. De villa Vogelenzang is gebouwd in
1879, ongeveer ter plaatse van het tegenwoordige huis Nieuwe
's-Gravelandseweg 87. Zij werd in 1930 gesloopt (C. Wouden
berg, wij in Hilversum, 1964, p. 1040-1043). Het schijnbaar
zo verlaten landschap van de tekening kan men zich daar mis
schien moeilijk voorstellen, maar bij nauwkeuriger toezien
komen de ramen en het dak van een huis door het geboomte
schemeren, links, direct achter de drie stenen. Vermoedelijk
ziet men rechts uit over de lage gronden achter de Schuttersweg in de richting van 's-Graveland. A. Perk kende in
1866 op deze plaats, die toen op het terrein van huize Lin
denheuvel lag, nog slechts eene keisteen, in grootte dien van
de Vuursche evenarende (Perk in de nalezingen op Hortensius'
De origine, 1866, p. 224, zie ook noot 5). J.A. de Rijk be
schrijft de ontdekking van de andere stenen uitvoerig in zijn
Gooische Wandelingen 1905, p. 41:
TVE 10-170

Maar sla Uw oog eerst op het reusachtige steengevaarte, voor
den geweldigen steen van de Vuursche niet onderdoende, die
voor het fraaie lusthuis ligt, slechts weinigen ellen van
zijn oorspronkelijke plaats. Toen een dezer steenen bij den
aanbouw der villa, nu ruim twintig jaren geleden, moest wor
den verplaatst, kostte dit zoo groote krachtsinspanning, dat
daarnaar en naar de inhoud zijne zwaarte door de aannemer
van het werk op 18 of 20 duizend kilo werd begroot. Onmid
dellijk werden daar toen nog verscheidene andere reuzenstee
nen ontdekt, en daaronder één, die alle vroegere in omvang
en zwaarte overtreft. Mag men vermoeden, dat die allen tot
één groot hunebed hebben behoord, uitgestrekt als die van
Drenthe.
Of dit vermoeden juist is, valt moeilijk meer te bewijzen,
daar het eventuele hunebed blijkbaar geheel werd verplaatst
en er geen enkele archeologische vondst bij deze graafwer
ken is gedaan. Dit laatste wijst overigens duidelijk op het
tegendeel. Ofschoon het niet bekend is of het uitgraven van
deze stenen door amateur-archeologen geobserveerd is 3), is
het toch opmerkelijk dat er geen enkel bericht bestaat over
het vinden van het versierde prehistorische aardewerk, de
stenen bijltjes, het granietgruis, de keienvloer, en de her
en der liggende kleinere stenen, die men, indien het werke-
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lijk een hunebed betrof, nauwelijks over het hoofd gezien
kan hebben.
Hoewel deze stenen géén hunebed gevormd zullen hebben, dra
gen zij toch enigermate bij tot de kennis van de hunebedden
in Nederland 4). Men kent deze indrukwekkende grafmonumenten
voornamelijk uit de provincie Drenthe. Het enige Groningse
hunebed (te Noordlaren) en het vernietigde hunebed bij Steenwijkerwold sluiten daar direct bij aan. In Gaasterland kent
men dan nog het vernietigde hunebed te Rijs.
Zo schijnen deze megalithgraven beperkt te zijn tot het NoordNederlandse pleistocene keileemplateau, de leverancier van
grote stenen bij uitstek, en schijnen zij altijd ontbroken te
hebben op de pleistocene zandgronden tussen Drenthe en de
Maas, waar ook grote stenen gevonden worden, maar in mindere
mate. Toch wordt op deze zandgronden herhaaldelijk het aarde
werk aangetroffen van de hunebedbouwers (De Trechterbekercultuur, ca. 2700 - 2150 voor Chr.). Men veronderstelt dan ook
wel, dat buiten het Noord-Nederlandse keileemgebied alleen
geen hunebedden voorkomen, omdat daar in de Riss-ijstijd te
weinig grote zwerfstenen door de gletsjers aan de oppervlak
te zouden zijn achtergelaten, in tegenstelling tot Drenthe
waar er meer dan genoeg stenen achterbleven.
Het ene zowel als het andere blijkt in zijn algemeenheid on
juist te zijn. In Duitsland komen verscheidene hunebedden
voor op keileemarme zandgronden die overeenkomen met die in
midden-Nederland. Zo vindt men ze langs onze oostgrens tot
aan het riviertje de Emscher in het Ruhrgebied. De vondst van
een vernield hunebedje te Mander in Twente, in 1958, is dan
ook minder verrassend dan het in het licht van het vorige zou
moeten zijn. Bovendien moeten op de hoge zandgronden ten
Noorden van de Maas concentraties van grote keien vierduizend
jaar geleden veel minder zeldzaam geweest zijn dan nu. Pas in
de laatste driehonderd jaar zijn ze snel verdwenen. Voordien
werden grote stenen wel gebruikt als bouwmateriaal, zoals men
nog kan zien in de muren van de kerken te Emmen en te Odoorn.
Maar eerst nadat de komst van de paalworm (1731) vrijwel alle
(houten) dijkbeschoeiingen waardeloos maakte en deze snel
door stenen vervangen dienden te worden, is het keienkloppen
een winstgevend bedrijf geworden op de arme zandgronden. De
uitvinding van de macadamweg (van steenslag) door J.L. McAdam
in 1815 versnelde de klopjacht nog. Het ligt voor de hand,
dat de steenarme gebieden eerder van hun stenen beroofd waren
dan de rijkere (Drenthe). Toch vindt men ook daar behalve in
hunebedden vrijwel geen grote stenen meer los aan de opper
vlakte liggend, die niet na 1900 opgegraven zijn. Wel komen
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in beide landschappen bij graafwerken stenen tevoorschijn 5).
Het is dan ook enkel en alleen te danken aan vroegtijdige
wettelijke bescherming van de hunebedden in de provincie
Drenthe, dat zij daar niet verdwenen zijn, zoals dit in de
overige provincies, en vooral in de grote delen van NoordDuitsland en Polen wel het geval is geweest. Direct bij het
begin van de algemene jacht op grote stenen in 1734 vaardig
de de Drentse overheid een streng verbod uit om stenen van
hunebedden weg te nemen. Dat dit verbod gewerkt heeft, blijkt
alleen al hier uit dat er nu nog 52 hunebedden in Drenthe be
staan, dat is ongeveer de helft van het door A.E. van Giffen
geschatte oorspronkelijke aantal.
Elders in Europa zijn pas veel later beschermende maatregelen
voor prehistorische monumenten getroffen, dikwijls pas in de
ze eeuw, of nog steeds niet. Het is een interessante vraag
waarom juist het arme Drenthe in dit opzicht de spits afbeet.
De veelheid en de indrukwekkendheid van de monumenten zal
vooral in de romantische 18e eeuw hiertoe hebben bijgedragen,
maar dit was elders ook het geval. Het komt mij voor, dat het
in eerste instantie "te danken is aan het boek van de Coevordense predikant Johan Picardt, Korte Beschrijvinghe van eenige vergeten en verborgene Antiquiteten der Provlntien en Lan
den gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe,
1660, tweede druk 1731 (.' ) .
Dit boek dat een van de eerste werken van dien aard was in
Europa, en uitmunt door zijn woordkeus, heeft vermoedelijk in
Drenthe het geestelijk klimaat helpen scheppen waarin de wet
telijke bepaling ter bescherming van de hunebedden zeventig
jaar nadien noodzakelijk geacht werd. 6). In andere provin
cies ten Noorden van de Rijn, waar de hunebedden wel altijd
minder massaal voorgekomen zullen zijn, spraken zij blijkbaar
minder aan, en zijn zij meestal gesloopt zonder dat er iets
van bekend gebleven is.
Zo is het wachten nog op het vinden van nieuwe hunebedden in
het Gooi, op de Utrechtse heuvelrug en de hoge gronden van
Gelderland en Overijssel.
Noten:
1. Tekening E 119 in het Goois Museum draagt de opschriften
"No. 1 Léon Schulman 1866" (op de voorzijde) en "Mijn
eerste tekening bij J. de Rijk 1866" (op de achterkant).
2. De tekeningen E 231, voor en achterzijde verraden een ge
oefender hand dan E 119. Andere tekeningen van L. Schulman
in het museum dragen de jaartallen 1866, 1867, 1868, 1877.
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Verder zal blijken dat de weergegeven stenen in 1879 op
gegraven zijn.
3. De Hilversumse notaris, geschiedkundige en amateur-archeo
loog Albertus Perk overleed in 1880. Te Hilversum schijnt
hierna de belangstelling voor de archeologie verflauwd te
zijn.
4. Over de hunebedden en hun bouwers leze men S.J. de Laet
en W. Glasbergen, De Voorgeschiedenis der Lage Landen,
1959 of een artikel van L. Kaelas in Honderd Eeuwen Neder
land, 1959. Een standaardwerk is A.E. van Giffen's De hu
nebedden in Nederland, I, 1925, II, 1927, met atlas.
5. Over het vinden van grote stenen in Gooiland en aan de
Vuursche zijn bijvoorbeeld vrij veel berichten bekend. Ik
verwijs hiervoor naar de regels over het opgraven van gro
te stenen in het gedicht Chorographia Goilandiae van Lambertus Hortensius, gepubliceerd in de uitgave van P. Hof
man Peerlkamp en A. Perk, van Hortensius' De origine et
interitu oppidu Nerdae liber, 1866; Perk's Nalezingen in
hetzelfde werk (p. 224); grenskwesties waarbij grote ste
nen een rol speelden: D.Th. Enklaar, Rechtsbronnen van
Gooiland, 1932, p. 101-106; G.J. Koning, Gooiland, De Na
tuur 1899-1900; Hilfert (P.J. van Ravesteijn), Van groote
steenen. Vooruit, 1917; E. Heimans, Het Geologieboekje,
1923;G.J. Boekschoten, Keien in het Gooi, Wij in Hilversum
1964, p. 1128-1130. De lijst van grote stenen die men aan
de hand van opgegeven literatuurplaatsen kan samenstellen
is nog onvolledig. Ik noem bijvoorbeeld de grote kei uit
de tuin van het Gemeenlandshuis (gevonden bij het verhar
den van de betonweg naar Bussum, ter hoogte van de Witte
Kruislaan) (thans bij de Grote Kerk van Naarden red.) en
het monument in het centrum van Laren.
Boekschoten vermeldt dat de grootste steen van Vogelenzang
(lengte 2 m) sinds 1958 te zien is op de speelplaats aan
de Jan van der Heijdenstraat. Een granietblok van 3 bij
2 m bevindt zich sedert 1917 in het fundament van een be
jaardentehuis aan de Egelantierstraat. Bij een verbouwing
in 1957 kwam hij weer even tevoorschijn.
Naschrift
Het voorafgaande is de vrijwel onveranderde tekst van een
artikel uit 1967 bedoeld voor de negende (en laatste)
Mededelingen van het Museum voor het Gooi en Omstreken
(1967/68). Aangezien het stukje te laat ingeleverd \i/erd
is het blijven liggen. Mevr. drs. M. Addink-Samplonius
vond het onlangs in de museumarchieven terug en suggereer
de opname in Tussen Vecht en Een. Deze suggestie is door
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auteur en redactie overgenomen.
Na dertien jaar zijn enige aanvullingen noodzakelijk. Bij
Glimmen en Onnen zijn de plaatsen ontdekt van drie "nieuwe"
Groningse, lang geleden gesloopte, hunebedden. Meer over de
hunebedden en hun bescherming is te vinden in R.H.J. Klok,
De hunebedden in Nederland: zorgen voor morgen, Haarlem, 1979.
Een uitvoeriger overzicht door de auteur zal verschijnen in
de Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem
onderzoek.
Zie voor de nagelaten resten van de Hunebedbouwers: J.A. Bak
ker, The TRB West Group in the Chronology and Geography of
the Makers of Hunebeds and Tiefstich Pottery, Amsterdam 1979
(Cingula V, uitg. Instituut voor Prae- en Protohistorie, Sin
gel 453) en H. Schirnig, Grossteingraber in Niedersachsen,
uitgave Landesmuseum Hannover, 1979.
Aan de westelijke voet van de spoordijk, vanaf zwembad Crailo tot voorbij het Kalkterreintje, bevinden zich over de hon
derd grote veldkeien. Een kwart is groter dan 1,5 m, vier
hebben zelfs doorsneden van 1,95 tot 2,20 m. Verscheidene
hebben de vlakke kant die voor hunebedkeien gewenst was. De
ze stenen zijn afkomstig uit het noordelijk deel van de
spoorwegzandgroeve aldaar; zij hebben vroeger in de grond ge
zeten en kunnen dus nooit voor een hunebed gebruikt zijn.
Maar ze laten wel goed zien wat voor soort stenenconcentra
ties er in het Gooi aan de oppervlakte gelegen kunnen hebben
in de tijd van de hunebedbouw en v66r de stenenjacht uit de
laatste eeuwen. Bij die honderd stenen waren er zeker grote
exemplaren genoeg voor een tamelijk klein hunebed met 4 dekstenen!
Curieus is dat de bewoner van het baanwachtershuisje bij de
Crailose Brug er zeker van bleek te zijn dat deze stenen in
de grond aangroeiden. Alleen als er licht en lucht bij kwam,
hield het op, door oxydatie. Hij had dit gelezen in een boek
in de Leeszaal, dat ik ook maar eens moest lezen, maar wist
de titel niet meer. Zulke overtuigingen worden zeldzaam! In
dit verband verwijs ik ook naar F. Bom, Het mysterie van de
hunebedden: buitenaardse hulp? Deventer 1978 en de bijbeho
rende Hunebeddengids.
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Eemlust

Een verhaal over Haarlemmers op een
Eemnesser buitenplaats
J. V .M. O u t - E e m n e s

Als je van Eemnes de Wakkerendijk op gaat in de richting van
Baarn, dan zie je halverwege de dijk op no. 132 een klein
huisje dat de weidse naam Eemlust draagt. Zelfs op de staf
kaart staat dit huisje aangegeven mèt deze naam, hetgeen voor
een niet zo oud landhuisje toch wel een bijzondere eer is!
Enige tijd geleden kwam ik dezelfde naam ook tegen in het
Eemnesser gemeente-archief: in 1834 bepaalde de gemeenteraad
dat de koepel van Eemlust de grens zou zijn om te bepalen of
de leerlingen naar de school van Eemnes-Buiten of die van
Eemnes-Binnen zouden moeten gaan 1).'n Koepel (theehuisje) bij
Eemlust en het huidige huisje, dat viel niet met elkaar te
rijmen. Het vermoeden rees dan ook, dat er iets groters ge
staan moest hebben. Al spoedig werd dit bevestigd:in oktober
1977 stond er in het tijdschrift Flehite een vraag van een
zekere mijnheer M. Feikema te Amersfoort, of iemand wist,
waar Eemlust gelegen moest hebben 2). Hij had een gedicht in
zijn bezit dat met de volgende regel begon: Eemlust ware
vreugde kweekster...en dat 8 bladzijden lang de roem van dit
Eemlust bezong. Uit de regels: met paleizen, door de hand van
den kunstenaar ontworpen zelfs tot vorstelijk gerijf en Chinaas vreemde lustgebouwen vind men midden in dees oord
(Soestdijk en de huizen Peking en Kanton) wist hij, dat Eem
lust in of bij Baarn moest liggen.
Aanstonds gingen enige leden van de historische kring Baerne
aan de slag. Zij ontdekten al spoedig het Eemlust in Eemnes
en bezochten de toenmalige bewoners, de heer en mevrouw
Brouwer. Deze vertelden dat hun huis in het begin van deze
eeuw was gebouwd, maar ze wisten, dat er vroeger een groter
huis moest hebben gestaan; waar precies was hun niet bekend.
Ze lieten een vijver zien, die men juist aan het dempen was;
deze zou een onderdeel van de tuin van het vroegere Eemlust
zijn geweest.
De bewoonster vertelde ons ook nog dat het bos in de verte
achter het huis (dus tegen de Gooyergracht gelegen) het Eemluster bos wordt genoemd. Bijzonder leuk is dat in de tuin
tegen de schuine helling van de dijk - de huizen liggen ach
ter de dijk, dus lager dan de straat - een grote platte steen
ligt (arduin dachten we). Mogelijk is dit een gedeelte van de
vloer van de koepel, die vanwege het uitzicht op de dijk
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heeft gestaan.
De Baarnaars zorgden ervoor, dat de heer Feikema de resulta
ten van hun onderzoek vernam. Ondertussen had deze laatste
niet stil gezeten. Ook de Stichting Tussen Vecht en Eem was
naar Eemlust gevraagd. In zijn brief vermeldde hij de reden
van zijn speurwerk. Hij schreef:
De reden van mijn interesse is dat ik, vóór ik het boven
staande te weten kwam, enkele summiere indicaties van Eemlust
had: een buitenhuis dat in het bezit geweest is van de bet
overgrootouders van mijn vrouw, de heer mr. Jacob Helmont,
schepen en raad in de Vroedschap van Haarlem, geboren 22 novermber 1747 en overleden 6 januari 1808. Hij was getrouwd
met Petronella Gerlings, geboren 28 november 1745 en overle
den 27 januari 1831. Zij woonden in Haarlem en hadden dit
buitengoed als zomerverblijf. Dit blijkt uit enkele enthou
siaste gedichten van gasten; het laatste gedateerde is uit
1810. Toen was grootvader Jacob al overleden, maar zijn we
duwe ontving toen daar de vrouw (ook weduwe) van vrienden
uit Haarlem, die eerder ook samen op "Eemlust" gelogeerd
hadden. Van dit gedicht, de reeds eerder genoemde lofzang
van 8 bladzijden, laat ik enige regels volgen, zodat men even
, de sfeer van een dergelijk dichtwerk proeven kan:
Eemlust ware vreugde kweekster,
Streelster van het zagt gemoed,
Droeve en sombre luimen breekster,
Teelster van het zaligst zoet.
Voorwerp van het sterkst verlangen,
Voedster voor de grage ziel,
Wat doet gij mij niet ontfangen
Dat niet elk te beurte viel!..

Vervolgens schrijft de heer Feikema in zijn brief: Een ander
ding is een Album Amicorum, in rood leer gebonden, goud op
snee en waarop in gouden letters Eemlust. Het is jammer dat
het allergrootste deel blanco is en van de paar losse blaad
jes (waarvan ik niet met zekerheid kan zeggen dat ze in dit
album thuis horen) er maar één is waarop Eemlust genoemd is.
Dit blad is gedateerd Eemlust den 17de July 1803 en het
staat bij een Duits gedicht en een Latijnse spreuk terwijl
daaronder staat: Met veel genoegen zette ik mijnen naam in
dit album, wenschende dat Eemlust lange blijve de vreugd zij
ner gastvreien bewooners - Anthony.

Na het lezen hiervan ging ik in het gemeente-archief aan het
zoeken naar gegevens over de Eemnesser buitens en met behulp
van aanvullende genealogische gegevens, die de heer Feikema
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eveneens bijeengezocht had, wil ik nu proberen het een en an
der over Eemlust en haar bewoners en over andere buitens te
verhalen.
De oudste gegevens, waar ik over beschik, dateren van het
eind van de 17e eeuw.
Joan v.Wickevoort, schout en gadermeester van Eemnes-Buiten,
overlijdt in 1693 of 1694. In het gemeente-archief van Eemnes bevindt zich een onkostennota van zijn hand en een afre
kening na zijn overlijden met de erfgenamen 4). Zoon Pieter
van Wickevoort erft een aantal bezittingen in Eemnes, waar
onder enige huizen. Pieter, die koopman van beroep was, woon
de op de Keizersgracht in Amsterdam, maar toen na een over
stroming in 1702 te Eemnes de schade werd opgemaakt, bleek
hij ook bewoner van een van die huizen te zijn. Het vermoe
den lijkt mij dan niet onjuist, dat dit huis een zomerver
blijf is geweest. Het huis was overigens maar licht bescha
digd 5).
Bij een van zijn andere huizen was het Koyhuis (?) helemaal
weggespoeld!
Op 17 december 1703 overlijdt Pieter; die zeker in zijn tijd
een man van aanzien was, want hij was o.a. bewindhebber van
de West-Indische Compagnie 6).
Zijn erfgenamen krijgen nu de bezittingen in Eemnes. Hoe zij
allemaal heten heb ik nog niet helemaal kunnen achterhalen.
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In het archief kom ik de namen tegen van Pieter van Wicke
voort, bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie, van Mr.
Johan van Wickevoort en van Jacoba Sophia van Wickevoort.
Laatstgenoemde was op 7 mei 1697 met de weduwnaar Henry Samu
el Crommelin gehuwd. Deze was een van oorsprong Franse lin
nenkoopman, die te Haarlem woonde. Na haar vaders dood erfde
Jacoba diverse erven land in Eemnes en vermoedelijk ook het
zomerhuis 7).
Uit hun huwelijk werd Mr. Pieter Samuel Crommelin geboren
(1 september 1700), die in Haarlem een grote carrière maakte:
hij was onder meer schepen, raad in de vroedschap en burge
meester van die stad. Hij huwde in 1725 met Wijnanda Elisa
beth Beck (haar moeder was een Van Wickevoort), maar zijn
vrouw kwam twee jaar later al te overlijden. In 1732 overle
den kort na elkaar zijn vader en moeder. Pieter Samuel erfde
diverse Eemnesser bezittingen. In 1735 trouwde hij voor de
tweede keer, nu met Josina Jacoba Akersloot. Haar overlijden
tien jaar later, is voor ons - hoe ironisch ook - een licht
puntje in de historie van de buitens, want in de genealogie
van het geslacht Crommelin wordt vermeld, dat zij overleed
op huize Duckenburg te Eemnes 8).
Wat een merkwaardige naam voor dit buiten! Als we verder
speuren zien we, dat Josina Jacoba weduwe was; heer eerste
echtgenoot was Mr. Willem van Schuilenburg, heer van Ducken
burg (dit lag ten zuiden van Nijmegen in de richting Grave)
en 's Grevelsdrecht. Het vermoeden bestaat, dat Josina Jaco
ba na het overlijden van haar eerste man vrouwe van Ducken
burg en 's Greveldrecht werd, aangezien hun enig kind al
vroegtijdig was komen te overlijden. Waarschijnlijk heeft zij
daarom de naam Duckenburg aan het Eemnesser buiten gegeven.
Pieter Samuel Crommelin overleefde zijn vrouw en overleed in
1767. Uit hun huwelijk werden 3 kinderen geboren. De oudste,
een meisje, heette Sophia Magdalena. Zij trouwde op 19-jarige
leeftijd met Mr. Herman Gerlings, die 20 jaar oud was en aan
het begin stond van een schitterende loopbaan in de stadsre
gering van Haarlem. Het tweede kind was een zoon, Jacob gehe
ten. Hij huwde op 22-jarige leeftijd de 4 jaar jongere Anna
Petronella Gerlings, zijn schoonzuster. Ook Jacob, hoe kan
het ook anders, maakte carrière in de hogere functies in het
bestuur van Haarlem. Het derde kind, Jacoba Elisabeth, huwde
met een der notabelen van Amsterdam.
Het echtpaar Jacob en Anna is voor onze geschiedenis van de
Eemnesser buitens weer van belang.
Jacob, die op 15 mei 1741 in Haarlem geboren was, overleed
op 27 april 1774 evenals zijn moeder op huize Duckenburg in
Eemnes. Hij liet zijn vrouw met vijf kinderen achter. Op
9 februari 1777 hertrouwde zij. Haar nieuwe echtgenoot werd
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Mr. Jacob Helmolt en nu zijn we gekomen bij de twee keer bet
overgrootouders van mevr. Feikema!
Nu komen we ook voor het eerst de naam Eemlust tegen, want
volgens een "verpondingsboek", (een soort belasting die van
1776 tot 1806 loopt) in het gemeente-archief aanwezig, was
mevr. Crommelin in 1776 bewoonster van Eemlust, terwijl het
jaar daarna Jacob Helmolt als hoofdbewoner staat genoteerd.9)
In de zomermaanden verbleef het echtpaar op hun buiten met de
vijf kinderen uit het eerste huwelijk van mevr. Helmolt.Deze
kinderen waren: Petronella Catharina (zij trad in 1784 in
Eemnes in het huwelijk), Pieter Samuel, Herman Arnoldus,
Jacob en Wilhelmina Agatha (zij trouwde in 1798 eveneens in
Eemnes).
Zoon Herman Arnoldus Crommelin heeft in de Eemnesser histo
rie een rol gespeeld. Bij de omwenteling in 1795 werd hij
- 28 jaar oud - eerste schout van de beide Eemnessen gekozen.
10) Hij bleef dit twee jaar lang doen; na deze vingeroefenin
gen ging hij groter werk te Haarlem verrichten!
Zoals we al zagen overleed Jacob Helmolt in 1808. Zijn weduwe
kwam in de jaren daarna nog wel naar Eemlust, maar het is
niet duidelijk of zij dat bleef doen. In het oudste bevol
kingsregister van Eemnes uit 1821 (het registre civique van
1811 ging verloren) vermeldt in Buitendijk onder nr. 21a:
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Het album amicorum
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Mevr. de wed. Helmolt, rentenierster woont te Haarlem. Bui
tenplaats Eemlust. Eigenaar: de onverdeelde boedel van de
heer J. Crommelin. Dat zij verre van onbemiddeld was, blijkt
uit het feit, dat zij eveneens eigenares was van de panden
nr. 17 (a t/m d), 22, 24 a,b (laatst bewoond door dokter
M. Bell) en gedeeltelijk van nr. 4 en nr. 20 (de onverdeelde
boedel van de heer J. Crommelin). In enkele van deze huizen
woont kennelijk personeel, want we zien als beroepen van de
bewoners genoteerd: tuinman en tuinmansknecht.
Tot en met 1828 staat mevr. Helmolt als bewoonster van Eem
lust vermeld; in 1829 staat de buitenplaats wel genoemd (on
der nr. 20), maar het vak onder de rubriek bewoner is open
gelaten. Onder de rubriek religie van de bewoner staat wel
genoteerd:2 Lutheranen, vertrokken naar Soest, hetgeen kenne
lijk op personeelsleden van toepassing is. Men zou uit deze
gegevens voorzichtig kunnen concluderen, dat mevr. Helmolt
na 1828 het huis niet meer heeft bewoond en het personeel
heeft ontslagen.
Op 27 januari 1831 overleed Anna Petronella Helmolt-Gerlings
te Haarlem, 85 jaar oud. In een oude archiefinventaris vond
ik de aantekening dat op 31 augustus 1831 Eemlust, Berg- en
Eemzicht, enkele arbeiderswoningen en enige percelen bouwland
zouden worden geveild 11).
De nieuwe (onbekende) eigenaar liet kort daarop Eemlust af
breken. In het register van 1832 wordt Eemlust nog gemeld; in
1834 staat dat het is afgebroken.
Uit deze veilingsaankondiging kennen we nu ook de naam van
een andere buitenplaats. (Deze staat op een in 1821 versche
nen kaart van C.R.T. Krayenhoff aangegeven, halverwege de
Wakkerendijk). En ook in de aantekeningen van een voormalige
gemeente-archivaris worden bewoners van buitenplaatsen ge
noemd. In 1788 was er een zekere heer Brinkman en in 1801
noemt hij naast de heer Helmolt ook de heren Dronsberg, Joannis Lublink en Antony van Kerchem (misschien de Antony van
het gedichtje uit 1803 uit het Album Amicorum van Eemlust).
Deze gegevens kunnen we met behulp van de verpondingen aar
dig aanvullen. Bovendien werden we geholpen door een aante
kening in een huwelijksregister uit 1810. 12) Daarin staat:
NB, nog zijn alhier op de Buitenplaats Berg en Eemzicht den
23e van Grasmaand 1810 in den eersten staat bevestigd Didericus Bernhardus Liedermooy J.M. met Maria Ter Borch J.D. van
Amsterdam. De jongeman Didericus woonde bij zijn moeder, die
weduwe was en die in de verpondingen voor koffie, thee enz.
staat aangeslagen in 1804 en 1805 (verdere gegevens zijn niet
aanwezig). Omdat de volgorde van de aangeslagen personen be
paald werd (in grote lijnen) door de volgorde van de huizen,
kunnen we de vroegere bewoners van dit buiten teruginden. We
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zien dan, dat de in 1801 genoemde heer Dronsberg op dit bui
ten woonde. Voor hem woonden er: Anton Luden (1800), dhr.
Siccama (1799), dhr. Weytenbach (vanaf 1787) en Mr. Johannes
van Doelen (vanaf 1776, eerdere gegevens ontbreken). Laatst
genoemde ging waarschijnlijk in 1786 kleiner wonen, hij wordt
sindsdien in de lijst vermeld zonder buitenverblijf.De in
1801 eveneens als bewoner van een buitenverblijf genoemde An
tony van Kerchem blijkt van 1781 af eigenaar/bewoner hiervan
te zijn. Daarvoor wordt in 1780 een zekere Pieter Kroon als
zodanig vermeld, maar omdat er van deze Pieter een knecht overleed en deze in het begrafenisregister voorkomt met de ver
melding Den 9 October 1781 onder ingezet een knegt van den
Heer Kroon op de plaats van de Heer Carbazius , weten wij, dat
dit buiten eigendom was van Hr. Boudewijn Franipois Garbazius.
Deze komt in het verpondingsregister voor vanaf 1776 tot 1780;
hij heeft de buitenplaats kennelijk verhuurd.
De in 1801 eveneens genoemde Johan Lübeling, die lid was van
het Wetgevend Lichaam (een college van 35 staatslieden die
nieuwe wetten konden aannemen of verwerpen), wordt van 1782
tot 1805 in de registers vermeld. Daarvoor woonde er waar
schijnlijk op zijn buitenplaats dhr. Capitijn Crommelin,
hoogstwaarschijnlijk Pieter Samuel van Wickevoort Crommelin,
die Kapitein ter Zee was 13).
Een laatste bezitter van een buitenplaats, die we konden op
sporen, was H.A. Crommelin, de eerste schout van de beide
Eemnessen, die thans wonend in Haarlem het vertrouwde Eemnes
niet helemaal kon vergeten. Hij wordt in de jaren 1802-1805
gemeld. Overigens vraagt het gemeentebestuur in 1832 een heer
Crommelin om hen in verband met mogelijke choleralijders de
Orangerie te willen afstaan. Waarschijnlijk is dit het bui
ten van H.A. Crommelin, die er dus nog steeds de eigenaar van
was.
Met deze laatste gegevens eindig ik mijn verhaal over de Eemnesser buitenplaatsen en haar bewoners. Ik ben er mij wel van
bewust dat een en ander nog fragmentarisch overkomt en verder
onderzoek deze gegevens moet vervolledigen. Voor opmerkingen
en aanvullingen houd ik mij aanbevolen.
Noten
1. J.C.F. Baron d'Aulnis de Bourouill, Deel II, Chronologi
sche Geschiedenis van Eemnes ao. 1725-1899, en belangrijke
aantekeningen voor dat tijdvak (manuscript, gemeentehuis
Eemnes).
2. Ts. Flehite, 10e jrg. n r . 1, febr. 1978, blz. 13. (zie
ook: oktober 1977).
3. Ts. B&e.rne, 2e jrg. n r . 6, jan. 1978, blz. 5-7.
4. Gemeente-archief Eemnes, nr. 22 en 23.
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5.
6.
7.
8.
9)
10.
11.
12.
13.

G.A.E. nr. 57.
J.E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam 1585-1795.
G.A.E. nr. 27, dl. 2.
Nederland's Patriciaat, 52e jrg. 1966, blz. 84-86.
G.A.E. Uitsetting over het gemaal, zegel, logiesgeld, ge
slacht, boter, zout, zeep, turf, coffy en thee, nr. 24.
G.A.E. nr. 2 ( 5 nov.) en nr. 6.
Oud-inventaris van de hand van dhr. Hoepen, oud-gemeentesecretaris.
G.A.E. nr. 12 (achterzijde).
Kwartierstaten door M.G. Wildeman en W.F.A. van de Blocqer y , 1895-1897. Ook zoon Jan Hendrik woonde kennelijk nog
te Eemnes, want hij overleed op 5 november 1827 te EemnesBuiten.
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Archivalia in De Vaart
A.C.J. de Vrankrijker-Bussum

In het voormalig Goois museum en de opvolgster hiervan, de
historische afdeling van het Cultureel centrum De Vaart in
Hilversum, zijn meermalen archiefstukken terechtgekomen. Een
daarvan is een register met afschriften van stukken over de
grenzen van Gooiland en de venen in de omgeving van het hui
dige Gooi. Het boek mist de band, maar is verder ongeschonden.
Het omvat niet minder dan 490 bladzijden met copieën uit ou
dere Hollandse registers, overgenomen ergens omtrent het mid
den van de 17e eeuw. Uit welke registers werd overgeschreven,
is zelden vermeld. De teksten zijn soms tweede-, meest derde
hands.
Er komt zelfs meermalen een copia copia copie voor, hetgeen
betekent dat de afschrijver een vierdehands tekst levert. Dit
brengt mee dat er nogal eens lees- en schrijffouten in staan,
die meermalen tot verminking van de tekst hebben geleid. Bij
stukken uit de 15e en het begin van de 16e eeuw stuitte de
copiïst ook op woorden die hij niet kon ontcijferen; hij
duidde dit heel eerlijk met puntjes aan.
De volgorde der opgenomen stukken is erg willekeurig. Er is
geen chronologische lijn aangehouden, terwijl ook maar ge
deeltelijk naar onderwerpen gesorteerd werd.
De afschrijver biedt ons teksten omtrent de vaststelling van
grenzen van Gooiland, naast stukken omtrent de twisten over
gebruik en bezit van venen, de inning van tijnsen in Stichts
gebied, en de herbouw van een kerk in Eemnes. We kunnen zeg
gen dat hij ongeveer een regio bestrijkt die in de Eltense
tijd (tot 1280) werd aangeduid als Nardingerland. Ruw geno
men gaat het dus om gebied tussen Vecht en Eem tot dicht bij
de stad Utrecht toe. Hierdoor zijn vele teksten meer van be
tekenis voor de omstreken van het huidige Gooi dan voor deze
streek zelf.
Uiteraard vergelijken we de inhoud van het bedoelde register
met die van de Middeleeuwse rechtsbronnen van Stad en Lande
van Gooiland, die in 1932 werden uitgegeven door D.Th.Enklaar
bron van kennis voor de historie van Gooiland in de lands
heerlijke tijd, die eindigde in 1581.
We zien dan, dat van de door onze copiïst afgeschreven stuk
ken er 15 bij Enklaar voorkomen, benevens 7 waarvan Enklaar
de vindplaats in Utrechtse en Hollandse placaat- en charter
boeken vermeldt. Deze laatste zijn in de Rechtsbronnen in
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samenvatting te vinden. Bovendien bevat ons register een 77
pagina's lang verslag van de tochten die Pieter Aelmansz, se
cretaris van Naarden, in 1525-1527 maakte langs de veronder
stelde grenzen van Gooiland. Enklaar gaf dit in 1934 als boek
uit.
Ons register met afschriften bevat in totaal 55 stukken. Enk
laar telt 74 afschriften en samenvattingen in de rubriek over
de grenzen, terwijl hij 7 van de stukken die o m register be
vat in rubrieken
over venen en tijnsen opnam. Bij Enklaar vindt
men dus vrij u/at meer, doch lang niet alles uit ons afschriftenboek. Enklaar heeft een andere keuze gemaakt. Blijkens zijn
inleiding op de Rechtsbronnen (biz. XVI en XXXI) heeft hij
een bewuste selectie toegepast en nauwelijks nieuws brengen
de enquêtes en lange getuigenverhoren weggelaten. Zijn bron
nen vindt men in de inleiding uitvoerig beschreven. 1)
Brengen de stukken die Enklaar niet opnam en die wij hier wel
aantreffen echt nieuws? Wat de grote lijnen aangaat beslist
niet. Er valt wel enige verfijning uit te halen. Dit in het
bijzonder omtrent Baarn en omgeving, in mindere mate met be
trekking tot Loosdrecht. Van Goois standpunt gezien veran
dert het beeld dat Enklaar schetste in het hoofdstuk over de
grenzen in het in 1939 uitgekomen deel I van de Geschiedenis
van Gooiland er niet mee. Lokale geschiedschrijvers uit dor
pen langs de grenzen van het Gooi zullen er stellig wel in
teressante details uit halen. Overigens niet meer dan zij uit
liassen en registers in het Algemeen rijksarchief en uit het
bisschoppelijk archief in het Rijksarchief te Utrecht kunnen
putten. Een tweetal verslagen, dat van Everardt Nicolai en
Jan Lettin (blz. 233-347) en dat van Francis van Cranevelt
(blz. 421-437) sluiten aan bij de regesten die mevr.
J.M.I. Koster-van Dijk in "Gooilanders voor de Grote Raad
(1470-1572)" publiceerde.
Ik heb het gehele register van afschriften gelezen en van al
le stukken regesten, dus korte inhoudsopgaven gemaakt, c.q.
van Enklaar overgenomen. Deze regestenlijst volgt na deze in
leiding; terwijl ook een lijst bij De Vaart gedeponeerd is.
Het register zelf dient te zijner tijd te worden overgedra
gen aan het geplande streekarchief voor het Gooi, zodra dit
tot stand gekomen is, tegelijk met enkele andere archivalia,
welke De Vaart nog bezit. Ook het koptiende-archief, dat ik
ruim dertig jaar geleden voor het toenmalig Goois Museum or
dende en inventariseerde, moet daar ondergebracht worden. Het
werd indertijd bewaard op zolder in het oude raadhuis aan de
Kerkbrink en lag daar zo brandgevaarlijk, dat ik overbrenging
naar het Rijksarchief in Haarlem heb geadviseerd. Terugkeer
zou hoogst welkom zijn, omdat het vooral in de gaderboeken
vele (o.a. voor genealogen) zeer waardevolle gegevens bevat.
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Regesten van stukken uit het 17e eeuwse register, getiteld
"Gooijlandt de Limiten aengaende"

Pag.1 "Roerende Goylandt ende tgestichte"
Pag. 1-5
Rapport over de twisten tussen de graven van Holland en de
Stichtsen over de venen van Gooiland en de uitwatering der
Stichtse wateren.
Ongedateerd (vóór 1517, maart 19).
Gedrukt bij Enklaar Rechtsbronnen blz. 345-347.

Pag. 5-7
Verklaring van Jan Melissen van Naarden oud 70 jaar, Pieter
Aelmansz, secretaris van Naarden oud 36 jaar, Ghijsbert Pietersz van Laren oud 70 jaar, en Claes Ghijsbertsz oud 60 jaar
die zijn ontboden terzake van de grenspalen van het Gooi en
het turfgraven van Stichtse zijde, dat nog steeds voortgaat,
in strijd met de in 1502 vastgelegde limieten, dit ten koste
van het Gooierbos.
1515, februari 18.

Pag. 7
Proces-verbaal van Pieter Aelmansz, secretaris van Naarden,
van hetgeen hij in het jaar 1518 aangaande de limieten van
Gooiland vernam, en bijzonderlijk van de tijns die men in
Soest en Baarn jaarlijks aan de grafelijkheid verschuldigd is.
(Volgt geen text.)

Pag. 8-85
Memorie van hetgeen Pieter Aelmansz, secretaris van Naarden,
met de stadsbode Meyns Keeck gedaan heeft terzake van de memoriën welke de keizerlijke raden Jan Banninck en Mr. Reynier
Brundt als commissarissen voor de venen en de grenspalen van
Gooiland hem in Naarden overhandigden.
Oktober 1525 - april 1527.
Gedrukt in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Ge
nootschap LIV (1933) blz. 125-172.
Oitgave als boek: D.Th. Enklaar, Zestiende-eeuwse wandelin
gen door Nederland, zwerftochten van Pieter Aelmanszoon, se
cretaris van Naarden, 1525-1527. Hilversum 1934.
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Pag. 85-89
Verslag, uitgebracht in het kapittel-generaal, omtrent de onderhandelingen tussen Holland en het Sticht over de Grenzen
van Gooiland, met enkele latere aantekeningen. Gevolgd door
een kaart van het betreffende gebied.
1472, januari 13 - juli 21.
P a g . 90
Notitie (met hier en daar overgeslagen woorden) over een be
zoek van meester .... (Brundt?), secretaris in Den Haag, in
1474 aan de beide Loosdrechten en de hofstede van Elten.
1474, augustus ...
Pag. 91-93
Bisschop David van Bourgondië verlengt, mede namens de Staten
van Utrecht, de termijn waarbinnen zijn vier gedeputeerden
met de leden van de Grote Raad van Mechelen uitspraak moeten
doen over de grensscheiding van Gooiland, tot 22 juli 1474.
1472, juni 18.
Gedrukt bij Enklaar Rechtsbronnen blz. 65-66.
Pag. 94-95
Hertog Albrecht bepaalt dat, indien de Abdis van Elten meer
vordert van de tijns die hij van haar in Baarn, Soest, Eemnes
en Zonne in pacht heeft, de tijnsplichtigen meer zullen beta
len elke Sint Maarten op het kerkhof te Baarn; dat indien een
der tijnsplichtigen in gebreke blijft, de overigen moeten bij
passen; zij mogen dan het goed van de nalatigen in beslag
nemen, totdat hij betaald heeft.
1390, december 26.
Gedrukt bij Van Mieris, Groot charterboek der graven van
Holland enz. III 573.
P a g . 96
Opgave van de tijns, in Eemnes, Baarn en Soest aan de grafe
lijkheid van Holland verschuldigd.
2de helft 15de eeuw.
Gedrukt bij Enklaar Rechtsbronnen blz. 447-448.
Pag. 97-99
Opgave van tijnsen in Eemnes, Baarn en Eembrugge.
2e helft 15de eeuw.
Gedrukt bij Enklaar Rechtsbronnen blz. 448-449.
P a g . 99-101
Mr. Hendrik Dirkszoon en Klaas Arendszoon leggen voor notaris
Johan Clemens getuigenis af omtrent de tijns die uit Baarn
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aan de keizer als graaf van Holland verschuldigd is.
1529, juli 25.
Gedrukt bij Enklaar Rechtsbronnen blz. 456-457.
Pag. 101-107
Stellingen van Heijnrick van Ameronghen als gedaagde en ver
weerder in een geding over een hofstede met veen, heide en
weiland onder Baarn, genaamd Ravesteijn, waarover jaarlijks
op Sint Maarten tijns wordt betaald aan de grafelijkheid van
Holland, gelijk over alle onroerende goederen in Baarn. Heijn
rick van Ameronghen meent in rechte de leenvolger te zijn van
de kinderloos overleden jonkvrouwe Agnes van Ameronghen, het
geen bestreden wordt door de eiser Dirck van Wicked, heer tot
Muijlandt.
Ongedateerd (vöór 1529, juli 29).

Pag. 1 0 8 - 1 1 3
Verslag van een onderzoek, gedaan door Ghijsbert van Nieurode, maarschalk van Eemland, in opdracht van de stadhouder
van Utrecht en op verzoek van de heer van Muijlandt, bij in
woners van Eemnes binnen- en buitendijks, omtrent betalen van
tijns aan de grafelijkheid van Holland, en omtrent vererving.
1529, juli 29.
Pag. 113-114
Notitie omtrent een overeenkomst tussen de graaf van Holland
en bisschop Jan van Utrecht omtrent de venen tussen Eemnes
en Gooiland, betreffende het graven van een scheisloot.
1351, mei 15.
Pag. 114-115
Notitie omtrent Eemnes, waar de overeenkomst tussen de graaf
van Holland en de bisschop van Utrecht zal blijven gelden.
1356, juni 30.
P a g . 115
Notitie van een overeenkomst tussen hertog Jan van Beijeren
en bisschop Frederick van Blankenheim, waarin toegezegd is
dat er geen versterkingen worden aangelegd in het land van
Hagestein.
1422, juli 27.
Pag. 116-123
Memorie van de Staten van Utrecht omtrent een in Den Haag te
houden vertoog omtrent landerijen, sedert de 9de eeuw door
keizers en hertogen geschonken aan de kerken bij de V/echt,in
Westbroek en Oostbroek, omtrent rechten van de bisschop in
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Eemnes en Hagestein, over de grens tussen Breukelerveen en
Loosdrecht.
1470 (zonder dag).
Pag. 124-125

Bevindingen van Meijns Keeck die met twee andere mannen de
blauwe zerk zocht en deze vond bij Sint Maartensdijk, op 200
roe vandaar in de richting van het (Gooier)bos, en waarvan
een stuk van 6 d 7 voet lang, 4% voet breed en 1 voet dik bo
ven de grond uitstak.
1520, februari 15.
Pag.

125-127

Acte, waarbij de graaf van Holland, in tegenwoordigheid van
zijn leenmannen, aan Hubrecht van Pallaenen in leen geeft
twee vierendelen veen en akkerland in Oostveen onder het ge
recht van de domproost van Otrecht, te verheergewaden meteen
paar witte handschoenen.
1462, augustus 29.
Pag.

127-130

Verklaringen van getuigen, waaruit blijkt dat twee derde van
De Vuurse vanouds tot Gooiland behoorde, en dat aldaar ge
pleegde misdaden in Hilversum worden berecht.
Ongedateerd.
Pag.

130-133

Burgemeesteren, schepenen en raad van de stad Eemnes maken
bekend dat zij, teneinde van de bisschop van Utrecht een kerk
en pastoor te krijgen, elk huis belasten met een omslag van
2 schelling jaarlijks, te betalen in drie termijnen; dit met
toestemming van de abt van Sint Paulus te Utrecht en de pas
toor van de kerk in Eembrugge, van wiens parochie Eemnes
wordt afgescheiden. De bouw zal plaats hebben op de plek waar
vroeger reeds een kerk stond.
1352, september 7.
Pag.

133-134

Bisschop Johannes geeft, gehoord de abt Henricus van Bronckhorst van de abdij van Sint Paulus en Gijsbertus van Lodenstein pastoor in Eembrugge, aan burgemeesteren, schepenen en
raad van Eemnes toestemming om een kerk te bouwen in de plaats
van de niet lang tevoren verwoeste kerk.
1352, september 5.
Pag. 134-136

Brief van Frederik van Blankenheim, waarin hij erkent dat
TVE 10-189

Ghijsbrecht van Zijl een zeker stuk veen in eigendom heeft,
gelegen in Breukelerveen, geheten De Wiltvanck, strekkende
van de Lodijk tot aan het bos, met een breedte van tien roe,
ten zuiden grenzend aan des bisschops veen en de landschei
ding.
1400, september 9.
Pag.

136-139

Memorie over de tuisten rond het jaar 1400 tussen bisschop
Frederik van Blankenheim en ridder Wouter van Mijnden in de
Zijp, die beiden hun gebied lieten graven en turfsteken,
waarbij de bisschop geweld gebruikte, zodat Wouter zijn be
klag moest doen bij hertog Albrecht. Hierop had elke partij
twee man aangewezen die een scheiding trokken tussen de Wilt
vanck en de Zijp, lopende naar de uiterste boom van het Gooierbos. Hieraan heeft nu Melis van Mijnde zich te houden, met
verbod om bisschop Roedolf van Diepholt te helpen verkopen
of verpachten.
Ongedateerd (na 1423).
Pag.

140-141

Roedolf van Diepholt, postulant in Utrecht, geeft aan Melis
van Mijnde in erfpacht Stichtse venen, grenzend aan Gooiland
en Loosdrecht, voor 27 Franse schilden, te betalen jaarlijks
op Sint Maarten in de winter, onder voorbehoud van goedkeu
ring door de vijf godshuizen te Utrecht.
1432, september 29.
Pag.

141-143

Roedolf van Diepholt, enz.
(Zelfde text als voorgaande stuk, minus aantekening "Gecol
lationeerd ___ XXVIJ december 1567".)
Pag.

143-146

Afpaling van de heerlijkheid Loosdrecht, waaruit de tienden
toekomen aan Melis van Mijnden, die ze in leen heeft van de
grafelijkheid van Holland; ten zuiden begrensd door de Proos
dij van Breukelen en het gerecht van Breukelerveen en De
Wiltvanc, ten noorden door Dorskeveen en het gerecht van Kortenhoef, ten oosten door Gooiland, waar die van Naarden met
geweld de grens in westelijke richting verschoven hebben.
Ongedateerd (ca. 1430).
Pag. 146-147

Lijst van landerijen met hun gebruikers uit Loosdrecht op de
Hilversumse eng.
Ongedateerd (ca. 1430).
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Pag.

1 4 7-148

Roedolf van Diepholt belooft Melis van Mijnden te betalen 16
Wilhelm Hollandse schilden, als hij de pachtbrief betreffen
de de venen niet kan bevestigen met zijn vijf godshuiszegels.
(Ongedateerd (1432).
Pag.

1 4 8-150

Roedolf van Diepholt verpacht aan Melis van Mijnden voor hem
en zijn erfgenamen zekere venen, onder voorbehoud van nietig
verklaring als de vijf godshuiszegels niet verkregen worden.
1432, september 29.
(gelijk aan opschrift op pag. 140-141).
Pag.

150-152

Frederik van Blankenheim, bisschop van Otrecht, geeft een be
slissing in de twisten over de grens tussen Loosdrecht en
Breukelerveen, door drie mannen uit zijn raad aan te wijzen
die met drie mannen namens hertog Albrecht van Beieren ge
machtigd zijn om een rade te trekken, en tot een eensgezinde
conclusie zijn gekomen, welke de bisschop beschrijft en vast
legt .
1404, april 24.
Pag.

152-154

Ridder Amelis van Mijnden treft een rascheiding tussen Gooi
land en Loosdrecht.
1343, mei 31.
Gedrukt bij Enklaar Rechtsbronnen blz. 19-20.
Pag.

154-155

Hertog Albrecht bevestigt de rascheiding van Amelis van Mijn
den tussen Gooiland en Loosdrecht.
1361, oktober 10.
Gedrukt bij Enklaar Rechtsbronnen blz. 23.
Pag. 1 5 5 - 1 5 7
Commissie, gegeven door hertog Albrecht aan de baljuw van
Amstelland om een rascheiding te maken tussen die van Naar
den en die van Loosdrecht, met opdracht niet in te stemmen
met afstand van de zes morgen veen die Wouter van Mijnden
gebruikt.
1380 (dagaanduiding onduidelijk).
Pag.

157-161

Willem van Brederode, baljuw van Amstelland en Waterland,
treft een rascheiding tussen Gooiland en Loosdrecht, waarbij
Wouter van Mijnden de zes morgen in Gooiland mag blijven
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gebruiken.
1381, juli 4.
Gedrukt bij Enklaar Rechtsbronnen blz. 23-27
Pag.

161-162

Willem van Brederode, baljuw/, geeft die van Naarden namens
de graaf van Holland de vrije beschikking over het hem toegew/ezen veen, mits dit stadseigendom blijft.
1384 (zonder dag).
Gedrukt bij Enklaar Rechtsbronnen blz. 298.
Pag.

162-164

Hertog Jan van Beieren treft een nadere rascheiding tussen
Gooiland en Loosdrecht.
1422, september 12.
Gedrukt bij Enklaar Rechtsbronnen blz. 33-34.
Pag.

165

Vaststelling van het feit dat er een rascheiding getrokken
is tussen Loosdrecht en Breukelerveen, w/aar de bisschop scha^
de lijdt, doordat sommige burgers van zijn stad Utrecht in
het veen hun gang gaan.
Ongedateerde copia copia copie.
Pag.

166-167

Nadere bepaling, door Dirck van Brederode en anderen, van de
rascheiding tussen Dorskeveen en Kortenhoef enerzijds en Loos
drecht anderzijds.
(14)42, juni 5.
Pag.

168-169

Verslag van een bezoek van Dirck van Brederode en anderen aan
Vinkeveen en Vrouw/eveen, ten einde te bepalen, w/aar men turf
mag steken.
(14)42, juni 6.
Pag.

169-172

Karel V w/ijst, gezien de langdurige tw/isten over de venen
tussen Gooiland en Utrecht, vier van zijn raadslieden aan,
met opdracht zich ter plaatse te oriënteren, met belangheb
benden te spreken, indien mogelijk de geschillen te beslech
ten, en anders stadhouder en raden van Holland en Utrecht te
informeren over de rechten van beide partijen, tevens het
turf steken in de betwiste gebieden te verbieden, totdat een
uitspraak is gedaan.
Ongedateerd (ca. 1330).
Gedrukt bij Enklaar Rechtsbronnen blz. 109-110.
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Pag. 173-193

Verslag van een reis, in opdracht van het Hof van Holland in
dato 14 november 1520, aan Francois Robel, raad ordinaris,
ten einde zich te informeren met betrekking tot het proces
van Ghijsbrecht van Lookhorst contra Willem Berhouts c.s. uit
Loosdrecht, ten einde diverse personen te horen in het Sticht
zich ter plaatse te oriënteren en een kaart te maken; hierbij
bezocht Robel het gebied tussen Maarseveen en Westbroek bij
de Vecht, waar ergens volgens eiser de grens tussen Holland
en Utrecht moest liggen; vandaar naar Loosdrecht en naar de
bisschop van Utrecht.
1520, november 18-23.
Pag. 194-198 blanco
Pag. 199-203

Karel V, partijen gehoord hebbende en gezien de beslissingen
van hertog Karei van Bourgondië en bisschop David, bepaalt
volgens de uitspraak van de Geheime Raad de grens tussen
Gooiland en Utrecht, welke grens met greppels en palen aange
geven zal worden; zij die bewijzen kunnen rechten te hebben
op gronden die nu binnen Gooiland vallen, mogen die rechten
blijven uitoefenen.
1535, oktober 15.
Gedrukt bij J. van de Water, Groot placaatboek.... van
Utrecht I 119.
Pag. 203-208

Karel V draagt Ghijsbrecht van Nijenrode, maarschalk van
Amersfoort en Eemland, en Jan de Chame, baljuw van Gooiland,
op te zorgen dat gehandhaafd wordt hetgeen bepaald is omtrent
de grens tussen Gooiland en Utrecht, en in het bijzonder toe
te zien op het turfsteken.
1538, juni 25.
Pag. 209-213

Karel V draagt Mr. Gerrijt Mulaert op te zorgen dat de grens
palen tussen Gooiland enerzijds en Eemnes, Baarn en Oostveen
anderzijds worden aangebracht volgens het besluit omtrent de
limieten van 15 oktober 1535.
1536, mei 20.
Pag. 214-223

De graaf van Hoogstraten, stadhouder van Holland en Utrecht,
treft een accoord tussen de stad Naarden en de dorpen van
Gooiland enerzijds en Eemnes anderzijds aangaande geschillen
gerezen bij de uitvoering van de uitspraak van de Geheime
TVE 10-193

Raad van 15 oktober 1535.
1536, augustus 30.
Gedrukt bij Van de Water I 123.
Pag. 2 2 3 - 2 3 2

Karel V schenkt de geërfden van Baarn in erfpacht zekere lan
den die zij binnen de in 1536 vastgestelde grenzen in Gooi
land hebben, tegen een jaarlijkse pacht van 8 gouden Carolusguldens.
1538, april 2.
Gedrukt bij Enklaar Rechtsbronnen blz. 364-367.
Pag. 2 3 3 - 3 4 7

Verslag, uitgebracht door Everhardt Nicolai, raad, en Jan
Lettin, griffier van de Grote Raad van Mechelen, in verband
met een grensgeschil tussen Baarn en Gooiland, van een bezoek
aan Baarn, Ridderveen en Oostveen, teneinde met mensen te
spreken en gedetailleerde opmetingen te doen bij hofsteden
en in de venen.
1539, juli 21 - augustus 18.
Pag. 3 4 9 - 4 2 0

Karel V beslist in het proces over de grens tussen die van
Baarn, Ridderveen en Oostveen enerzijds en die van Naarden
en Gooiland anderzijds door te bepalen dat de grens zal zijn
als omschreven op 15 oktober 1535, ondanks het verzet van
Baarn, Ridderveen en Oostveen hiertegen.
1541, mei 21.
Gedrukt bij Van de Water I 124.
Pag. 4 2 1 - 4 3 7

Verslag van een reis van Francois van Cranevelt, lid van de
Grote Raad van Mechelen naar Utrecht teneinde, in verband
met bezwaren die geërfden van Oostveen en Ridderveen hebben
tegen de sententie van 21 mei 1541, zowel bezwaarden als
buurmeesters van Hilversum, Laren, Blaricum en Huizen te ho
ren, en op de geëigende plaatsen palen te stellen, zulks vol
gens schrijven van 27 mei 1544.
1544, septemner 22 - oktober 8.
Pag. 4 3 7 - 4 5 9

Karel V beveelt, naar aanleiding van het proces tussen die
van Gooiland en die van Oostveen en Ridderveen, ontstaan door
de slechte uitvoering van de uitspraak van 21 mei 1541, voor
de juiste uitvoering van dit vonnis zorg te dragen.
1552, januari 30.
Gedrukt bij Van de Water I 134.
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Pag. 459-475
Koning Philips II geeft, op klacht van de geërfden in Oostveen en Ridderveen, aan de officieren van Utrecht en Gooiland
een nieuwe instructie om met krachtige strafmaatregelen het
vonnis van 15 oktober 1535 te doen eerbiedigen.
1566, december 13.
Gedrukt bij Van de Water I 138.
Pag. 476-478
De Grote Raad van Mechelen velt vonnis betreffende de grens
scheiding van Gooiland alsmede de eigendom van De Vuurse;
wijst de eisen van Utrechtse zijde af, ordonneert eerbiedi
ging van de sententie van 15 oktober 1535 voor zover het de
grenzen betreft; beveelt een nader onderzoek omtrent de ei
gendom van De Vuurse.
1556, september 26.
Gedrukt bij Enklaar Rechtsbronnen blz. 137-138.
Pag. 479
De Grote Raad van Mechelen velt vonnis inzake het geschil
tussen Agatha van Alkemede, weduwe van de heer Jan van Culemborg, en de stad Naarden betreffende de grenzen tussen
Gooiland en de eigendom van De Vuurse, bevestigt de uitspraak
van 26 september 1556.
1568, mei 15.
Gedrukt bij Enklaar Rechtsbronnen blz. 146.
De sententie hiervan in J.M.I. Koster-van Dijk: Gooilanders
voor de Grote Raad, blz. 137-145.
Pag. 481-490
Koning Philips II verbiedt die van Gooiland het plaggen en
turfsteken in De Vuurse, op verzoek van Agatha van Alkemede,
verwijzend naar de uitspraak van 15 mei 1568; dit op boete
van 50 Carolusguldens, 100 bij herhaling, lijfstraf bij de
derde overtreding, gevolgd door verbanning.
1571, november 25.
Gedrukt in J.M.I. Koster-van Dijk: Gooilanders voor de Grote
Raad, blz. 146-150.

Noot
1. Het meest opvallend is dat onze afschrijver geen enkel
document omtrent de grensregelingen tussen Eemnes en
Gooiland uit 1339 opnam, terwijl Enklaar er acht vermeldt.
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TVE-nieuws

WIJZIGING TVE-LIDMAATSCHAPSB1JDRAGE 1981
De huidige minimum donatie van TUE, vi/elke nu al weer enkele
jaren ƒ 12,50 per jaar bedraagt, wordt door velen als toch
wel erg laag ervaren, zeker gezien het gebodene waaronder het
TVE-tijdschrift met zo'n 2G0 ai 250 pagina's per jaar. Hierbij
komt dat de drukkosten van TVE de laatste jaren sterk ge
stegen zijn.
Het Algemeen Bestuur van TVE heeft dan ook gemeend dat het
alleszins redelijk is de minimum bijdrage vanaf 1981 van
ƒ 12,50 tot ƒ 17,50 te verhogen. Wij vertrouwen erop dat dit
voor onze donateurs geen bezwaar zal zijn om door hun lid
maatschap TVE te blijven ondersteunen.
NABESTELLEN TVE-NUMMERS
Zoals bekend zijn van een aantal oudere TVE-nummers nog
exemplaren aanwezig. Deze kunnen besteld worden bij de secre
taris M.J.M.Heyne, Oud-Bussummerweg 7, Bussum, 02159-17077.
De nummers kosten ƒ 3,— per stuk (excl.verzendkosten).
Enkele zeer dikke speciale nummers kosten ƒ 7,— (9e jrg.,
nr.1: vijftigste nr.; 9e jrg., nr.2: Huizennr.; 10e jrg.,
nr.2: Laren-nr.).
ALBERTUS PERK
De Hilversumse Kring Albertus Perk komt, ter gelegenheid van
de 100e sterfdag van Albertus Perk met een aantal activi
teiten:
- 22 oktober a.s. In De Vaart, 20.00 uur,lezing: Het
Nederland waarin A.Perk leefde. Economische en sociale
geschiedenis van 1800 tot ca. 1850 door drs.P.D. 't Hart.
- 26 november a.s.In De Vaart, 20.00 uur, lezing: A.Perk en
de Gooise Landbouw, door Drs.H.Meijer.
- 29 nov. t/m 14 dec.: Tentoonstelling over A.Perk in
De Vaart.
Voorts verschijnt een biografie van Albertus Perk van de
hand van Dr.P.W. de Lange.
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NIEUWE HAVEN 33
VESTINC NAARDEN

Dagelijks geopend van 15-24 uur. Telefoon 02159 - 42990
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Theekoepels
en tuinhuizen
in de
Vechtstreek
en
’s-Graveland

Het inmiddels legendarische boek van de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en
Westelijk Plassengebied.
Drieënveertig alleenstaande en aangebouwde koepels worden in dit schitterend uitgevoerde
boek getoond en besproken.
’Met zijn zeer verzorgde lay-out is dit boek over kleine lustoorden in de schaduw van de grote,
een lust voor het oog.
En een uitdaging aan kijklustige waarnemers. Want in een land waar veel verloren is gegaan, is
in de Gooi- en Vechtstreek nog veel bewaard gebleven’ (De Telegraaf)
'De theekoepel is een typisch Hollands verschijnsel met een traditie die nog in onze eeuw heeft
doorgewerkt. Daarom is het verwonderlijk dat er tot nu toe betrekkelijk weinig over bekend is.
In dit boek zijn er nu 43 op degelijke wijze gedocumenteerd, compleet met tekeningen en
detailfoto’s.’ (NCR Handelsblad)
’Maar om zoiets tot stand te brengen vergt moed en volharding.
Een werk van jaren. Want het is besjist geen geringe zaak om alle historische gegevens, de
bouwkundige aspecten, de afbeeldingen en foto’s alsmede de bijbehorende tekst tot een
kunstzinnig geheel samen te voegen. Dat is echter wonderwel gelukt. (De Nieuwe Weesper)
De oplage is geheel uitverkocht, doch wij hebben nog enkele exemplaren. Prijs
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Boekhandel
Nieuwstad 28 Weesp

Boekhandel
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ANTIQUARIAAT H. POOLMAN
BOEKEN EN PRENTEN
uitgeverij
erkende boekhandel
P. de R aad t, H et N aarderm eer
H. Poolm an, Gevelstenen in de V esting N aarden
H . S ch aften aar e .a ., O m de fu n d am en ten van een kasteel (V reeland)
H. Poolm an. O rd a n n a n tië n , keuren en statu ten der Stad N aarden

alle in de serie "Gooi en Vecht' ; te verschijnen Maarssen, Weesp, Vreeland

Telefoon 02159 -40366
Kloosterstraat 20, 1411 RT NAARDEN
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