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Over sparren en dennen
J.Daams - Kortenhoef

In "Het mysterie van Muiden" door Ton Koot 1) komt een noti
tie voor uit een rekening van de Baljuw Coen van Oesterwijc
voor reparatie aan het slot van Muiden, uitgevoerd in 1373.
Deze notitie luidt als volgt:
Eerst bij Peter Hollant tot Aemstelredamme ghecoft
4 eyken sparren ant voorborgh ghebezicht an die
poerte die terneder ghevallen was, stuc 14 s 6 d ,
doet 58 s.
Deze vier eyken sparren zijn aanleiding tot deze bijdrage

in TVE.
Op de rekening komen nog vele andere posten voor: er moest
blijkbaar nogal wat worden opgeknapt. Daar waren "sparren"
voor nodig. Blijkbaar geen gewone "sparren", althans volgens
ons moderne spraakgebruik, waarin een spar zonder meer een
boomsoort is en wel een naaldboom of Conifeer, de gewone
spar, waarvan de wetenschappelijke naam Picea abies is. Uit
die rekening blijkt dat het in de Middeleeuwen iets anders
was, want het moesten eyken sparren zijn.
Dit wijst er op dat het woord "sparren" toen in een bredere
betekenis gezien werd. Mensen die vertrouwd zijn met het
bouwen van huizen zullen onmiddellijk wijzen op het gebruik
van daksparren bij de bouw van daken. Bij het raadplegen van
etymologische woordenboeken blijkt dan inderdaad dat we hier
bij de oorspronkelijke betekenis van het woord "spar" te
recht komen.
Zowel in het Middelnederlands, het Oud-saksisch, -engels en
-noors worden voor "sparre", "sparro", "sparri" de beteke
nissen "balk", "spar", "staak" en "rondhout" vermeld. Deze
woorden houden verband met een werkwoord "sperren", dat af
sluiten, versperren betekent.
In elk geval is het duidelijk dat het woord "spar" in die be
tekenissen niet direct met onze huidige boomsoort heeft te
maken. Het is ook begrijpelijk dat in die oude betekenis het
gebruik van "eyken sparren" verklaarbaar is.
De spar als boomsoort was toentertijd onbekend. In het woor
denboek van Kiliaen (Cornells van Kiel) dat in 1574 in eerste
druk verscheen komt het woord sparreboom nog niet voor. Ook
is er in de oude Middeleeuwse plaatsnamen geen enkele verTl/E 12-3

Verspreiding van de spar
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wijzing naar deze naaldboom te vinden, evenmin als naar de
grove den, terwijl toch talloze namen verband houden met de
gewone loofhoutsoorten als eik, beuk, berk, iep, es, els
enz., die van ouds in ons land voorkomen.
Toen, na de 16e eeuw, op allerlei plaatsen in ons land, naald
hout werd aangeplant was dit vooral de grove den, Pinus silvestris en in mindere mate de gewone spar, Picea abies.
Op de duur kreeg de Picea-soort de naam van sparreboom, hoe
wel de grove den ook wel zo werd genoemd. Voor de bevolking
was een sparreboom niets anders dan een boom waarvan sparren
konden worden gemaakt. Hiermee begon toen een grote verwar
ring, waarvan de sporen nu nog altijd merkbaar zijn.
Het is een verklaarbare verwarring als men bedenkt dat het
hier om voor de bevolking onbekende boomsoorten ging. Het is
een bekend verschijnsel dat er lokaal dan uitheemse namen
worden gegeven.
Dit blijkt vooral uit de lijst van oude volksnamen voor de
spar, die in Heukels "Woordenboek van Nederlandsche volks
namen van planten" 2) is opgenomen. Onder de gewone spar vin
den we de volgende namen:
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Denneboom
Noorweegse denneboom
Fiene danne
Noorweegse spar
Fijne spar
Pekboom
Gemene denneboom
Roode den
Greenboom
Peckdennenboom
Mastboom
Pekspar
Mastspar
Gewone spar
Dit lijstje berust op een enquête uit 1902, ingesteld door de
"Commissie van Nederlandsche plantennamen". Het is niet zo
dat we bij het bekijken van deze merkwaardige lijst mogen
besluiten tot onkunde in het vaststellen van de naam van de
ze toch zo gewone houtsoorten. Al die namen hebben duidelijke
historische achtergronden. Deze hebben vooral te maken met
het feit dat men in die oude tijden die soorten niet kende
omdat deze niet in ons land voorkwamen. Een dergelijke ver
warring in de naamgeving treft men zeker niet aan bij de
oude volksnamen voor van ouds inheemse soorten als berk,beuk,
eik, noch voor de twee inheemse naaldhoutsoorten, Taxus en
Jeneverbes.
Maar wel weer voor de grove den, Pinus Silvestris, nu heel
algemeen, waarvoor hier enkele oude volksnamen worden ge
noemd:
Den
Denneboom
Green
Grenenboom
Grove mast
Mastboom
Mastspar

Noordsche den
Pijnboom
Schotsche spar
Sparreboom
Vurenhout
Wilde pijn
Vuchtenboom

Als Jhr. van Lennep in de "Tamme Kastanje" 3) over het Spanderswoud schrijft,verbaast hij zich over de 's-Gravelanders
die de sinds het midden van de 19e eeuw aangeplante bossen
op de heide van het Spanderswoud hardnekkig sparrebossen blij
ven noemen terwijl het duidelijk dennen zijn. Ook hier haalde
men de soorten door elkaar.
En hoeveel Nederlanders halen niet een Kerstsparretje in huis
om er tijdens de Kerstdagen "0, Denneboom" bij te zingen.
Het is niet eenvoudig om een goed samenhangend verhaal over
de achtergronden van de chaos van namen te bieden, maar, uit
gaande van hetgeen over de daksparren is gezegd, zullen we
toch een poging wagen. Daarbij kwamen we tot de sparreboom
als een boom waarvan daksparren werden gemaakt. Dit lukt nl.
heel goed met de gewone spar, ook wel fijnspar genoemd, met
z'n mooie rechte stammen. Maar dit is ook het geval met de
TVE 12-5

grove den. Het is dan niet vreemd dat beide soorten als spar
werden aangeduid.
De lange rechte stammen van zowel de spar als de den werden
bovendien al heel vroeg voor scheepsmasten gebruikt. Vandaar
de naam mastboom en mastspar, ook weer voor beide soorten.
En dan komen we op bekender terrein want we kennen in Neder
land het Mastbos bij Breda en in Brabant staan grove dennen
bekend als mastebomen; de vruchten worden er mastebollekes
genoemd.
Het Mastbos wordt gezien als de eerste aanplanting van naald
hout in ons land. In het bijzonder houtarme Nederland was al
in de Middeleeuwen dringend behoefte aan nieuwe bossen. Voor
het Gooi wordt voor de Middeleeuwse toestand verwezen naar
TVE van december 1980 4). Tussen 1300 en 1400 was de situa
tie in grote delen van West-Europa min of meer penibel gewor
den. In Zuid-Duitsland is omstreeks die tijd de eerste bos
bouw ontstaan: men was er in geslaagd de cultuur van naald
hout onder de knie te krijgen. Vanuit Zuid-Duitsland ver
spreide zich de Naaldhoutaanplant naar het westen. Eén van
de Bredase graven van Nassau heeft dit waarschijnlijk in de
praktijk gezien. Hij heeft toen een Tannensaer uit Neurenberg
laten komen die omstreeks 1500 met de aanleg van het Mastbos
werd belast. De rekeningen van de man zijn zelfs bewaard ge-

Verspreiding van de den
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bleven.En met die "Tannensaer", die "dennenzaaier" komen we
bij de "Tanne", de oude gebruikelijke naam in het Duits voor
zowel de zilverspar of zilverden, als voor de gewone spar. De
verwarring op dit gebied is niet iets Nederlands: zij is in
Duitsland even groot, waarschijnlijk om dezelfde reden: het
beperkte gebied waar zowel sparren als zilverspar van nature
voorkomen. (Zie de hierbij opgenomen kaartjes, afkomstig uit
de grote "Flora van Mittel-Europa" geschreven door Hegi.)5)
Het is duidelijk dat het duitse "Tanne" de oorsprong is van
ons "den" en dat de vertaling "Tannenbaum" door "dennenboom"
klopt. Dit "Tanne" werd in Duitsland zowel voor de zilver
spar als voor de gewone spar gebruikt. Beide soorten werden
als Kerstboom gebruikt.
Ook klopt dat het hout van de zilverspar, ook wel zilverden
genoemd, in de houthandel "dennehout" heet.
Het verhaal wordt bepaald niet eenvoudiger als we weten dat
de gewone spar in het Duits ook "Rottanne" wordt genoemd en
de zilverspar als "Weisstanne" wordt aangeduid, hetgeen ver
band houdt met de kleur van het hout.
De meest gebruikelijke Duitse naam voor de gewone spar is
echter "Fichte" die door de Romeinen "Picea" werd genoemd.
De oude Romeinse namen "Picea", "Abies" en "Pinus" worden nl.
nog steeds gebruikt voor de wetenschappelijke namen van de
geslachten, waarin onze soorten voorkomen.
Zowel "Picea" als "Fichte" worden verwant geacht met het La
tijnse "Pixis" voor houtpek, "Pech" in het Duits. (De pech
vogel was de vogel die aan een met pek ingesmeerd takje bleef
hangen). De bereiding van pek uit de sparreboom verklaart de
in het eerder genoemde lijstje van oude volksnamen voorko
mende namen Pekboom en Pekdenneboom. Pek kon echter ook ge
maakt worden uit het hout van de grove den. Dus nog meer
verwarring. Deze wordt echter nog groter als we kijken naar
Noordduitse en Scandinavische namen voor de gewone spar. Dan
stuit men op "Crane", "Gran" of "Grane". Het hout van die
boom het "Graneholze" werd al vanaf de Middeleeuwen uit die
noordelijke gebieden in ons land ingevoerd en zo zijn we aan
het grenehout gekomen, vanouds dus het hout van de gewone
spar, zoals in de etymologische woordenboeken wordt uiteen
gezet. Niet aldus in de gebruikelijke Nederlandse verklaren
de woordenboeken als bijv. Van Dale en Koenen, die zich hou
den aan het dagelijkse spraakgebruik in de houthandel, het
timmerbedrijf enz. Want daar is het grenehout afkomstig van
de grove den. Bij de oude volksnamen zien we "greenboom" en
"green" ook al weer gebruikt voor de grove den en de gewone
spar.
De in de vorige eeuw heel bekende botanicus C.A.J.A.Oudemans
TVE 12-7
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U it gegevens over stuifm eel zou blijken dat de den steeds aanwezig is geweest

schrijft in de tweede druk van zijn Flora van Nederland, ver
schenen in 1872 al over de verwarring. 6) Hij verwijst hier
in naar hetgeen de hoogleraar van Hall over grenenhout en
vurenhout heeft gepubliceerd in de Landhuishoudkundige Flora.
Naar aanleiding van deze publikatie was de generaal-majoor
der Artillerie Seelig in dit onderwerp gedoken. Na kritisch
onderzoek heeft deze al in 1862 Oudemans op de hoogte gesteld
van de foutieve verhalen van Prof. Van Hall.
Over het hout van de grove den, Pinus Silvestris kan nl. een
dergelijk verhaal worden verteld. De geslachtsnaam Pinus is
ontleend aan de oude Romeinen; zij kenden de naaldbomen on
der deze naam. Ons "pijnboom" heeft er zij n oorsprong aan te
danken. In het Duits is de grove den "Kiefer" of "Föhre".
Een oude spelling voor "Kiefer", "Kienföhra" toont verwant
schap met de Scandinavische naam "fyra" (uitgesproken als
"fuura"). Het is duidelijk dat ons vurehout hiervan afkomstig
is. Althans in het verre verleden toen men, gedwongen door
het gebrek aan hout, hout moest importeren.
In het algemeen spraakgebruik en ook weer volgens de verkla
rende woordenboeken is vurehout afkomstig van sparren.
Het is, gezien alle voornoemde feiten, opvallend, dat de gro
te verwarring in al die namen, duidt op een niet inheems zijn
van dennen en sparren in historische tijd.
Geologen, archeologen en palynologen vertellen ons echter dat
TVE 12-8

beide soorten wel degelijk in prehistorische tijden in ons
land voorkwamen. Bij de veenvorming na de laatste ijstijd,
een periode die tot de eerste eeuwen van onze jaartelling
doorgaat, kan aan de hand van in bodemmonsters aangetroffen
stuifmeel worden vastgesteld welke planten en bomen er toen
tertijd groeiden. Het zijn de palynologen die zich met dit
onderzoek bezig houden. Daarbij heeft men kunnen vaststellen
dat sparren in de omgeving van hoogveengebieden voorkwamen:
later nam deze soort in aantal af en verdween geheel.
Tussen 6000 en 10000 jaar geleden was de grove den algemeen
verspreid. Later neemt deze soort in aantal af maar zoals
uit bijgaand kaartje uit het recent verschenen "Verleden
Land" blijkt, blijft de den aanwezig. 7)
Ook in bodemprofielen van het Naardermeer heeft men stuifmeelkorrels van de den gevonden. 8) In de vorm van kienhout
zijn in talloze venen resten van grove dennen gevonden. De
bekende geoloog Staring schrijft in 1856 hierover het volgen
de: "dat de dennen, welke voor éên tot twee eeuwen hier te
lande zeer zeldzaam waren en eerst ruim een halve eeuw in het
groot en algemeen aangekweekt zijn geworden, het hoofdbestand
deel der allereerste bossen in ons land vormden, waaruit de
hooge veenen ontsproten zijn". 9)
Hij wijst dan nog op de oude veenbruggen van dennehout uit
het begin van de jaartelling, op oude vermeldingen van dennebossen als het Mastbos bij Breda in ca. 1500, op een bos bij
Lochem in 1710 "uit Riga's zaad aangelegd" enz. Behalve dan
het stuifmeel zijn er geen aanwijzingen dat dennen of spar
ren voor het jaar 1500 in ons land voorkomen. Er is geen en
kele topografische naam die in verband is te brengen met
deze bomen. Dit is wel het geval na 1500. Schilders, teke
naars en etsers beelden tot in de 18e eeuw nooit dennen of
sparren af, tenzij ze wel eens naar het buitenland gingen.
Op grond van het feit dat botanici toch altijd wel stuifmeel
van de grove den in hun analyses aantroffen neemt men aan
dat de den altijd wel aanwezig is geweest, mogelijk ergens
in een droog zanderig gebied. Het blijft een merkwaardige
geschiedenis.
In elk geval heeft het heel lang geduurd voordat de aanplan
ting van dennen op grote schaal plaats vond. Dit geldt ook
voor het Gooi.Wellicht zijn hier de eerste dennebossen pas
tegen het einde van de 18e eeuw ontstaan. Ca. 1810 worden
bijv. de eerste dennen uit het Corversbos bij Hilversum ge
rooid en verkocht (pers. med. Jhr. P.J. Six). Op de grote
heidevelden die onder gemeenschappelijk beheer stonden ver
zetten de boeren zich altijd tegen bebossingen omdat de heide
TVE 12-9

noodzakelijk was in het gebruikelijke landbouwsysteem. Pas
na 1843, het jaar waarin de wet op de markenverdeling van
kracht werd, veranderde dit. Dan komt een grote toename van
nieuwe bebossingen, vooral door particulieren die er een goe
de belegging in zagen, gezien de toenemende behoefte vooral
aan mijnhout. Omstreeks die tijd wordt ook het Spanderswoud,
eertijds een deel van de grote heidevelden aangelegd, volgens
de reeds genoemde Van Lennep met grove dennen. Er wordt uit
gebreid geëxperimenteerd met andere naaldhoutsoorten als ge
wone sparren, larix, Douglassparren enz.
Tot in het begin van de 20e eeuw worden grote oppervlakten
heide beplant in hoofdzaak met dennen, die vooral het aanzien
van het Gooi zijn gaan bepalen. Uit de verspreide zaden van
deze dennen (zgn. "vliegdennen") vestigen zich spontaan weer
dennen op de resterende heiden. De den is dan ook in de regio
een heel gewone soort geworden. Dat met dit heel "gewone"
toch wel iets bijzonders aan de hand is geweest is, naar ik
hoop, uit het voorgaande duidelijk geworden.
Literatuur
1. T. Koot, Het Mysterie van Muiden, Uitg. Nijgh en van Ditmar, 1977
2. H. Heukels, Woordenboek van Nederlandsche Plantennamen,
Uitg. Versluijs, 1907
3. F.J,E.van Lennep, De tamme kastanje, Uitg. Tjeenk Willink,
1969
4. J. Daams, Vroege energiecrisis in het Gooi en de invloed
daarvan op het landschap. TVE X-4-215/238
5. G. Hegi, Flora van Mitteleuropa, Hanser Verlag, München,
1935
6. C.A.J.A. Oudemans, De Flora van Nederland, deel III, 1874
7. J.H.F. Bloemers e.a., Verleden Land, Uitg. Meulenhoff, 1981
8. E.M. van hinderen Bakker, Het Naardermeer, Uitg. Allert de
Lange, 1942
9. W.C.H. Staring, De Bodem van Nederland I, 1856.

TUE 12-10

Het tuinhuisje aan de Kerkbrink te Hilversum
F. R e n o u - Huizen

Inleiding
Tuinhuizen en theekoepels zijn een erfenis uit het verleden.
Zij hebben voor de huidige levensgewoonten nauwelijks nog
betekenis.
Het tuinhuis of groenprieel is ontstaan in de Renaissancetuin.De beroemde architect Hans Vredeman de Vries maakte in
zijn tuinontwerpen in 1583 hier al gebruik van. De tuin werd
omsloten door loofgangen met op de hoeken prielen.
Naast deze open priëlen ontstonden er in de zeventiende en
achttiende eeuw gesloten hoek- en muurpaviljoens, gesloten
huisjes die in de ommuring van de tuin waren opgenomen. Deze
hoek- en muurpaviljoens zullen ook vaak als uitkijkposten
gebruikt zijn. De vensters waren hoog geplaatst, voor een
goed overzicht.
Ook worden, in samenhang met de tuinaanleg, op markante pun
ten vrijstaande tuinhuisjes geplaatst. Deze gesloten huisjes
gaven gelegenheid tot verpozing en ontspanning, en bij slecht
weer dienden zij voor beschutting. Men kon toch "buiten" zijn.
Hiervoor immers bouwden veel Amsterdammers langs de Vecht en
in het Gooi hun woningen, vaak als tweede huis.
In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd de thee een
veelgebruikt genotmiddel. Amalia van Solms en het stadhou
derlijk hof waren hierbij voorgegaan en tot in onze tijd
bleef het theedrinken een bijzondere huiselijke ceremonie.
Zo krijgen we de naam theekoepel, .en Daarnaast worden de
namen tuinkoepel, zomerhuisje, speelhuisje, lusthuisje of
(muur)paviljoen gebruikt.

Het tuinhuisje te Hilversum
Bij dit tuinhuisje zijn veel van de genoemde achtergronden
terug te vinden. Zoals oude tekeningen laten zien, was de
koepel destijds in de muur opgenomen, men zou kunnen zeggen,
het was een muurpaviljoen.
Nu is nog overgebleven een vrijstaand, vierkant gebouwtje,
van steen gemetseld, 3,5 x 3,5 meter groot. In de zijwanden
zitten dubbele ramen, welke door luiken afgesloten kunnen
worden. De muren zijn in de 2e helft van de vorige eeuw be
werkt in de trant van natuursteenwerk. Het dak, thans door
TVE 12-11
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pannen gedekt, had op oude prenten een bekroning met een
pinakel. Op een der hoeken zat een fraaie ijzeren lantaarn.
In hoofdvorm lijkt deze koepel veel op de gerestaureerde koe
pel in Loenen, aan de Grutterstraat. 1)
De situering in Hilversum was ook conform de wensen van de
gebruiker. Het tuinhuis lag door de glooiing van het terrein
hoger dan de Kerkbrink. Hierdoor hadden degenen die in het
tuinhuisje zaten een vrij uitzicht langs de kerk - die oor
spronkelijk nog niet zoveel uitgebouwd was - op de Brink waar
alle belangrijke gebeurtenissen plaats vonden. Zo konden zij
alles waarnemen, zonder zelf gezien te worden.
Daarbij kwam, dat het bezit van een tuinhuis behoorde bij de
status van de dominee. Deze was in die tijd verplicht zich
op het niveau van de welgestelden te presenteren. Ook werd
van hem verlangd gehoor te geven aan de wens van de parochia
nen een zeker aanzien te weerspiegelen.
De geschiedenis van het tuinhuisje gaat enige eeuwen terug.
Het is een van de oudst bewaard gebleven bouwsels in Hilver
sum, en het komt reeds voor op de tekeningen van Schoenmaker
(1732) en de Haan. De ets van H. Spilman gemaakt naar de te
kening van de laatste is gedateerd 1739. Bij de grote brand
van 1766 bleef het gebouwtje gespaard, hoewel rondom alles
verwoest werd. De bekende ets van Willem Writs 2) geeft dit
duidelijk weer. Bij dit artikel wordt de minder bekende
crayontekening afgedrukt,vier dagen na de brand van 29 juni
1766.
Door de grote brand was ook het rechthuis verwoest, de zetel
van het dorpsbestuur. Gedurende enige jaren moesten schout
en schepenen noodgedwongen gebruik maken van het gespaarde
tuinhuisje.In het Resolutieboek wordt beschreven wat op
3 maart 1768 voorviel door een ruzie tussen de schout en de
dorpsregering De schout, buiten de regering gezet, weigerde
de sleutel van het tuinhuisje af te geven, waardoor de nieuw
gekozen schepenen niet binnen konden komen. De notulen spre
ken van "t Zoomerhuisje van de pastorij, de gewoone vergader
plaats van 't geregt na de brand". 3) Meestal weten we uit
het verleden meer doordat er iets mis ging. Zo ook hier, want
hoe het afliep, en het weer in orde kwam., daarover wordt
geen letter geschreven.
De nieuwe pastorie werd aan de 's-Gravelandseweg gebouwd, om
streeks 1768. 4) De oude verbrande pastorie stond volgens een
tekening van A. Perk aan de huidige Oude Torenstraat, onge
veer waar nu de kosterswoning gelegen is.
In de ommuurde pastorietuin werd het tuinhuisje weer opge
nomen, voor gebruik van de dominee en zijn gezin. Zo zag de
dertienjarige Willem Bilderdijk de kerk en het tuinhuisje bij
zijn bezoek aan het dorp in 1768.
TVE 12-13
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Op een plattegrond is de situatie te zien tot het jaar 1891.
Toen werd de laat middeleeuwse kerk uitgebroken en vergroot.
De tuin en het tuinhuisje bleven ongewijzigd. De verandering
komt omstreeks 1918, als de kerkvoogden de pastorie met tuin
verkopen voor ca ƒ 20.000,— . De pastorie wordt eerst ver
bouwd tot winkel voor de firma Duijvené en Remmers, later tot
bank in 1941 voor de Ned. Handelmij., later de Alg. Bank Ned.
In 1972 wordt het gebouw gesloopt voor de nieuwbouw. In de
tuin aan de Oude Torenstraat worden twee winkelhuizen ge
bouwd (fa. Weijers en fa. Floor). Bij de verkoop van de tuin
werd een strook grond bij het kerkterrein getrokken, waarna
het tuinhuisje, dat geen functie meer had, door een aanbouw
verbonden werd met de consistorie- en de doopkamer (1924).
Op de bouwtekening wordt het tuinkoepeltje "spreekkamer" ge
noemd. 5)
In de nieuwe aanbouw, èn het koepeltje werd het bureau van
de Kerkelijk Ontvanger gevestigd (de heer A. Hasselaar). La
ter werd dit bureau verplaatst naar de Prinsenstraat, daarna
naar de Utrechtseweg. Het zaaltje met koepel kwam toen in
gebruik voor Zondagsschool en ander jeugdwerk.
Bij de brand van de kerk in 1971 is de consistoriekamer niet
geheel verbrand. De aanbouw van 1924 en het koepeltje bleven
gespaard. De aanbouw, consistorie- en doopkamer werden bij
de restauratie en herbouw van de kerk afgebroken, waardoor
het tuinhuisje geheel vrij kwam te staan.
Er is nog een stukje van de oude pastorie-tuinmuur aanwezig
achter de winkelhuizen aan de 's-Gravelandseweg. Deze muur
staat op een lijn met de achterzijde van het tuinhuisje,
waardoor ook thans nog de oude functie als muurpaviljoen is
waar te nemen.
Helaas staat het oude tuinhuisje er thans verlaten bij. Het
wordt niet meer gebruikt en is langzaam aan het verkommeren.
Er worden gelukkig door het kerkbestuur plannen gemaakt om
het gebouwtje te restaureren en er weer een nuttige bestem
ming aan te geven. In 1981 werd het tuinhuisje op de Gemeen
telijke Monumentenlijst geplaatst. Wij plaatsen hierbij een
foto van de huidige staat, en geven hierbij als onderschrift
"vóór de restauratie". We hopen spoedig in dit blad een af
beelding te kunnen laten zien "na de restauratie".
Dit kleine gebouwtje zal dan een nog zichtbare herinnering
zijn aan het oude dorp.
Naschrift

Bij het onderzoek naar het Hilversumse tuinhuisje kwamen we
in onze streek nog enige tuinhuisjes tegen, nog bestaande of
TUE 12-15

Plattegrond volgens de Kadastertekening van 1824

Plattegrond na de aanbouw in 1924
TVE 12-16

afgebroken, welke in verband met dit artikel vermeld kunnen
worden.

Hilversum:
Van oude ansichten is bekend, dat er een koepel stond bij de
tuinmuur van de pastorie van de Oud-Katholieke Kerk, bij het
station. 6)
Baarn:
Over de koepel van de dominee wordt druk gesproken in 1756,
in de vergadering van het gerecht: Het houten speelhuis is
verrot, de dominee wil graag een stenen gebouw. Hij krijgt
het niet voor elkaar. Het geregt (het dorpsbestuur) vindt het
te duur worden. Voor ƒ 25,— wordt voor de dominee een nieuw
houten speelhuis gemaakt. 7)

Blaricum:
Bij de voormalige pastorie, aan de ïorenlaan, staat nog een
mooie, van steen gebouwde in een muur opgenomen tuinkoepel.
's-Gr ave land:
Hier prijken nog enige fraaie koepels, bij Jagtlust (ca.1820),
bij Land en Bosch (ca.1780) en achter Schaep en Burgh (1818),
verschillend in stijl en uitvoering. Het is interessant deze
te vergelijken, ook met die in Hilversum en Blaricum. 8)
Loosdrecht:
In 1850 liet de toenmalige heer Van Eikenroden, dr. Jan Coenraad Hacke van Mijnden een koepeltje bouwen aan de rand van
zijn buiten, bij de weg. Hier ontving hij prominenten als
mevr. Bosboom Toussaint, en haar man de schilder Bosboom, en
de auteurs Nicolaas Beets en Hasebroek. De koepel is afge
broken in 1930. 9)
Bussum:
Dat tradities een lang leven hebben, en dit ook voor theekoepels geldt, zelfs tot het einde van de vorige eeuw, be
wijst de bouw van een koepel door de Amsterdamse koopman
Barend Campen. Deze laat in de tuin van de villa Benjamin
Franklin, aan de Vlietlaan, een theekoepel naar oude tradi
tie verrijzen.
De onthulling van de herinneringssteen op 22 mei 1900 door
zijn jongste dochter Albertina Hendrika Antonia geeft de ge
legenheid de uitgebreide Amsterdamse familie uit te nodigen
om dit feestelijk te vieren; én te fotograferen met de (ver
moedelijk Huizer) werklieden. De theekoepel is afgebroken,
maar de villa staat er nog.
TVE 12-17
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Als er geen tuinhuizen of theekoepels meer gebouwd worden,
kan de behoefte aan meer of minder beschut buiten zitten be
vredigd worden door aan de woning een waranda of serre te
bouwen, (ook wel vogelekooitje genoemd)
En in de tuin wordt dan wel een vrijstaand, mmeestal houten
prieel gebouwd, (ook wel weesje genoemd)
Maar ook deze bouwsels zijn schaars geworden.
Voor de tuin kan men thans in ieder tuincentrum uit een uit
gebreide sortering een eigentijds model tuinhuisje uitzoe
ken .
Deze laatste hebben de toenaam kafferhut gekregen.
Noten
1) Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en 's-Graveland (1980) blz. 96-97.
2) Willem Writs (1734-1786) Ruïne van de kerk en het recht
huis te Hilversum na den brand 1766. Afgeheeld in Gedenk
boek Hilversum, blz. 46.
3) Gemeente-archief Hilversum,Resolutiënboek van Schout en
Schepenen. Inv. no 31 I fol.39.
De gehele tekst is afgedrukt in het Gedenkboek blz. 69.
4) Uitvoerig bestek in Gemeente-archief Hilversum, 1766.
5) Archief Bouw- en Woningtoezicht Hilversum.
6) F. Renou, Hilversum in oude ansichten deel 2, foto 2.
7) T. Pluim, Geschiedenis van Baarn, blz. 179.
8) Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek in 's-Graveland blz. 155-161.
9) De Gooi en Eemlander 3 oktober 1964.
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De Meent van Muiderberg in de eerste
decenniën van de 1 8 e eeuw
KI. Sierksma - Muiderberg

Bij toeval enige jaren geleden in het Algemeen Rijksarchief
te Den Haag de inventarisatie van kaarten in de collectieHingman doornemend voor een geheel ander onderzoek, stootte
ik op vijf tot nu toe ongepubliceerde kaarten van Muiderberg,
die aansloten op een al eerder ontdekte potlood-schetskaart
in het gemeente-archief van Muiden.
Met welwillende hulp van Ing. M.J.M. Heijne werden de verwor
ven foto's van de kaarten op onderling gelijke schaal gere
produceerd, waarna het mogelijk was een reconstructie te ma
ken van een centraal deel van het dorp bij de Muider Berg dat
nu ten dele officieel als Brink bekend staat, maar - naar ik
reeds elders aantoonde - in wezen de beplante Meent was (zo
als trouwens bij zeer bejaarde ingezetenen de Brink ook nog
altijd wordt genoemd), (zie: Muiderberg, Voorpost van het
Gooi, 1976, blz. 87-97)
Uit de gevonden kaarten blijkt dat er aan de voet van de Kavelberg bij het dorp eigenlijk twee meenten (consequent in
verbeterd Nederlands door landmeters "gemeente" genoemd) wa
ren: 1) de Meent die later met plantsoen zou worden verfraaid,
en 2) de Gooise Meent, aan de oostkant van het dorp, ongeveer
waar nu een weiland gelegen is tussen Eikenlaan en de doorbraakkolk Bliekwijk.
Het aldus gereconstrueerde en uitgetekende dorpsgedeelte be
slaat een dermate langgerekt stuk dat ik vonr de duidelijkheid
hier het meest oostelijke en onbekendste gedeelte eerst wil
behandelen. Over het deel dat nu Brink wordt genoemd, kom ik
later te spreken.
Aangezien het gereconstrueerde geheel een periode van circa
dertig jaren omvat en er in de tussentijd toevallig enkele
perceel- en bebouwingswijzigingen plaatsgrepen (waartoe wel
licht de kaarten als voorwerk hebben gediend) heb ik met num
mers en daarachter gevoegde jaartallen steeds de onderschei
dene op de kaarten voorkomende lokale aanduidingen in Legen
da verwerkt.
Het opmerkelijkste feit dat vermeld moet worden is de volle
dige verdwijning in deze periode van een toch kennelijk niet
onbelangrijke "Gemeene wegh na den Dijk, 1720 en 1724", die
TVE 12-20
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in 1735 nog slechts als erfscheiding voorkomt (nr 27).
Merkwaardig is ook het feit - archiefgegevens over dit onder
werp zijn tot nu toe niet teruggevonden - dat wel steeds De
Pastorij van Muijderberg wordt aangegeven, maar dat hier in
het geheel niet de contouren van een gebouw zijn getekend.
Misschien moet eruit geconcludeerd worden (in 1726 is er
sprake van - op hetzelfde perceel - een eigenaar, Ds. De Bie)
dat eerst na 1735 een pastorie is opgetrokken?
Het eigenaardige verloop van de Groote Laan van de O.I.Compagniebewindhebber Homoet (nr 22) zou mogelijk ook daarop
kunnen wijzen. Barend Gebrand Homoet bezat namelijk sedert
1701 (tot 1768) het geheel aan de westkant van de Meent gele
gen buitengoed Rustrijk (nu: Echobos genoemd). Wat zou het
aanplanten van zo'n "Groote Laan" voor hem vanaf zijn buiten
plaats naar het "grondstuk" "Pastory" (nr 3) voor betekenis
gehad hebben? Wilde hij aan de predikant, als daar een pasto
rie gebouwd zou worden, al bij voorbaat een "eigen weg" over
de meent in de richting van de Kerk aan Zee verschaffen?
Er is in tegenstelling met het voorgaande echter nog iets an
ders uit 1735 zichtbaar: er is een Plijn van de Pastorij
(nr 4), vergelijkbaar met het Plijn (nr 5) vóór Wisseloord
(nr 6). Dit moet er toch zeker op wijzen dat ooit een predi
kant (Ds De Bie)?) vóór zijn ambtswoning van het Dorpsgerecht
toestemming kreeg, een stukje grond als "eigen" te beschou
wen. Ds. Petrus de Bie werd (als tweede predikant na de bouw
van de Kerk aan Zee) in 1706 beroepen en overleed in 1726.
Het zou dus heel goed kunnen passen dat hij als eerste een
eigen predikantshuisje op het dorp had, dat overigens dan van
zo weinig importantie is geweest dat ook Isaac Le Long (Kabi
net van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden) nergens spreekt
over het bestaan van zo'n pastorie (Het Dorp Muiderberg, pgs
317/319 in het 5e deel, Amsterdam 1732).
Het huis naast deze "pastorie", de Plaats Wisseloord, is ver
der uit archivalia wel bekend. Jan Bolten was niet de eerste
eigenaar: de schout Goozens liet het bouwen en zijn weduwe
verkocht het in 1734. Jan Boltens weduwe liet de Plaats in
1753 na aan hun zoon Jasper, maar...het huis is er dan
niet meer: zijn moeder had het "heerschapshuys" (zoals het
in 1734 werd genoemd) laten "royeeren"; de stal (waarschijn
lijk op de kaart nr 19, de Oranjerie enz.) en het "voorhuis"
waren blijven staan, vóór welk voorhuisje Jasper ƒ 4,— be
taalde aan erfpacht op het "Plijn" en ƒ 3,-- wegens het be
slag leggen op een deel van de openbare weg. In 1754 proceTVE 12-22
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deerde Jasper nog om een extra stuk erbij te claimen.
Achter het vroegere Wisseloord lag een Lijnbaan, geëxploi
teerd door de weduwe van Jan Pama en zijn (2) zoons. Kaart
nr 4 is kennelijk vervaardigd om het Dorpsgerecht te oriën
teren over de gewenste mogelijkheid het grondstuk nr 31/28
ten dele te verenigen met nr 17. Op de weg bij nr 29 staat
namelijk geschreven: "dLijnbaan sal regtgeset werden" en dus
in het verlengde komen van de weg nr 16. In 1724 was er ove
rigens op de plek van nr 17 een duidelijke groententuin met
akkertjes getekend.
Hoewel de kaarten daarover geen uitsluitsel geven zal het
bouwwerkje (boven nr 31) wel een aanduiding zijn van drie
lijnbaanschuren naast elkaar.
"Berg en Dael" (nr 7) heeft deze naam pas sedert 1720 en is
dan in bezit van Hendrik Nabuur. In 1779 werd het omgedoopt.
tot Rustlust, zoals het vóör 1720 de naam Florisberg had ge
dragen.
Intrigerende zaken zijn de twee palen, speciaal aangegeven
op de nrs 10 en 21. Wat zouden die hebben betekend? Duidelij
ker is de "aschbak", al zouden wij iets dergelijke zo vlak
voor de deur van twee landhuizen minder waarderen I Het "huis
je" (nr 9) op de hoek van de huidige Dorpstraat, is zuiver in
proportie getekend, maar - vergeleken bij Wisseloord en Berg
en Daal - moet toch wel behoorlijk groot zijn geweest!
Behalve van de situatie bij nr 16
nen) valt anno 1981 nog heel veel
herkennen. De "Wilgelaan" (nr 13)
Eikenlaan en de "Kromme Elleboog"
deraan bij nr 11 is verworden tot
speelhoekje.

(de weg is geheel verdwe
in de dorpsplattegrond te
werd inmiddels wel een
(volksmond rond 1963) on
een niet-gebruikt kinder-

En daarmede zijn we dan aangekomen in het laatste kwart van
de 20ste eeuw.
Men mag zich afvragen hoe de situatie er in het eerste kwart
van de 21ste eeuw zal uitzien! In elk geval is in het be
stemmingsplan voor het dorp de "Gemeente" ter plekke van
nr 12 op de kaart onbebouwd gelaten; maar de zo gewilde extra
busverbinding met Amsterdam zal het wèl noodzakelijk maken
dat rechte, haakse wegbochten rond dit laatste stukje dorpsweide eerlang worden scheefgetrokken: oude gemeenschapsgrond
wordt aldus dan toch nog weer benut voor gemeenschapsbehoeften!
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LEGENDA bij de gereconstrueerde deel-plattegrond van het
dorp bij de Muider Berg.
VERKLARING DER CIJFERS 1720 - 1735
1 Muyder Berger Meentje (1724)
Gooyse Gemeente (1730)
Goijse Gemeente (1735A)
2 Gemeente (1730)
Goijse Gemeente (1735A)
3 Pastory (1730)
De Pastorij van Muijderberg (1735A)
Pastorij (1735B)
4 Plijn van de Pastorij (1735B)
5 Plijn (1735B)
6 Huys (met) gang (1730)
de Plaats Wisseloord toebehoorende de Heer Jan Bolten
(1735A)
de Plaats Wissel Oord (1735B)
7 Berg en Dael (1735B)
8 Aschbak (1730)
9 Huijsgen (1735B)
10 Pael (1735B)
11 Plaetzjen (1735A)
12 Gemeente (1724)
De Weduwe Pama en Zoonen (1735A)
13 Gemeene Wegh (1720)
Gemeene Weg (1730)
Gemeene Weg en Wilg Laan (1735A)
14 Schutting (1735A)
15 Gemeente (1730)
16 Weg (1730)
Wegh (met) Weegh Schijding en Oude Scheering (1735A)
IVE 12-25

17 Lynbaan van de Wed.e Pama (1730)
Lijnbaan van de Weduwe Pama en Zoonen (1735A)
18 D'Heer Jan Bolten (1730)
19 Orangerie etc. (1730)
20 Gemeene Weg (1730)
Gemeene Weg en Laan (1735B)
21 Pael (1733B)
22 Groote Laan des WellEd. Heeres N.N. Homoet,
Bewindhebber der Ost Indischen Compagny (1735B)
23 Ovael Rond Plijn van de Gemeente (1733B)
24 Laan en Weg (1735B)
25 Gemeene Weg (1735B)
26 D.o De Bie (1724)
27 Gemeene wegh na den Dijk (1720)
Gemeene Weg (1724)
28 Gedeelte van Muyderberger Meente (1724)
29 Lijn Baan (1724)
30 't Land van d'Erven van d'Heer Hasselaer (1724)
31 Extra slegt Land en soude bij verkoopp geen lieffhebber
off koopper te vinde sijn (1720)
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Het dorp bij de Muider Berg:
De Gooise Meent
RE CONSTRUCTIETEKENINO
van de situatie in riet
eerste kwart van de
achttiende eeuw
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1981 Kl.Sierksma
Muiderberg

DE KAARTJES IN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF (Den Haag),
gebruikt voor reconstructie.
1

Ca. 1720, ARA Hingman 4447.
Ongedateerde (maar uit de volgende te taxeren) schetskaart,
kennelijk bedoeld en gemaakt om van het Dorpsbestuur van
Muiderberg, toestemming te verwerven voor a) verlegging
van een klein weggedeelte tot rechttrekking van een lijn
baan, en b) afsluiting van een openbare weg ("Gemeene wegh
na den Dijk").

2

1724, ARA Hingman 4447.
"Ten versoeke van d'Heer Jan Pama, hebbe ik Ondergesz. by
den Ed.Hove van Holland Geadmitteert Landmeeter Gemeeten
en gecarteert het bovenstaande gedeelte van het so genaam
de Muyderberger Meentje (geleegen tot Muyderberg) so verre
het zelve met syn Coleur is afgeset, ende 8t selve groot
bevonden Vier hondert een en veertig en een halve Roede,
ofte een half Morgen en een en veertig en een halve Roede
Gooysche Maat, synde Driehondert en drie en tagtig en een
halve Roede Rynlandse Maat. Aldus gedaan op de 17 Juny
1724. L. Kraakhorst, Geadmit. Landmeeter."

3

1730, ARA Hingman 4448.
"Plan van de Hofsteede toebehoorende dHeer Jan Bolten ge
leegen op de Muyderberg,bélent als hier onder werd aang(e)weesen, by my ondergesz. by den Ed.e Hove van Holland Ge
admitteert Landmeeter, gemeeten ende gecarteert ende deselve groot bevonden Vier hondert en vier en dertig vier
kante Roeden; als meede een gedeelte van de Gooyse Gemeen
te,___ groot twee hondert en vijf en tagtig vierkante Roe
den, alles Rynlandse Maat. Aldus gedaan den 25 february
1730. L. Kraakhorst, Geadm. Landm."

4

1735, ARA Hingman 4449.
"Geometrische Grond Tekening eenes Stick Wildernisse leg
gende aen de Hoffstede Wissel Oord, groot bevonden 183
Vierkante Roeden en 6 Voet, Rhijnlandse Maet, en de schijding rondom met zijne Winkels en hoeken, met eene rooden
streep aengeweesen, en de schijding (met het gebied van
de weduwe Pama en Zonen) met eenen geelen streep en tit
tels langs de scheeringen aengeweesen,.... . uijt de carteringe des G.s Landmeeters N. Spruijtenburg zoo hij ge
meeten heeft in den Jaare 1730, en nu deese Caarteringe
na en afgemeeten en de schijdingen, na behooren volgens
andere Caarten gestelt en in deese Tekening gebrogt den
30 Martij 1735 door UE dienaar Christiaan Gebhard, G.s
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1
Landmeeter bij den Ed.Hoove van Holland Geadmitteert Res.
binnen Amsterd."
5

1735, ARA Hingman 4450.
"Grond Tekening van een Stick met Hout beplant, de Muijderberger Gemeende genaamt, met zijne Gemeene Wegen en
Laanen. Leggende voor de Hoffsteede Wissel Oord, toe behoorende de Heer Jan Bolte, Groot bevonden tussen de Laa
nen en Vrije Weege g(e)lijk de stippels en Roode strep
aenwijsen en door de Wegen in 3 Barke verdeelt zijn: 226
Vierkante Roeden Rhijnl. maat. Op versoek van des voornoomden Heer Bolten deeses Stick getrouwlijk afgemeeten.
den 20 Junij 1735. door Christiaan Gebhard G.s Landmeeter
bij den Edel.Hove van Holland Geadmitteert R.s binnen
Amsterdam."
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Van middeleeuwse kastelen, moordenaars
en molens
W. G.M. Cerutti - Hilversum

Middeleeuwse kastelen in Noord-Holland

De laatste jaren zijn er heel wat boeken over kastelen ver
schenen. Het blijkt een onderwerp te zijn dat erg tot de
verbeelding spreekt. Een overzicht van kastelen in NoordHolland ontbrak echter nog. In deze lacune heeft Mr. J.W.
Groesbeek - oud rijksarchivaris in Noord-Holland - voorzien
met zijn boek "Middeleeuwse kastelen in Noord-Holland, hun
bewoners en hun bewogen geschiedenis", waarin hij over in
totaal 62 kastelen een schat van gegevens bijeen brengt.
Het hoofdaccent van het boek, dat 335 pagina's telt en ruim
100 afbeeldingen, ligt duidelijk op de 45 kastelen in Kennemerland (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Velsen, Heemskerk,
Alkmaar, Heiloo, Akersloot enz.). Hieraan worden 220 blz.
gewijd. Over de 6 kastelen in West-Friesland (Nieuwendoorn in
Warmenhuizen, Eenigenburch in Sint Maarten, Hoogwoud, Medemblik, Schagen en Wijdenes) handelen in totaal 25 blz. Aan het
Gooi besteedt de schrijver 11 blz. De 4 kastelen in Amstelland (Huis ten Bosch onder Weesp, Ouder Amstel, Amsterdam en
Muiderslot krijgen 22 blz. Waterland (Swanenburch in Monnickendam en Purmerstein in Purmerend) krijgen 10 blz., terwijl
aan De Burcht op Texel tenslotte 2 blz. worden gewijd.
In de korte inleiding wordt het onderwerp nader afgegrensd.
Onder Noord-Holland wordt de huidige provincie verstaan. De
middeleeuwen laat de schrijver tot ca. 1550 lopen, zodat o.a.
het slot Ruijsdael dat rond 1500 gebouwd moet zijn, nog wordt
opgenomen. Met betrekking tot het begrip "kasteel" wijst de
schrijver erop dat niet alleen gekeken moet worden naar de
militaire functie als versterkt huis, hoewel daar in het ver
leden wel vaak de nadruk op is gelegd. Groesbeek stelt dat
edelen niet dagelijks met een harnas aan op een paard rond
reden om hun onderhorigen af te ranselen en hun medemensen
te beroven. Ook waren zij niet bij voortduring bezig om hun
landsheren in een oorlog bij te staan. In oorsprong moeten

veel kastelen dan ook gezien worden als het middelpunt van
agrarische bedrijven (de hoven/hoeven of curtes).
Het is opvallend hoe weinig kastelen er in Noord-Holland nog
bestaan. Van de meeste is vrijwel niets meer te zien. De arTVE 12-30
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Jacob van Ruisdael, ca. 1668, Weids landschap m et kasteelruihe (Vue en Gooi

land). Blaricum m et resten Slot Ruysdael? (uit catalogus Slive en Hoetink)
cheologie is dan ook van groot belang voor de kennis van
middeleeuwse kastelen, want fundamenten of andere resten in
de bodem zijn er vaak nog wel. Van veel kastelen weten wij
evenmin hoe zij er in de middeleeuwen hebben uitgezien, Veel
afbeeldingen stammen nl. pas uit de 17e eeuw.
Voor het werkgebied van TVE zijn 6 kastelen of versterkte
huizen die de schrijver behandelt van belang n l . Hilversum
(1 blz.), Naarden (2 blz.), Ruijsdael te Blaricum (3 blz.
waarvan 1 blz. afb.), Nederhorst den Berg (5 blz., mat 3 afb.),
Huis ten Bosch in de voormalige gemeente Weespercarspel (4
blz. met 1 afb.) en het Muiderslot (17 blz. met 9 afb.).

Hilversum
Dat in Hilversum een kasteel gestaan moet hebben zal aan wei
nigen bekend zijn. Toch worden in 1370 en 1383 een toren, huis
en hofstede in het Gooi - in 1383 nader aangegeven als te Hil
versum - vermeld. Dit versterkte huis behoorde in eigendom
toe aan Hendrik van Snellenburg. Na 1435 vernemen wij er niets
meer over. Het weinige dat wij over dit "kasteel” weten te
kent Groesbeek aan. (De diverse bronnen zijn te vinden bij
Enklaar, Rechtsbronnen, blz. 437 e.v.)
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Naarden

Ook Naarden heeft waarschijnlijk een "slot" of "huis" gehad.
In een akte wan 1355 beveelt Willem van Beieren aan de heer
Van Egmond onse steden ende slot van Naerden te houden en te
bewaren. In een akte van een jaar later benoemt Willem Gijsbrecht van Nijenrode tot hoofdman van onder andere onzen slote van Naerden. Genoemde Gijsbrecht draagt in 1374 aan Al
brecht van Beieren in eigendom over en ontvangt tegelijkertijd
in leen terug een huys, dat hi staen heeft binnen Naerden.
Het woord "huys" moet hier wel "slot" of "kasteel" betekenen;
zo wordt bijv. vaak van het Huis te Muiden gesproken als het
Muiderslot bedoeld wordt.
Groesbeek vermeldt dat bij hem de gedachte is opgekomen, die
hem aanvankelijk sterk aansprak, dat hier in feite van een
vergissing sprake moet zijn en dat in de akten van 1355 en
1356 niet een slot te Naarden maar het Muiderslot bedoeld moet
zijn. Wij achten dit hoogst onwaarschijnlijk. Ook Groesbeek
zelf meent een slot te Naarden te kunnen verantwoorden "na
allerlei argumenten tegen elkaar afgewogen te hebben". Helaas
worden deze argumenten de lezer onthouden. Groesbeek haalt
ook nog een akte aan van 25 juli 1482 waaruit zou blijken dat
Johan van Nijenrode met het "huis te Naarden" wordt beleend.
Helaas wordt hiervan de vindplaats niet vermeld en is ook ove
rigens deze akte mij niet bekend. Grondige nasporingen deed
ik daar overigens niet naar.
Een en ander lijkt niet te verenigen met de stelling van de
Vrankrijker die in zijn Historie van de vesting Naarden (2e
druk, 1973 blz. 22) de mening verkondigt dat bij de herbouw
van Naarden van 1350 er dadelijk voor de veiligheid een kleine
sterkte is gebouwd (het slot dus-C-), vervolgens een voorlopige
gracht gegraven, waarvan de uitgeworpen aarde een lage wal
vormde, en dat de ommuring eerst geleidelijk tot stand is ge
komen. De plek van dit "slot" kan daarna vrijgemaakt zijn voor
een andere bestemming, bij voorbeeld voor de Grote Kerk, waar
van de bouw naar verluid in 1380 is begonnen.

Een standpunt in deze kwestie wil ik nog nietinnemen alvorens
de diverse door Groesbeek genoemde akten te hebben geraad
pleegd. Dat ook na 1380 in Naarden een slot zou hebben gestaan
acht ik overigens voorshands zeker niet uitgesloten.
Ruijsdael te Blaricum

Dat ook Blaricum een kasteel heeft gehad (Ruijsdael
aan de Gooiergracht) zal na de tentoonstelling hierover in
De Vaart in 1980 aan velen bekend zijn. Het huis moet voor
het eerst bewoond zijn door het echtpaar Benning-Ruysch rond
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1500. Over de bewoners van dit kasteel is nog veel onzeker en
in ieder geval mij onduidelijk. Hoe was bijv. de verhouding
tussen de bewoners van Ruijsdael en die van het zgn. Stachouwershuis, een buiten dat eveneens aan de Gooiergracht lag?
Vrijlandt heeft hierover indertijd nogal wat gegevens bijeen
gebracht (TVE-U-3-65/83) maar geen definitieve duidelijkheid.
Een andere kwestie is waarom de familie van de beroemde land
schapsschilder Ruisdael (1628-1682) die tevoren van den Graft
en de Gooyer heette, zich na ca. 1600 Ruijsdael ging noemen.
De grootvader van de schilder Jacob was uit Blaricum afkomstig
en verhuisde in 1591 naar Naarden. Het kasteel Ruijsdael be
hoorde toen echter aan de familie Taets van Amerongen.
Een derde vraag met betrekking tot Ruijsdael betreft het vol
gende. Voor zover mijn kennis strekt is er geen afbeelding
van het kasteel Ruijsdael bekend. Op de tentoonstelling van
werken van Ruijsdael in het Mauritshuis hangt een tussen 1665
en 1670 geschilderd werk dat in de catalogus wordt aangeduid
als "Weids landschap met een kasteelruïne". Hoewel hierover
ook duidelijk andere opinies bestaan, acht ik het niet uitge
sloten dat de kerk op het schilderij, de kerk van Blaricum is
(hierop werd reeds eerder gewezen, zij het in een periodiek
dat natuurlijk vrijwel niemand kent, nl. het Smith College Mu
seum of Art Bulletin) en dat de ruïne het Slot Ruijsdael betreft.
Een extra aanwijzing dat de voorstelling in het Gooi gezocht
moet worden is dat het schilderij op een veiling in 1800 met
.
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Huis ten Bosch ca. 1600 (uit Niftarlake 1928)
TUE 12-33

— li

"Vue en Gooiland" werd aangeduid, (zie hiervoor de bij gele
genheid van de tentoonstelling verschenen publikatie van
S. Slive en H.R. Hoetink)
Een en ander zou betekenen dat het Slot rond 1670 reeds ver
vallen was. Dit is niet geheel uitgesloten te achten. Wel
wordt in 1695 nog gesproken over een Hugs ofte slot genaamd
Ruysdael (zie Vrijland!) doch misschien betreft het hier een
ter plekke herbouwd huis. Immers, in 1722 - zo vermeldt Groesbeek - is sprake van een sloth of huijs Ruijsdael nu bestaan
de in een huijsmanswoning. Hoe dit ook zij, het blijft een in
trigerende kwestie. Nader onderzoek zal hier mogelijk meer
licht brengen.
Muiderslot

Over het Muiderslot is in de loop der eeuwen al zeer veel zin
nigs (en ook wel onzinnigs) geschreven. Groesbeek geeft in
betrekkelijk kort bestek een helder overzicht van de geschie
denis van dit kasteel.
Uitgebreid gaat hij in op het nog steeds niet geheel bevredi
gend opgeloste raadsel of het Muiderslot na de moord op Floris V is afgebroken en vanaf 1373 en 1386 weer herbouwd - zo
als Ton Koot meent - danwel of het Slot is blijven staan en
in de genoemde jaren alleen grondig is gerestaureerd onder
afbraak en vervanging van vervallen bouwdelen, zoals Groes
beek stelt.
Over die oude kwestie zullen wij met de vele argumenten pro en
contra hier niet verder uitwijden. Voorlopig neig ik ernaar
mij aan de zijde van Groesbeek te scharen. Zoals ik al eerder
aangaf (zie TVE-IX-l-33)/42) acht ik een belangrijk argument
hiervoor dat in een ongepubliceerd privilege van 17 mei 1374
waarin Albrecht van Beieren onder meer de grenzen van het
rechtsgebied van de stad Muiden vaststelt, gesproken wordt van
een poorte hofsteede daer die borch neffens leghet met andere
worden de poort genaamd Hofsteede waarnaast de burcht is ge
legen .
Indien het Muiderslot inderdaad kort na 1296 zou zijn afge
broken en met de opbouw in 1373 zou zijn begonnen (bekend is
dat in dat jaar voor 109 pond aan materiaal is verwerkt), dan
is het toch wel bijzonder vreemd dat een jaar later, zonder
verdere aanduiding niet over een burcht in aan- of verbouw,
maar maar over de burcht die er (al) ligt, bij een poort ge
naamd hofsteede, wordt gesproken. In een dergelijke, op de
lokale situatie toegesneden bron - het ging immers om een
rechtsgebied-afbakening - zou toch op enigerlei wijze zijn
aangegeven dat, na bijna tachtig jaar, men kort tevoren met
de herbouw van het Slot was begonnen. Trouwens, als inderdaad
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Het slot te Muiden.

Litho door E. Vermorcken, IH56.

het Muiderslot kort na 1296 met de grond gelijk gemaakt zou
zijn en men in 1373 met de herbouw zou zijn begonnen, dan zou
men toch niet na 109 pond aan materiaal "verspijkerd" te heb
ben (een vrij gering bedrag) in 1374 al van een "burcht" ge
sproken kunnen hebben. Over dit fascinerend probleem is on
getwijfeld het laatste woord nog niet geschreven.
Een ander punt, waarbij ik dit keer niet met Groesbeek kan
meegaan is het volgende. Groesbeek stelt dat in 1283 Muiden,
tezamen met Kampen, Zwolle en Deventer behoorde tot de inter
nationale bond van handelssteden de Hanze. Tenzij Groesbeek
met betrekking tot Muiden mij onbekende bronnen heeft geraad
pleegd - wat ik niet waarschijnlijk acht - meen ik dat het
onjuist is te stellen dat Muiden lid van de Hanze zou zijn ge
weest. Gezien het jaartal 1283 neem ik aan dat Groesbeek doelt
op een brief uit dat jaar waarin de Hanzestad Wismar zich
richt tot verschillende stden waaronder Muiden, met het ver
zoek in een zaak van beroving van kooplieden in Noorwegen koning Magnus van Zweden als scheidsrechter te aanvaarden. In
de Hanze was het niet ongebruikelijk dat bepaalde steden voor
zekere ondernemingen met de Hanze-organisatie samenwerkten.
In de kwestie van 1285 zal dit ook het geval zijn geweest.
Nergens heb ik echter bronnen aangetroffen die erop wijzen
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dat Muiden ook daadwerkelijk lid van de Hanze was. Wel was
Muiden betrokken bij de oorlog die de Hollandse steden van
1438-1441 tegen de Hanze hebben gevoerd.
De intensieve betrekkingen die Muiden met de Noord- en Oostzeelanden heeft gehad zouden overigens een boeiend onderwerp
van nader onderzoek kunnen vormen. Mogelijk komen wij daar
nog eens toe.
Over kasteel Nederhorst valt, zonder nieuw bronnenonderzoek,
weinig nieuws te melden, en dat doet Groesbeek dan ook niet.

Huis ten Bosch,
Over het vrij onbekende Huis ten Bosch,dat op een zeer strategi
sche plaats gelegen was, nl. waar het Naardermeer in vroeger
tijden in verbinding stond met de Vecht (bij de huidige brug
over de Vecht aan de provinciale weg Weesp-Bussum), brengt de
schrijver diverse interessante gegevens bijeen. Dit kasteel,
dat al in de eerste helft van de 13e eeuw gebouwd moet zijn,
is in 1672 door de Fransen afgebroken en nooit meer herbouwd.
A.van Beek schreef in het jaarboekje Niftarlake van 1928 voor
het eerst over Huis ten Bosch; aan deze bijdrage ontleende
Groesbeek, in mijn indruk, de meeste gegevens van zijn verhaal
over dit Vecht-kasteel. Van Huis ten Bosch is, bij mijn weten
slechts één afbeelding bekend, welke Van Beek bij zijn arti
kel plaatst. Groesbeek neemt deze afbeelding uit Niftarlake
over, doch bij het opnemen is blijkbaar iets fout gegaan. Het
is nu de enige afbeelding in het overigens uitstekend geïl
lustreerde boek, die mislukt te noemen is.
Over het Huis ten Bosch trof ik in de loop der jaren in het
gemeente-archief van Weesp en het Rijksarchief Utrecht ver
schillende nadere gegevens aan. Ik hoop te gelegener tijd
hierover in TVE een bijdrage te plaatsen.
Het boek van Groesbeek bevat, het moge uit- het bovenstaande
voldoende blijken, over het Gooi e.o. vele interessante gege
vens. Jammer dat een noten-apparaat met verwijzingen uit wel
ke archieven en literatuur is geput, ontbreekt en ook vele
vindplaatsen van de afbeeldingen niet vermeld zijn. Overigens
is wel een literatuurlijst van 4 blz. opgenomen.
Nog een laatste opmerking.
Voorin het boek is een kaart opgenomen waarop de behandelde
kastelen zijn aangegeven met daarbij een genummerde lijst met
de namen en de pagina's waar deze behandeld worden. Wat het
Gooi betreft is hierbij een wat storende vergissing gemaakt.
Als nr. 48 staat vermeld Blaricum en als nr. 49 Kasteel Ruijsdael. Het gaat hier echter om één en hetzelfde kasteel. Ook
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de paginanummers kloppen daar niet maar moeten twee hoger zijn.
Al met al ondanks enkele kanttekeningen een belangwekkende
publikatie.
De Gooische moordenaar
De Gooische stoomtram kan zich nog steeds verheugen in een
enorme belangstelling. Hoewel op 5 oktober 1947 de laatste rit
als personentram werd gemaakt en op 31 juli 1958 de allerlaat
ste rit als goederentram, leeft de "Gooische" nog in de her
innering van zeer velen voort. Ook bij jongeren, die de tram
nooit in volle glorie hebben meegemaakt, spreekt de historie
van de Gooische moordenaar sterk tot de verbeelding.
Het in Abcoude woonachtige lid van TVE W.I. Engel, de grote
deskundige op dit gebied, heeft een buitengewoon aardig boek
geschreven waarin de geschiedenis van de beroemde tram van het
begin in 1880 tot het einde in 1958 uitvoerig uit de doeken
wordt gedaan. Het boek is verlucht met tientallen foto's, op
een prettig leesbare manier geschreven en aantrekkelijk uit
gevoerd .
In 1972 schreef Engel reeds een boekje over hetzelfde onder
werp, getiteld: De Gooische stoomtram en andere lijnen in het
Gooi, uitgegeven in de serie Trams en Tramlijnen. Dit bevat
te met name veel foto's en een toelichting daarop. In het
nieuwste werk van Engel is de geschiedenis van de Gooische
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De Gooische in Blaricum, ca. 1944 (uit W.I. Engel)
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zorgvuldiger en uitvoeriger beschreven. Ook de afbeeldingen zijn
met zorg gekozen en komen vrijwel niet in de eerdere publikatie van Engel voor.
Een tweetal kleine kanttekeningen bij de publikatie. In het
boek mis ik een overzichtskaartje waarop precies het traject
en de haltes van de verschillende lijnen in de diverse perio
den zijn aangegeven. Het drietal wel opgenomen kaartjes be
treft de periode 1940-1943 terwijl hierop het traject Amsterdam-Naarden niet is aangegeven. Een curieus stuk had misschien
ook in het boek kunnen worden opgenomen. Het betreft een mu
ziekstuk uit het begin van de eeuw, meen ik, genaamd: De
Gooische Stoomtramgalop, met op het muziekblad een aardige te
kening van de Gooische. Ik trof dit enige tijd geleden aan in
de historische afdeling van De Vaart in Hilversum. Of dit stuk
te zien is geweest op de tentoonstelling over de Gooische deze
zomer in Muiderberg, is mij niet bekend. Overigens is de His
torische Kring Laren van plan om in 1982 ook aandacht aan de
Gooische te besteden.
Molens in Noord-Holland
Het gilde der molenliefhebbers is in ons land enorm groot.
Geen enkel type historisch bouwwerk kan zich verheugen in zo'n
warme belangstelling. En niet onterecht, want is er iets meer
typerend voor Nederland dan juist die molens?
Ook het aantal publikaties over molens is zeer omvangrijk. Vol
gend jaar verschijnt zelfs een bibliografie over molens met
meer dan 3000 nummers. Over de Noordhollandse molens ver
scheen in 1964 een groot boek dat echter snel was uitverkocht.
Een nieuw standaardwerk is nu verschenen getiteld Molens in
Noord-Holland, inventarisatie van het Noordhollands molenbezit.
De kern van dit werk wordt gevormd door een beschrijving van
de hand van G.H. Keunen van de nog bestaande 144 molens in
Noord-Holland. A.J. Kölker voegt daaraan toe een beschrijving
van 39 molenstompen en -restanten.IJ
Volgens het laatste jaarverslag van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg waren er per ultimo 1980 1060 beschermde mo
lens in Nederland waarvan 127 in Noord-Holland. Wij vragen
ons af welke van de 144 Noordhollandse molens dan niet be
schermd zijn. Dit wordt nl. per molen niet aangegeven.
Voorts zijn in het boek bijdragen van verschillende auteurs
opgenomen over diverse molenonderwerpen als de verschillende
molentypen, de Zaanse industriemolens, de Amsterdamse molens
enz.
Voor het werkgebied van TVE zijn de volgende, in het boek
beschreven molens van belang:
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Weesp: Molen 't Haantje, wipmolen met stelling, 1820
Molen De Eendracht, achtkante bovenkruier met stelling,
1691
Molen De Vriendschap, achtkante bovenkruier met stel
ling, 1900
Muiden: Molen van het Naardermeer, achtkante bovenkruier, ca.
1805
Ankeveen: Molen van de Hollandsch-Ankeveensche polder, acht
kante bovenkruier, le helft 17e eeuw
Nederhorst den Berg: Molen van de Stichtsch-Ankeveensche pol
der, achtkante binnenkruier, ca. 1636
Kortenhoef: Molen van de polder Kortenhoef (molen van Gabriel)
achtkante bovenkruier, le helft 17e eeuw
Laren: Korenmolen, achtkante bovenkruier, 18e eeuw (1773?).
Voorts zijn er molenstompen en molenresten in:
Weesp: voormalige poldermolen van de Gemeenschapspolder ge
naamd De Gaaspermolen, Lange Stammerdijk 20
voormalige korenmolen Het Anker, aan de Heerengracht
Muiden: voormalige korenmolen De Spiering, Singelstraat 32
Nederhorst den Berg: voormalige poldermolen van de Meeruiterdijksche polder, genaamd De Prutter.
Over al deze molens en molenresten worden de historie, de con
structie en technische gegevens kort beschreven. Uiteraard
gaat het hier om een beknopte beschrijving. Zo schreef bijv.
Keunen over de molen in Laren in TVE 10 blz, in het boek
Molens in Noord-Holland wordt met ruim één blz. volstaan. Voor
de echt ingewijden staat er over de molens in het Gooi e.o.
in "Molens in Noord-Holland" weinig nieuws. Voor de overige
belangstellenden bevat het boek zeer veel boeiend materiaal
en enkele honderden afbeeldingen.
Wij bevelen het boek dan ook graag ter lezing aan. Gezien de
prijs zal dat voor velen betekenen: lenen bij de Gooise bibli
otheken .
Het is misschien goed hier te vermelden dat ook in ons tijd
schrift in de loop der jaren vrij veel over Gooise molens is
gepubliceerd. Een overzicht daarvan volgt hieronder. Daar
vrijwel alle genoemde nummers zijn uitverkocht valt het mis
schien eens te overwegen deze bijdragen gebundeld opnieuw uit
te geven.
G.S. Koeman-Poel, De molens van Blaricum, TVE-V-2-46/52•
65/66
M.J.M. Heyne, Molens in Bussum, TVE II-7-89/91
G.S. Koeman-Poel, Eemnes en zijn molens, TVE-VI-4-103/126
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A.J. Kölker, Uit de geschiedenis van de Huizer Korenmolen,
TVE-II1-6-107/123
A. J. Kölker, De Huizer korenmolen, TVE-IX-2-110/114
J.M. Stikvoort, Onze standerdkorenmolen uit Huizen (NH), TVE4-103/103
G.H. Keunen, De molen van Laren, TVE-X-1-76/86
G.S. Koeman-Poel, De Haan ("Kostverloren") wipkorenmolen aan
het Smalweesp, TVE-VII-2-30/51.
Besproken boeken:
Mr.J.W. Groesbeek, Middeleeuwse kastelen in Noord-Holland, hun
bewoners en bewogen geschiedenis. Elmar, Rijswijk, 1981,
335 blz., f 59,90
W.I. Engel, De Gooische moordenaar, tramgeschiedenis 1880-1958,
met medewerking van R. Meyn te Loosdrecht en de Nederlandse
Vereeniging van belangstellenden in het spoor- en tramwegwezen
(NVBS), afdeling het Gooi, Pirola, Schoor1, 1981, 144 blz.
f 29,50

Molens in Noord-Holland, inventarisatie van het Noordhollands
molenbezit, diverse auteurs, Amsterdam, Meijer Pers/Ideeboek
B. V., 1981, 264 blz. f 118,50/142,50.
Noot:
1) Tevens zijn 19 naar andere provincies verplaatste molens
beschreven zoals de Huizer-molen die in het Openluchtmuseum
te Arnhem staat.

'J

Standerdkorenmolen te Huizen, ca. 1914
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L I T E R A T U U R
Overzicht van nieuwe uitgaven, samengesteld door F. Renou,
Nieuwe Bussummerweg 83a, 1272 CE Huizen.
De met * gemerkte uitgaven zijn bij de boekhandel verkrijg
baar.
Prentenboek van Nederhorst, Herinneringen uit grootmoederstijd, Alphen aan de Rijn, 1981, 197 blz. met afb. ƒ 39,93 *
Streefkerk, J.J., Aantekeningen uit de oorlogsjaren 1914-1918
(van M. Streefkerk, in Loosdrecht)
Artikel in Hist. Kring Loosdrecht, 8e jrg., nr.36, juni/juli
1981, blz. 77-90 met afb.
Verheul, Gé, Kerkepad, een elfkerkepad. N.C.R.V. Hilversum
1981
95 blz. met afb. Op blz. 54-61 de kerk van Nederhorst den
Berg.
Engel, W.I. en R. Meijn, De Gooische moordenaar, Schoorl,
1981, 144 blz. met afb. ƒ 39,90 *
Wolf - Catz, Helma. Het doktershuis aan de Torenlaan. Met
herinneringen aan kunstenaars, 's-Gravenhage,1981, 102 blz.
met afb. ƒ 26, — . Herinneringen uit de jaren 1910-1930, vnl.
Blaricum en aan Dr. Catz. *
Kuijper, P.S., De vierde man. Een verhaal uit de tijd van de
Afscheiding.
Utrecht 1981 ƒ 13,50 (speelt vnl. in Hilversum) *
De Kerkbrink. Rapportage van de Monumentencommissie Hilversum,
over de cultuur-historische aspecten van panden en percelen,
die bij het project "Kerkbrink" zijn betrokken.
Hilversum 1981, 45 blz. met afb.
Verkrijgbaar voor ƒ 7,50 bij de afd. Stadsontwikkeling,
Raadhuis Hilversum.
Groesbeek, Mr.J.W. Middeleeuwse kastelen in Noord-Holland,
hun bewoners en bewogen geschiedenis, Rijswijk 1981, 335 blz.
met afb. ƒ 59,90 *
Apell, Ir.R., Monumentenzorg in de Vechtstreek in 1979,
Nifterlake, jaarboekje 1980, blz. 61-63.
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Klomp, E.P. Over korhoenders gesproken.
Artikelen in informatiebulletin Vereniging van vrienden van
het Gooi, sept. en dec. 1981.___________________________
A C T U A L I T E I T E N
TVE-JAARDAG IN WEESP OP ZATERDAG 15 MEI A.S.
Op zaterdag 15 mei zal in Weesp de Open Jaardag van TVE
gehouden worden. Aanleiding om deze dag in Weesp te houden
is het feit dat de Historische Kring Weesp vijf jaar bestaat,
's Morgens vanaf 10.15 uur is een bijeenkomst in het fraaie
Stadhuis gepland; dan wordt o.a. de jaarvergadering van TVE
gehouden en zullen ca. 15 Gooise historische organisaties
zich presenteren. Na een gezamenlijke lunch in De Tapperij
volgt 's middags een historische wandeling door Weesp, een
bezoek aan het plaatselijk museum en een lezing over Weesp.
De dag wordt besloten met een concert in de middeleeuwse
Laurens-kerk.
Wij rekenen op de komst van vele TVE-leden, leden van de HK
Weesp en andere belangstellenden.
Het definitieve programma en een antwoordkaart om zich op te
geven, worden met het volgende TVE-nummer - dat geheel aan
Weesp is gewijd - U toegezonden, (ca. 1 mei)
Reserveer nu in Uw agenda: 15 mei a.s.
CURSUS VAN STICHTSE CULTURELE RAAD
Het onderwerp van de cursus - Eigendomsonderzoek met behulp
van kaarten en registers in archieven - heeft tot doel meer
inzicht te geven in de mogelijkheden die topografische kaar
ten en registers van o.a. transporten kunnen bieden bij het
onderzoek naar eigendom van grond en huizen.
De cursus wordt gegeven op 3 achtereenvolgende dinsdagavonden:
23 maart - mw. dr. M.Donkersloot-de Vrij.
Topografische kaarten van Nederland vóór 1750
30 maart - mw. J.G.Riphaagen en de heer G.J.Röhner.
Eigendomsonderzoek in de registers van de
Gemeentelijke Archiefdienst, Utrecht.
6 april

- de heer ir. E.Muller.
Verband tussen kaarten en registers in de 19e en
20e eeuw.
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De avonden zullen beginnen om 20.00 uur en worden gehouden
in de Groot Kollegezaal van de Fundatie van Renswoude, Agnietenstraat 5, Utrecht.
De kosten bedragen ƒ 22,50.
Aangezien de ruimte
dan 55 personen aan
U kunt zich opgeven
plaats 51, Utrecht,

in de zaal beperkt is, kunnen niet meer
de cursus deelnemen.
bij de Stichtse Culturele Raad, Mariatel. 030-310307.

ACTIE VOOR ERFGOOIERS-SCHILDERING VAN EPPO DOEVE

Velen zullen zich het schitterende schilderstuk van de vorig
jaar overleden kunstenaar Eppo Doeve herinneren, waarin de
geschiedenis van de Erfgooiers en het Gooi is vastgelegd. De
ze wandschildering bestaat uit 22 panelen van 2.50 meter hoog
en heeft een totale lengte van 50 (I) meter.
Het werk, dat eigendom van de gemeente Laren is, staat al jaren vrij ontoegankelijk opgeslagen in het Groot Arsenaal in
Naarden en verkeert in een zeer matige toestand.
TVE zag graag het werk in goede staat gebracht en op een toe
gankelijke plaats opgesteld; daarover werd op 1 juni 1981 een
brief aan B & W van Laren gezonden. B & W hebben helaas nog
niet de moeite genomen deze brief te beantwoorden. Recent
werd deze zaak door TVE aan de gemeenteraad van Laren ter
kennis gebracht. Wij hopen dat nu eindelijk de Raad hierover
in positieve zin zal besluiten.
De betreffende TVE brief drukken wij hieronder af.
Geacht College,

1 juni 1981

In 1971 werd in het Singermuseum de tentoonstelling "Duizend
jaar Erfgooiers" gehouden. Deze tentoonstelling is de groot
ste en meest omvattende expositie geweest welke ooit over de
geschiedenis van het Gooi in het algemeen en over de Erf
gooiers in het bijzonder is gehouden.
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling werd door de bekende
kunstschilder Eppo Doeve een enorm kunstwerk gemaakt over de
geschiedenis van de Erfgooiers en het Gooi. Dit werk, ge
schilderd op 22 panelen van 2.50 meter hoog,heeft een totale
lengte van ca. 50 meter. De Gooise historicus Dr.A.C.J. de
Vrankrijker vervaardigde voor dit werk het historisch sce
nario .
Indertijd trok dit werk van Doeve in den lande zeer de aan
dacht .
TVE 12-43

Het werk is eigendom van Uw gemeente.
Het is in zijn geheel of gedeeltelijk na 1971 nog diverse
keren gebruikt voor allerlei exposities.
Na vele omzwervingen zijn de panelen beland in het Groot
Arsenaal in Naarden.
De heer H. van den Berg, erfgooier, donateur van "Tussen
Vecht en Eem" en lid van het bestuur van de Stad en Lande
Stichting (de Stichting die o.a. het archief van de Erfgooiers beheerd), heeft zich in al die jaren ervoor ingezet om
dit werk te behouden, geschikte opslagruimte te vinden, zorg
gedragen voor enig onderhoud, de panelen naar exposities be
geleid etc.
Het dient gezegd te worden dat - helaas - Uw gemeente in het
verleden zich weinig heeft bekommerd om dit kostelijk bezit.
Door het diverse malen tentoonstellen is de staat van deze
enorme schildering zeer matig te noemen.
Daar aan de panelen iedere randbescherming ontbreekt, zijn
hoeken en randen sterk beschadigd. Vele panelen zijn erg
vuil geworden, overal zitten krassen en spijkergaten etc.
Om een aantal redenen menen wij dat dit werk van Doeve be
houden moet blijven. Allereerst omdat wij dit werk uit kunst
historisch oogpunt van ongewoon belang achten.
Voorts is dit werk uit historisch en didactisch oogpunt
hoogst belangwekkend te noemen. Nergens is de geschiedenis
van het Gooi en de Erfgooiers zo beeldend, zo volledig ook
en op didactisch zo verantwoorde wijze uitgebeeld als juist
in dit werk.
Het werk is echter in zijn huidige staat niet presentabel;
ook is te vrezen dat indien geen maatregelen genomen worden,
het werk over enige tijd als verloren beschouwd moet worden.
In overleg met de heer Van den Berg is de bekende Kortenhoefse kunstschilder Flip Hamers, lid van het algemeen be
stuur van TVE verzocht,de schilderingen aan een nauwkeurig
onderzoek te onderwerpen. De heer Hamers heeft zich bereid
verklaard de schilderingen te restaureren. Dit enorme werk
zal hem naar schatting tenminste 40 werkdagen kosten. De
heer Hamers is bereid dit te doen tegen een vergoeding van
ƒ 8.000,— . Wij achten dit bedrag uiterst schappelijk. De
heer Hamers heeft veel affiniteit met de schildering daar
hij indertijd nauw bij de Erfgooierstentoonstelling was be
trokken. Door bemiddeling van de heer Van den Berg zouden
de schilderingen na restauratie van metalen strips en stoothoeken dienen te worden voorzien. De kosten hiervan worden
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geschat op ca. ƒ 2.000,— .
Gezien het bovenstaande verzoeken wij U dringend aan Uw Raad
voor te stellen een bedrag van ƒ 10.000,— beschikbaar te
stellen om dit unieke bezit van Uw gemeente op de hierboven
geschetste wijze weer in goede staat te brengen.
Gezien het belang van de schildering is onze Stichting voor
nemens om - nadat de panelen gerestaureerd zijn - alle pa
nelen te laten fotograferen en deze foto's - met een toelich
tende tekst - in boekvorm uit te geven. Wij menen dat een
dergelijk boekje gretig aftrek zal vinden en bijv. ook in het
gehele Gooi te gebruiken is in het basis- en voortgezet on
derwijs.
Tenslotte nog het volgende.
Wij menen dat na restauratie de schilderingen weer zo aan
trekkelijk zullen zijn, dat gezocht moet worden naar een goe
de plaats om deze permanent te exposeren. Gezien de omvang
zal dit overigens geen gemakkelijke zaak zijn. In eerste in
stantie denken wij aan een plaats in Laren; mogelijk is ook
elders in het Gooi een geschikte plaats te vinden.
Wij verzoeken U hierover Uw dachten te laten gaan. Wij van
onze kant nemen de vrijheid om ook naar mogelijkheden uit te
kijken.
Uiteraard zijn de heren Van den Berg, Hamers en de onderge
tekende gaarne bereid nader met U over een en ander te spre
ken. Mogelijk is het ook zinnig dat U de schilderingen ter
plekke eens gaat bezien.Wij willen dit graag voor U arran
geren .
Ten overvloede zij nog opgemerkt dat de ƒ 10.000,— op geen
enkele wijze als een subsidie aan ons of wie dan ook te be
schouwen is, maar een bedrag waarvoor Uw gemeente de U in
eigendom toebehorende schildering, weer in goede staat kunt
brengen.
Wij vertrouwen erop spoedig van U te vernemen.
Afschrift van deze brief zenden wij aan de Historische Kring
Laren, aan het Singermuseum en aan de Stad en Lande Stich
ting; voorts aan de heren Van den Berg en Hamers.

(get.) Dagelijks Bestuur TVE
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VEEL - POSITIEVE

-

REACTIES OP TVE-ARCHITECTUURNUMMER

In mei vorig jaar verscheen een speciaal nummer van ons tijd
schrift, gewijd aan: Jongere architectuur en monumenten in
het Gooi. Dit nummer - dat ca. 140 blz. telde en zo'n 100 af
beeldingen - werd door TVE aan alle Gooise gemeenten en vele
andere instanties gezonden. In een begeleidende brief werd
om commentaar gevraagd op de visie met betrekking tot de zorg
voor de waardevolle gebouwde omgeving en de suggesties hoe
daaraan gestalte te geven, zoals in dat nummer neergelegd.
Vele reacties zijn ontvangen, een teken hoezeer dit onder
werp leeft, ook bij de gemeentebesturen.
De gemeente Bussum deelde ons mee dat, na overleg met de
raadscommissie voor het maatschappelijk welzijn, was beslo
ten dat Bussum in voorkomende gevallen bij een besluitvor
ming de in het TVE-nummer neergelegde ideeën mede in beschou
wing zal nemen. In februari 1982 zal in de gemeenteraad ove
rigens een verordening op behoud van monumenten in Bussum aan
de orde komen.
Het Gewest Gooi en Vechtstreek liet weten dat het behoud van
monumenten - in tegenstelling tot de bescherming van het na
tuurschoon - niet tot de gewestelijke taken behoort. De Ge
westraad heeft nochtans overwogen "of het Gewest op grond van
de taak: "evenwichtige en harmonische ontwikkeling van het
gebied, met inachtneming van het huidige karakter", ten aan
zien van monumenten een taak zou kunnen vervullen.
Daarvoor zou overeenstemming nodig zijn met de besturen van
de gemeenten die aan het gewest deelnemen".
Dit overleg - dat veel tijd heeft gekost - "is naar voren ge
komen dat de gemeenten voor het gewest geen taak zien op het
gebied van de bescherming van de jongere architectuur en mo
numenten in het Gooi. Wij zullen ter zake dan ook geen acti
viteiten ontwikkelen".
De Gemeenteraden van Weesp en Loosdrecht namen de stukken
voor kennisgeving aan. Nederhorst den Berg vroeg nadere in
formatie over waardevolle objecten in die gemeente. Ook in
's-Graveland is het architectuur-nummer besproken. Met in
stemming werd van de publikatie kennis genomen. De gemeente
raad van Naarden heeft besloten dat bij de ontwikkeling van
het gemeentelijk beleid ruime aandacht zal worden geschonken
aan de TVE-visie. De gemeente Laren meldde dat hij de ont
wikkeling van het door TVE gewenste beleid voorstaat en dat
dit beleid binnenkort op basis van het rapport: "Inventari
satie waardevolle gebouwen en omgevingen" van de architect
G. van der Pol, zal worden opgezet. Ook het provinciaal be
stuur van Noord-Holland reageerde op het architectuurnummer .
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Het beleid van de provincie op het gebied van de monumenten
zorg is TUE overigens nog niet geheel duidelijk, evenals de
zin ervan. Wij komen hier in een volgend nummer op terug.
Ook van de zijde van het Ministerie van CRM, van de Rijks
dienst voor de Monumentenzorg en van de Rijkscomissie voor de
monumentenzorg werden positieve reacties ontvangen.
Tenslotte vermelden wij dat ook in de regionale pers uitge
breid aan het architectuur-nummer aandacht is geschonken; ook
troffen wij enige besprekingen in de vakpers aan (De Archi
tect, Bouw en Futura). Al met al een succesrijk nummer.
NOGMAALS HET STREEKARCHIEF
De uitspraken van de burgemeesters van Huizen, Bussum en
Naarden in november j1., waarin zij stelden niets meer voor
een streekarchief te voelen, waren aanleiding voor de voor
zitter van TVE om in het vorige nummer van ons tijdschrift
een uitgebreid pleidooi voor een streekarchief te houden.
Dit artikel werd aan alle - ca. 175 - individuele raadsleden
van de gemeenten Bussum, Blaricum, 's-Graveland, Hilversum,
Huizen, Laren, Muiden, Naarden en Nederhorst den Berg toe
gezonden, met een brief waarin erop werd aangedrongen op
korte termijn voorstellen te doen om tóch tot een streekar
chief te komen. Begin januari werd door TUE aan de raad van
de genoemde gemeenten een soortgelijk verzoek gedaan.
Een en ander heeft heel wat aan het rollen gebracht. In de
Gooi en Eemlander werd een artikel van één pagina over het
streekarchief opgenomen en ook elders in de regionale pers
werd veel aandacht aan het onderwerp besteed. Het lid van
Provinciale Staten Korzelius heeft inmiddels aan Gedeputeer
de Staten van Noord-Holland vragen over het streekarchief
Gooi & Uechtstreek gesteld. Wij zijn benieuwd hoe Gedepu
teerde Staten daarop zullen antwoorden. In diverse Gooise
gemeenten zal de zaak binnenkort in de Raad of Raadscommis
sie aan de orde worden gesteld. Tot nieuwe gemeentelijke
initiatieven is het echter nog niet gekomen.
Het dagelijks bestuur van TUE zal binnenkort besprekingen
starten met de gemeente Hilversum en de provinciale archiefinspecteur om na te gaan of er toch nog met de Gooise ge
meenten te praten is over een echt streekarchief danwel of
er zinvolle alternatieven op tafel gelegd kunnen worden.
Deze "continuing story", een Peyton Place van Gooise be
stuurlijke onmacht is dus nog lang niet afgelopen. Wij blij
ven U op de hoogte houden van de vervolgafleveringen'.
TUE 12-47

GEOLOGISCH MUSEUM HOFLAND
Het Geologisch Museum Hofland,gevestigd in een fraaie boer
derij, Zevenend 8a te Laren,bestaat tien jaar. Ter gelegen
heid hiervan wordt van 2 april tot 6 mei 1982 een extra ten
toonstelling gehouden over Agaten.
ZONNESTRAAL RIJKSMONUMENT(?)
In het architectuurnummer (TVE-1981-nr 3) schonk ik ruime
aandacht aan een van de schitterendste bouwwerken van deze
eeuw, het door J. Duiker in 1928-1931 gebouwde sanatorium
Zonnestraal.
Niet lang na het verschijnen van dit architectuurnummer maak
te CRM bekend het voornemen te hebben Zonnestraal op de
rijksmonumentenlijst te plaatsen; een zaak die wij zeer toe
juichen. Wat wij vreesden is echter inmiddels gebeurd. De
directie van het ziekenhuis Zonnestraal heeft tegen dat voor
nemen bezwaar aangetekend met als reden dat aanwijzing als
monument een belemmering voor de patiëntenzorg kan betekenen,
omdat dan de gebouwen niet meer aangepast zouden kunnen wor
den. Ik acht dit een ongehoord eenzijdige visie die op geen
enkele wijze recht doet aan deze unieke schepping. Dat de
directie van Zonnestraal reeds lang uitmunt in cultuur-barbarisme, kan iedereen weten die de onverantwoorde aanbouwsels
en uitbreidingen aan en bij Zonnestraal beziet. Het aangete
kende bezwaar valt ons inziens als een door slecht begrepen
eigenbelang ingegeven wandaad te kwalificeren.
Dat de Hilversumse VVD-fraktie in de raadscommissie voor cul
tuur bij monde van de heer Polderman het bezwaar van de zie
kenhuisdirectie meende te moeten steunen bewijst dat ook in
die fraktie wanbegrip en wansmaak ter zake heerst. Overigens
hebben B & W en wethouder Van Dam zich voor aanwijzing tot
rijksmonument uitgesproken.
Wij zullen ons over een en ander schriftelijk tot de Gemeen
teraad van Hilversum en tot de Rijksdienst voor de Monumen
tenzorg wenden.
C.
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