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De synagoge van Naarden 1730-1935
H. Henrichs - Amsterdam

Tot 1935 herinnerde de oude synagoge van Naarden aan een stuk
je geschiedenis van de stad dat niet bekend, maar wel interes
sant is. Zoals vele kleinere steden in ons land telde ook
Naarden joden onder haar inwoners, maar Naarden is naast Am
sterdam en 's-Gravenhage de enige stad waar een Portugees-Israëlitische synagoge gestaan heeft. Welbeschouwd was de Naardense synagoge dus uniek in Nederland: het was er de enige
Portugese synagoge in een kleine stad. In het hierna volgende
artikel wordt in het kort de geschiedenis van de Naardense sy
nagoge behandeld. Het artikel is gebaseerd op twee publicaties:
Ten eerste een artikel van D r . C. Reijnders 1) dat berust op
archiefonderzoek in de 18e eeuwse resolutieboeken van Naarden
en stukken uit het Amsterdamse gemeente-archief. Ten tweede
op een door schrijver dezes geschreven boekje getiteld "De sy
nagoge van Naarden 1730 - 1935"2), waarvoor naast de door Dr.
Reijnders beschreven bronnen ook andere archieven bestudeerd
zijn.
Het onderzoek naar de geschiedenis van de Naardense synagoge
werd vanaf het begin ernstig belemmerd. De meest voor de hand
liggende bron, het archief van de synagoge zelf, was namelijk
in 1935 moedwillig vernietigd. Hoe dit zover heeft kunnen ko
men leest u aan het einde van dit artikel. Door het ontbreken
van het eigen archief was het onmogelijk de geschiedenis "van
binnen uit" te vertellen. Er restte de schrijver niets anders
dan het "van buitenaf" te proberen: vanuit de overheidsarchie
ven. Het gevolg van de benadering "van buitenaf" was wel, dat
een nogal eenzijdig beeld ontstond. Want wanneer stapten de
joden (trouwens, ook de andere stadsbewoners) naar een over
heidsinstelling als de schepenbank, burgemeester of vroedschap°
Soms om koop van een huis of de oprichting van een synagoge
vast te laten leggen, maar meestal om een geschil dat in eigen
kring gerezen was te laten beslechten. Zo komt de nadruk sterk
te liggen op de geschillen die er binnen de joodse gemeenschap
van Naarden leefden. De lezer zal zich dus - daartoe wordt
hier geen poging ondernomen - zélf een beeld moeten vormen van
de goede en gemoedelijke kanten van het joodse leven in Naar—
den. Maar ook uit de geschillen kan men een goede indruk krij
gen van de joodse gemeenschap in Naarden.
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Hierboven werd opgemerkt dat de Naardense synagoge PortugeesXsraëlitisch was. Dat is niet helemaal juist: eigenlijk moe
ten we zeggen dat de synagoge vanaf de oprichting in 1730 tot
1885 officieel de Portugese ritus volgde, maar dat er al die
tijd ook Hoogduitse joden van de synagoge gebruik maakten.
Zoals bekend zijn de joden die in de 16e en 17e eeuw in ons
land een toevlucht zochten, afkomstig uit twee gebieden: het
Iberisch schiereiland en Oost-Europa. De joden die uit Spanje
en Portugal voor de terreur van de Inquisitie de wijk namen
noemt men Sefardiem, Sefardische joden of, naar hun taal, ook
wel Portugese joden 3). De joden die uit Oost-Europa voor po
groms en oorlogen vluchtten noemt men Ashkenaziem, Ashkenazische-, Oost- of Hoogduitse joden. In ons land, en ook in
Naarden, onderscheidde men beide groepen in de 18e eeuw met
behulp van de termen "Portugese- en Hoogduitse Natie". Deze
beide naties nu moesten in Naarden, anders dan in Amsterdam
bijvoorbeeld, gebruik maken van êên synagoge. Deze bijzondere
omstandigheid was aanleiding voor veel misverstanden en ge
schillen.
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S.Ph. Heilbron voor de Heilige Arke met Torah (wetsrol) in de hand,
ca. 1930. Foto: J.H. Coppenhagen, Jerusalem.
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de eerste Joden in Haarden
De eerste joodse ingezetenen van Naarden waren Ashkenaziem. De oud
ste vermelding van een joodse naam dateert van 1706: Toen verzocht
Heijman Jacob Limborch de Burgemeesters om het burgerrecht te
mogen kopen teneinde zijn negotie en coopmanschappen te kunnen
uitoefenen. Enkele jaren later waren er ook Sefardische joden
te Naarden. Salomon Dias uit Amsterdam verzocht de Burgemees
ters van Naarden in 1712 om een eethuis annex koffiehuis te
mogen openen ten gerieve van meest alle de Heren van de voorzeide (Portugese) Natie altans hier woonende. De vaak vermo
gende Portugese Heren namen op religieus gebied al spoedig
het heft in handen. Tot 1730 was er nog geen officieel door de
stedelijke overheid goedgekeurde openbare synagoge. In de zin
van de joodse wet spreekt men van een "gemeente" wanneer tien
religieus-meerderjarige mannen (ouder dan 12 jaar) op Sabbath
bijeenkomen om hun religieuze plichten te vervullen. Dat kan
heel goed bij iemand thuis gebeuren, men houdt dan "huissynagoge". We moeten dus aannemen dat men ergens tussen 1706 en
1730 is begonnen met het houden van synagogediensten bij ie
mand thuis. In 1730 richtte een voorname Portugese jood,
Abraham da Silva y Castro, Markies van Montfoort, zich met

Zegel van de Portugeesch Joodse Gemeente te Naarden in de 19e eeuw.
Gemeentearchief, Amsterdam.
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vier anderen tot de Burgemeesters van Naarden. Zij meldden de
Burgemeesters dat er voortdurend onenigheid onder de Naardense
joden heerste, die veroorzaakt werd door het houden van huissynagogen. Hierdoor raakten de joden verdeeld in rivaliserende
groepen, en werd de bloei van één gezamenlijke synagoge tegen
gegaan. De verzoekers wilden van de Burgemeesters de toezeg
ging dat hun synagoge erkend zou worden als de enige binnen
Naarden, en dat er een verbod zou komen op het houden van
diensten thuis. Op 14 december 1730 keurden de Burgemeesters
de vestiging van de officiële synagoge goed in een huis aan de
Gansoordstraat. Daar moesten de Portugese en de Hoogduitse
natie samen hun godsdienst verrichten. Alles wijst erop dat de
tegenstelling tussen de (vaak rijkere) Portugezen en de arme
Hoogduitse joden ten grondslag lag aan de conflicten binnen de
joodse gemeenschap. Maar zowel de stad Naarden als de joden
zelf hadden er belang bij dat er één grote, financieel sterke
gemeente kwam. Die kon er immers voor zorgen dat de kosten
voor zieken, wezen en overledenen uit de beide joodse naties
niet ten laste van de stads-armenkas zouden komen. Het is dui
delijk dat twee kleinere joodse gemeenten moeilijker dan één
grote het geld voor de "sociale zekerheid" konden opbrengen,
zeker als één van beiden bestond uit veelal straatarme Hoog
duitse joden. Toch bleef de rivaliteit voortduren. Er bleven
joden die diensten thuis hielden, van overheidswege vermaand
en tenslotte beboet werden, maar die rustig doorgingen met
thuis hun eigen diensten te houden. In 1733 kwam het zelfs tot
een kloppartij in de synagoge aan de Gansoordstraat. Hierbij
sneuvelden de knoppen die het hekwerk van de theba (de centra
le verhoging in de synagoge) sierden, en zelfs dreigde een
slager die deelnam aan de "illegale" huisbijeenkomsten om met
messen in de synagoge te komen. Vanaf ongeveer 1740 ging het
de Portugese joden economisch minder goed. Een aantal van hen
trok weg, en de overgeblevenen waren te gering in aantal om
nog jaarlijks de bestuursposten van de synagoge te kunnen la
ten rouleren. Wel werd nog in 1758 een nieuwe synagoge in ge
bruik genomen. Moses Pinto Pareira had dit huis aan de gemeen
te nagelaten, op voorwaarde dat er steeds de Portugese stijl
van godsdienstoefening gehandhaafd zou blijven. Deze synagoge,
gelegen aan de Korte Marktstraat (thans Raadhuisstraat) heeft
tot 1935 bestaan. Vanaf ongeveer 1770 ging het de gemeente fi
nancieel steeds slechter. Er waren nog maar drie kapitaal
krachtige Portugezen over die, ondanks onderlinge onenigheid,
zich samen staande moesten zien te houden tegen een veel gro
ter aantal Hoogduitse joden. Een van de drie Portugezen was
mevrouw Lea da Silva, dochter van de Markies van Montfoort en
weduwe van de erflater van de synagoge, Moses Pinto Pareira.
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Zij beschouwde de synagoge als haar persoonlijk eigendom, en
kwam dientengevolge in botsing met een dertigtal Hoogduitse
joden. Deze joden hadden een "Bus" gevormd, een combinatie van
een begrafenis- en ziekenfonds, waarbij veel aandacht werd be
steed aan de joods-religieuze aspecten van de ziekenzorg en
het begraven, maar waar ook op de Hoogduitse wijze veel aan
Torah-studie werd gedaan. Mevrouw Da Silva verbood bijeenkom
sten van de "Bus", ook wel "Broederschap" genaamd, in de syna
goge; het is aannemelijk dat zij in de "Bus" een soort "kerk
in de kerk" zag, een Hoogduitse groepering die m haar synago
ge de gang van zaken zou kunnen gaan bepalen. Zij zou dan haar
macht en aanzien verliezen. De Burgemeesters van Naarden, hier
toe aangezocht door de Hoogduitse joden, troffen een wijs com
promis, maar tot de dood van mevrouw Da Silva bleef het onrus
tig binnen de joodse gemeenschap. Na de dood van Lea da Silva
in 1784 trad haar testament in werking waarin bepaald was dat
de Hoogduitse joden de synagoge mochten gebruiken, mits de Por
tugese ritus gehandhaafd bleef, dat wil zeggen dat de die^ t e n
geleid werden door een Portugese voorzanger of gazzan. In 1796,
na de Bataafse omwenteling, verklaarde de Municipaliteit van
Naarden alle bijzondere voorrechten van de Portugezen verval
len, in overeenstemming met de gelijkstelling door de National
le Vergadering van alle godsdiensten binnen de Bataafse Repu
bliek. Het bestuur van de synagoge bestond voortaan uit Hoog
duitse joden, die zich echter nog wel hadden te houden aan de
bepaling in het testament van Da Silva omtrent de Portugese
ritus. Nog in 1798 was er sprake van een huissynagoge, mis
schien als verzet tegen deze bepaling.

De Joden i n Naarden i n de 19e eeuu
Ook in de 19e eeuw is er nog eenmaal sprake geweest van een
huissynagoge, maar hiervan is verder niets bekend. We moeten
aannemen dat het merendeel van de joden uit Naarden en omge
ving op Sabbath en de feestdagen naar de officiële synagoge
aan de Korte Marktstraat kwam. Hoewel onder de Hoogduitse jo
den in de 19e eeuw geen voorname personages waren, was de sy
nagoge nog steeds rijk voorzien van koperen luchters en fraaie
rituele voorwerpen uit de 17e en 18e eeuw, bijeengebracht door
de Portugese joden. Maar achter dit fraaie uiterlijk ging veel
armoede schuil: veel Naardense joden leefden van de bedeling;
de slager en de houder van de Bank van Lening waren de rijk
sten onder de joodse inwoners van Naarden. Van de uitwerking
die de armoede had op het religieuze leven van de Naardense
joden kunnen we een indruk krijgen uit een inspectie-rapport
uit 1836 van rabbijn Mulder. Deze reisde als inspecteur van de
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joodse scholen heel Nederland door; over Naarden kon hij niet
gunstig berichten. Van de 30 lidmaten (gezinshoofden) van de
synagoge waren er slechts 6 "gegoeden". De onderwijzer moest
rondkomen van het schoolgeld dat hij ontving van de ouders van
zijn 29 leerlingen. Er waren in de gemeente 12 kinderen van
wie de ouders het schoolgeld niet konden opbrengen; deze kin
deren kregen dan ook geen joodse les. De kinderen konden ook
niet klassikaal onderwezen worden, want er was geen apart lo
kaal, er waren geen banken, en nauwelijks boeken. Toch had de
oude onderwijzer, Salomon Mozes Graveerder, de kinderen nog
tamelijk goed Hebreeuws lezen en vertalen in het Jiddisch en
een weinigje in het Nederlands bijgebracht. Na dit verslag
zijn er geen gegevens over het joods-religieuze leven in Naar
den meer te vinden. In 1849 telde Naarden een kleine 200 jood
se inwoners; uit de Burgerlijke Stand blijkt dat er toen een
opvolger voor de onderwijzer Salomon Graveerder in Naarden
woonde. Maar het is vrijwel zeker dat de synagoge na 1849,
toen het aantal joodse inwoners geleidelijk terugliep tot 44
in 1899, een moeilijke tijd gekend heeft. De moeilijkheden
werden er niet minder op toen in 1885 het kerkbestuur van de
synagoge zich liet machtigen om als Nederlands-Israëlitische
gemeente op te treden. Met de Portugese erfgenamen van de sy-
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m v n e n Bensam im -of specerijbus, gebruikt bij de Hawdalah-ceremonie
ter beëindiging van de Sabbath. Geschonken aan de synagoge in 1775 door
H.R.M.D. Prado. Foto: M. Brinkgreve.
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nagoge was men tot overeenstemming gekomen: deze schonken het
gebouw plus een kapitaal van 10.000 gulden aan de nieuwe ge
meente. Deze benoemde een eigen (Hoogduitse) voorzanger, de
heer Haaiman, die tot zijn dood in 1921 de synagogediensten
geleid heeft.
Heilbron Sr. en Jr.
Maar zijn diensten werden minder en minder bezocht. Dat lag
niet aan hem, maar aan het kortzichtig optreden van de parnas
(kerkbestuurder). Parnas Heilbron Sr., in 1888 aangetreden als
bestuurder, had met lede ogen gezien hoe de (burgerlijke) ge
meente Bussum, Naarden in inwonertal begon te overvleugelen.
Hij vreesde een dienovereenkomstig grote invloed van Bussumse
joden in "zijn" Naardense synagoge. Dus bepaalde hij, dat men
pas stemrecht als lid van de Naardense synagoge kon krijgen,
als men een aantal jaren binnen de vesting gewoond had. Als
antwoord op deze willekeurige maatregel werd in Bussum een
"Vereniging tot behartiging van de Joodse belangen te Bussum"
opgericht. Deze vereniging begon met het houden van huis-synagogediensten (en later met diensten in een gehuurd lokaal), en
in 1913 verzocht zij aan het Nederlands-Israëlitisch kerkge-

Interieur raadszaal Naarden met kronen en kandelaars uit de voormalige
synagoge. De koperen knoppen op de balustrade stonden oorspronkelijk in
de synagoge op de verhoging in het midden, de Theba. Foto: W. Lindner.
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nootschap om als aparte gemeente erkend te worden. Deze erken
ning volgde in 1917, nadat eerst nog geprobeerd was om een
splitsing te voorkomen. Er werd bepaald dat tot de joodse ge
meente Bussum ook zouden behoren de joodse inwoners van Naar
den, voorzover die buiten de vesting woonden. Hiermee daalde
het ledental van de Naardense synagoge met één pennestreek van
109 naar 12, terwijl Bussum zijn officieel bestaan als joodse
gemeente begon met 100 leden. Met deze maatregel, een gevolg
van de onverzoenlijke houding van het kerkbestuur in de per
soon van de heer Heilbron Sr. was het lot van de synagoge in
feite bezegeld. De afloop van de zaak vond plaats onder het
niet minder halsstarrige bestuur van parnas Heilbron Jr.. Hij
weigerde om de oude synagoge te sluiten en de kostbare inven
taris af te staan aan de nieuwe gemeente in Bussum, ook toen
er na 1921 nauwelijks meer diensten in "zijn" gebouw gehouden
werden. Het kwam tot een rechtszaak tussen het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en Heilbron, die tot voor de Hoge
Raad werd uitgevochten. Naarden trok aan het kortste eind,
maar zelfs als het de overwinning behaald had zou dit tever
geefs geweest zijn. Een half jaar voor de uitspraak van de
Hoge Raad was de oude synagoge, op 21 juni 1935, ingestort.
De verdeling van de inboedel is niet vlekkeloos afgewikkeld.
Officieel zou de inventaris deels naar de Bussumse synagoge,
deels naar het Joods Historisch Museum overgaan. De archieven
zouden naar Haarlem, naar het Rijksarchief in Noordholland,
verhuizen. Maar parnas Heilbron Jr. had eigenmachtig een aan
tal verlichtingsornamenten, waaronder een grote lichtkroon,
in bruikleen afgestaan aan de burgerlijke gemeente Naarden,
waar ze tot op heden in de raadszaal hangen. Een aantal ritue
le voorwerpen is onlangs uit de nalatenschap van de dochter
van de laatste parnas, wijlen mevrouw S. Heilbron uit Naarden,
tevoorschijn gekomen. De archieven zijn door de heer Heilbron
J r . verbrand.
In dit korte artikel is geprobeerd een indruk te geven van
ruim twee eeuwen joods leven in Naarden. Natuurlijk kon ik
hier niet te uitvoerig zijn. In het eerder genoemde boekje over de synagoge ga ik verder in op zaken als de verhoudingen
binnen de gemeente en de beroepen van de Naardense joden, en
verder geef ik de gedrukte versie (waar nodig in de vertaling
van D r . Teensma) van een aantal interessante archiefstukken,
waaronder het compromis betreffende de "Bus". Het boek bevat
verder een twintigtal foto's van o.a. de binnen— en buiten
kant van de synagoge, en van een groot aantal stukken uit de
inventaris, waaronder de grote lichtkroon en rituele voorwer
pen. Zoals al vermeld geeft het taalkundig commentaar van Dr.
TVE 12-252

Teensma tenslotte een unieke mogelijkheid, zich in het taal
gebruik van de Naardense Portugezen in te leven. De uitgave
van het boekje is mogelijk gemaakt door giften van een aantal
particulieren en instellingen, waaronder de joodse gemeente
Bussum. Een redactiecommissie, bestaande uit W. Lindwer (ini
tiatiefnemer) , Prof. Dr. A. Heertje en Dr. A.S. Rijxman, heeft
de totstandkoming van het boekje begeleid. Ik hoop dat het een
waardig monument mag vormen voor de verdwenen synagoge van
Naarden.

/Iloten

1. C. Reijnders, Joden en overheid in het 18e eeuwse Naarden.
In: Studia Rosenthaliana VI (1972) p. 76-84.
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Books, Amstelveen, 1982, 127 p. .
3. Over het taalgebruik van de Portugese joden in Naarden, dat
elementen uit het Spaans, Portugees en Nederlands bevat,
heeft Dr. B.N. Teensma een uiterst belangwekkende bijdrage
geschreven in het eerder genoemde boekje "De synagoge van
Naarden".
DE SYNAGOGE VAN NAARDEN 1730-1935
Hendrik Henrichs.

AMPHORAw BOOKS

Met een publicatie over de joodse gemeenschap van Naarden wordt
op de meest gepaste wijze herdacht dat ruim 250 jaar geleden
aldaar de synagoge in gebruik werd genomen. De auteur - Hen
drik Henrichs - behandelt de geschiedenis van deze bijzondere
joodse gemeente op een deels wetenschappelijke, deels gevoels
matige wijze. Ondanks de weinige gegevens die hem ter beschik
king stonden (veel archiefstukken zijn helaas verloren gegaan)
is niettemin een zeer boeiend beeld ontstaan. Het taalkundig
commentaar van Dr. B.N. Teensma achterin het boek vormt een
belangrijke aanvulling op het materiaal.
Dr. A.C.J. de Vrankrijker, autoriteit op het gebied van de
geschiedenis van het Gooi, vond van dit boek: "Met veel be
langstelling heb ik het manuscript van Hendrik Henrichs over
De synagoge van Naarden 1730-1935 gelezen. De auteur behan
delt een onderwerp waarover tot nog toe slechts fragmentarisch
werd gepubliceerd. De auteur is er in geslaagd een redelijk
volledig beeld te scheppen".
Prijs ƒ 21,50. Verkrijgbaar bij de boekhandel.
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Streektalen, broodnamen en volksverhalen
B. de Haar - Hilversum

1. Honderd jaren Nederlands dialectonderzoek
In december 1979 verscheen onder redactie van Marinel Gerrit
sen (verbonden aan het P.J. Meertens-Instituut voor Dialecto
logie, Volkskunde en Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam) een bundel van 21
artikelen, naar aanleiding van het feit dat er toen al Honderd
jaar dialektvragenlijsten: 1879 — 1979 werden verspreid. Blij
kens de hoofdtitel van de bundel was het de Taalverandering in
Nederlandse dvalekten die de hoofdaandacht had van de diverse
auteurs (J.M. van der Horst, Jan Noordegraaf, wijlen B. van
den Berg, Marinel Gerritsen, Frank Jansen, Jaques Hendrickx,
T.L. Markey, Jan Stroop, J.B. Berns, Har Brok, Jo Daan, Bert
de Haar, H. Hogerheijde, Hugo Ryckeboer, A.H.G. Schaars, Sjef
Vromans, A. Weijnen, Cor van Bree, A.C. Goeman, J. de Rooij,
Norval S.H. Smith en Sture Ureland).
De eerste sectie van de bundel bevat twee artikelen over de
"Taalwetenschap en dialektologie in de tweede helft van de 19e
eeuw" toen door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Ge
nootschap op initiatief van H. Kern de eerste Nederlandse dia
lectenenquête werd gehouden, een onderzoek dat precies hon
derd jaar later door de Dialectencommissie van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen werd herhaald. De twee
de afdeling is gewijd aan de "Fonologie" en doet verslag van
onderzoek naar klankveranderingen. De derde afdeling, over
"Leksikologie en onomasiologie", verschaft informatie over
veranderingen in het gebruik en de betekenis van verschillen
de woorden. De vierde, afsluitende sectie heeft betrekking op
"Vormverschijnselen".
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de moderne wetenschap
pelijke benadering van (Nederlandse) streektalen, is dit boek,
zeker een must, zoals dat vandaag de dag heet. Maar ook wie
(meer) belangstelling heeft voor de ontwikkeling van het Gooi
en omgeving, zonder speciale dialectologische achtergrond,
kan zich toch veel van de gegevens die deze rijke bundel bevat
ten nutte maken. Het volgende moge dit illustreren (zie ook
in de bundel zelf p. 55, 151 en 156).
Met behulp van de kaartjes bij de bijdragen van Van den Berg,
Stroop, Ryckeboer en Van Bree (waarvan ik het materiaal de
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wegingswaarde 1 heb gegeven) en van die bij de bijdrage van
Gerritsen en Jansen (wegingswaarde per kaartje 2/3), heb ik
een kaartje getekend van de veranderingen tussen 1879 en 1979
in de dialecten van het Gooi en ruime omgeving (grondkaart
verkleind naar een deel van Kloeke's invulkaart, Leidse taal
atlas nr. 40), die u hier als kaart 1 kunt vinden. Kaart 1
laat zeer conservatieve plaatsen, met 0% veranderingen, zien
in het Oosten van het afgebeelde gebied en in de kop van NoordHolland; erg vernieuwingsgezinde dialecten, met 60% verande
ringen (het gemiddelde ligt op 20%), vinden we aan de randen
van een westelijk kerngebied dat Noord- en Zuid-Holland en het
westen van Utrecht omvat. Vraag voor heemkundigen eerder dan
voor dialectologen: wat is de historische, sociaal-economische
en -culturele achtergrond van deze verdeling? En een speciale
vraag voor wie zich met Gooise historie bezig houdt: wat is
de achtergrond van de relatief hoge vernieuwingsdrang in het
Larens (die voornamelijk aanpassing aan het Hilversums blijkt
te zijn)?
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Kaart 1: Veranderingen in Noord-Nederlandse dialecten tussen
1879 en 1979.
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Kaart 2: Oost-West-verhoudingen in de dialecten in 1879.
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Kaart 3: Oost-West-verhoudingen in de dialecten in 1979.
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Omdat kaart 1 een Oost-West-verdeling te zien geeft, heb ik
op kaart 2 en 3 met behulp van hetzelfde materiaal in beeld
gebracht hoe "westelijk" de betrokken dialecten respectieve
lijk in 1879 en in 1979 waren. Frappant is dat beide kaarten
alleen verschillen in de vakken D, E, I en K; de rechterhelf—
ten zijn volstrekt identiek. Wat is er zo speciaal aan "oos
telijke" dialecten, dat aanwezige veranderingen nauwelijks
kunnen leiden tot verwestelijking of veroostelijking van de
taal? Geldt dat ook op andere gebieden (volksgebruiken, socia
le structuur en dergelijke)? Voor het Gooi is mooi in beeld
gebracht dat Laren zich heeft aangepast aan Hilversum. Alweer:
waarom? De Larense vormen die in de laatste eeuw zijn inge
ruild voor Hilversumse, waren oorspronkelijker dan die Hilversumse. Een voorbeeld is te vinden bij de "vanouds lange §_ ,
een klank die in het hele Gooi oorspronkelijk een ae-klank
opleverde, met de klinker van het Franse air. Toen de spoor
lijn Amsterdam-Hilversum in gebruik genomen werd, begon Hil
versum in plaats van ae een aa-achtige klank te vertonen, die
met de al aanwezige (zg. gerekte) aa_ in een donkere ao-klank
ging samenvallen. Laren, Blaricum en Huizen laten op het eind
van de vorige eeuw nog een ae zien voor de vanouds lange a_,
terwijl de gerekte aa daar toen al in de richting van a£ (de
klinker van roze) ging. Op het ogenblik zijn Laren en Blari
cum helemaal veroverd door de ao-klank voor de gerekte aa,
terwijl de jongste Larense dialectsprekers ook al vaak de van
ouds lange a deze klank geven. De ao is ook de klank die de
grote steden (Rotterdam, Utrecht, en speciaal Amsterdam) ken
nen voor zowel de vanouds lange als de gerekte aa (het Stan
daardnederlands laat beide klanken samenvallen in een zuive
re lange aa). Deze gegevens suggereren het volgende: Hilver
sum neemt"”Amsterdamse eigenaardigheden over in de tweede helft
van de vorige eeuw, geeft die in het begin van deze eeuw door
naar Laren, vanwaar ze zich in de loop van deze eeuw naar Bla
ricum (en Huizen) uitbreiden. Klopt dit beeld met sociaal
historische gegevens op ander terrein?
U ziet, ook niet-dialectologen kunnen dialectgegevens gebrui
ken: ofwel om er vraagstellingen op ander terrein aan te ont
lenen, ofwel om er hun bevindingen op ander gebied mee te con
fronteren. De bundel Taalverandering in Nederlandse dialekten
kan daarbij een goede ingang naar het dialectologisch mate
riaal opleveren.
2. Het ene brood is het andere niet
In 1980 verscheen de voortreffelijke scriptie van Jozien Jobse-van Putten over een Taalgeografisch onderzoek naar broodTVE 12-257

namen in Nederland als nummer 1 van de Publikaties van het P.
J. Meertens-Instituut te Amsterdam, onder de hoofdtitel 'n
Brood is ginnen stoeten. In dit boek behandelt de schrijfster
de namen die in Nederland voor broodsoorten van verschillende
vorm en samenstelling gebruikt worden met grote kennis van za
ke. Ze gaat daarbij uitgebreid in op de principes, methoden
en problemen van zowel de taalgeografie als de volkskunde,
waardoor het boek meteen een aardige inleiding tot deze vak
gebieden is geworden.
Het Gooi en directe omgeving komen er in deze scriptie nogal
bekaaid af. Wel kan het Gooi, zoals zij vermeldt, de schrijf
ster helpen bij de interpretatie van bol als broodnaam, omdat
in het Larense bolle kook voor "ontbijtkoek" nog de oude be
tekenis van bol "slap, zacht, week" blijkt; maar op de ver
schillende kaarten blijft het Gooi een praktisch leeg gebied.
Dat is niet de schuld van de schrijfster, maar van het gebrek
informatie uit ons gebied, dat wil zeggen: een gebrek aan
informanten, mensen die er tijd aan willen besteden dialectologische en volkskundige gegevens uit dit gebied te verzame
len. Uit mijn eigen materiaal kan ik hier twee gegevens aan
het materiaal uit de scriptie toevoegen: het gewone brood in
Laren heette tot aan de Tweede Wereldoorlog 'n roaje wadt
(letterlijk: een brood van roodbloeiende boekweit), waarmee
dan bruin tarwebrood bedoeld werd; en de broodproductie in La
ren was tot aan de eeuwwisseling gebaseerd op meel van boek
weit, daarna op tarwemeel.
Zouden de lezers van dit blad, begaan als zij zijn met de his
torie van het gebied tussen Vecht en Eem, echter niet nog veel
meer gegevens kunnen aandragen? Mevrouw Jobse-Van Putten,
werkzaam op het P.J. Meertens-Instituut, zal zeker haar voor
deel kunnen doen met nadere gegevens uit dit gebied. (Welke
broodsoorten waren en zijn er? Hoe heten ze? Welke vorm heb
ben ze? Van welk soort meel zijn ze gemaakt? Betreft het brood
voor speciale gelegenheden? Welk brood werd meestal gegeten?
Wat verstaat en verstond men onder de algemene aanduiding
brood?).
Het gebrek aan Gooise gegevens neemt echter niet weg, dat het
boek vooral ook in methodologisch opzicht veel te bieden heeft
aan wie zich interesseert voor taalgeografie en volkskunde.
3. Vblksverhalen uit Gooi en omstreken
Volksverhalen komen de laatste tijd weer steeds meer in trek.
Daarom valt het te verwachten dat er veel geïnteresseerden
zullen zijn voor de Vblksverhalen uit Gooi- en Eemland en van
de westelijke Veluwe , die door E. Heupers werden verzameld
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en nu, als het eerste deel van de serie Nederlandse volksver
halen, in drie banden worden uitgegeven door de afdeling
Volkskunde van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam. In
1979 verscheen de eerste band (registers en commentaar: A.J.
Dekker; voorwoord: J.J. Voskuil; inleiding: E. Heupers) en in
1981 de tweede (registers en commentaar: A.J. Dekker en J.J.
Schell). De goedverzorgde uitgave heeft nauwelijks een aanbe
veling van node.
Een waarschuwing is op zijn plaats: het "dialect" in de weer
gave van de verhalen is niet zuiver; het meest betrouwbaar is
het nog in de passages van Soester zegslieden.
Beide banden tezamen omvatten 2.442 verhalen; band 1 de ver
halen 1-1.098, band 2 de verhalen 1.099-2.442. De banden zijn
voorzien van een plaatsnamenregister zodat snel kan worden
opgezocht welke verhalen (mede) over een bepaalde plaats han
delen. Over de hieronder aangeduide plaatsen zijn verhalen in
de banden te vinden, variërend van een enkele tot vele tien
tallen per plaats. Baarn, Blaricum, Bussum, Eembrugge, Eemdijk, Eemnes, 's-Graveland, Hilversum, Hollandse Rading, Hui
zen, Kortenhoef, Lage Vuurse, Laren, Loosdrecht, Maartensdijk,
Muiden, Muiderberg, Naarden, Nederhorst den Berg, Soest,
Soestdijk, Soesterberg, Weesp. Ook over de Eem, de Vecht en
de Zuiderzee zijn verhalen te vinden.
Wat voor een wereld is het die ons in deze verhalen tegemoet
komt? Een wereld waarin elk dorp z'n tovenaars en heksen heeft
en z'n belezers en voorspellers; een wereld waarin zwaluwen
en lapjeskatten geluk brengen, watersnippen het weer voorspellen, uilen de dood aankondigen, een zwarte hond de duivel is;
een wereld waarin bultenaars en scharensliepen regen brengen,
joden en zigeuners en vrijmetselaars een verbond met de dui
vel hebben; een wereld waarin kransen van veren zitten in het
kussen van de zieke, waarin mensen van de weg worden gezet
voor een lijkstatie, waarin dominee en pastoor de wind kunnen
laten draaien; een wereld vol spoken, dwaallichten, vuurbal
len, witte en zwarte vrouwen. Het is een wereld die nog geen
honderd jaar achter ons ligt, de wereld van onze grootouders;
een wereld met hetzelfde land, hetzelfde water als nu om ons
heen. Maar ook een wereld vol armoe en angst, vol geboden en
verboden. Een wereld die ons soms vreemder is dan Afrika of
Azië. Heel verwonderd kun je raken bij het lezen. Heel be
droefd vaak ook, en kwaad soms.
De Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke
Veluwe zijn net zo genoteerd als ze verteld zijn, en komen op
die manier heel direct over. Ze doen je, hoe dan ook, heel wat
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meer dan de mooi opgesmukte en gladgestreken vertellinkjes die
in sommige andere boekjes zijn opgedist.
4. Slot
In dit artikel zijn drie boeken besproken die meer of minder
nauw verbonden zijn met het Amsterdamse P.J. Meertens-Instituut. Dat Instituut kan beoefenaren van de lokale geschied
schrijving veel hulp bieden op gebieden als dialectologie,
volkskunde en naamkunde. Maar een dergelijk instituut kan an
derzijds ook niet functioneren zonder de medewerking van men
sen die, bekend met hun eigen plaats en streek, gegevens wil
len verzamelen betreffende volksgebruiken, taalvormen, perceelnamen en meer van dergelijke zaken. Zoiets kost best tijd en
moeite, wil je het goed doen (en beter geen informatie, dan
verkeerde informatie). Maar ik denk dat onder de lezers van
dit blad er toch wel wat zijn die zich zulke moeite voor een
dergelijk doel wel zullen willen getroosten. Het Meertens-Instituut geeft vragenlijsten uit (totaal zo'n vier per jaar,
soms ook meer) op drie gebieden: Dialectologie, Volkskunde en
Naamkunde. Wilt u voor een of meer van deze gebieden die lijs
ten invullen, dan kan dat geregeld worden door te schrijven
of te bellen naar het Instituut. Daar zal men u ook graag hel
pen als u met vragen op deze terreinen zit.

■Mj, Gerritsen, red., Taalverandering in Nederlandse dialekten,
Müiderberg, Coutinho, 1979; bundel met 21 opstellen; verkrijg
baar bij/via de boekhandel, ƒ 47,50.
J. J o b s e V a n Vutten, 'n Brood is ginnen stoeten, Taalgeogra
fisch onderzoek naar broodnamen in Nederland, Publikaties van
het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam nr. 1; verkrijgbaar
via/bij dit Instituut, f 15,— .
E. Heupers e.a., Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de
westelijke Veluwe, band 1, 1979, ƒ 35,— ; band 2, 1981,
ƒ 38,50; verkrijgbaar bij/via boekhandel of bij het P.J.Meertens-Instituut.
P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en
Naamkunde van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Kei
zersgracht 569-571, Amsterdam, tel. 020-234698.
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Een pleidooi voor. . . ?
S. Pos - Hilversum

Naar ik meen nu weer zo ruim een acht jaar geleden werd er op
initiatief van de Historische Kring Loosdrecht een bijeenkomst
belegd, met als doel eens met afgevaardigden van de verschil
lende historische kringen van gedachten te wisselen over het
dokumenteren van historische gegevens en het inrichten van een
archief Voor het opbergen van archivalia. De vergadering was
goed bezocht en werd gehouden in het kasteel Sypestein te
Loosdrecht en stond onder voorzitterschap van ondergetekende.
Na nogal wat discussie werd besloten een commissie samen te
stellen uit leden van de historische 'kring "Albertus Perk" om
deze materie nader uit te werken. Door deze commissie is nog
het e.e.a. op papier gezet en daar is het bij gebleven. Het
was en bleef bij een eerste poging om te trachten de dokumentatie van historische gegevens op één lijn te brengen, om op
deze wijze het uitwisselen van gegevens synchroon te laten
verlopen. Heden hebben naar mijn weten, alleen de historische
kringen Baarn en Loosdrecht een archief en een eigen dokumentatie-systeem. Nu er de laatste jaren nogal wat kringen bij
zijn gekomen, kun je je afvragen:"hoe zit dat in die kringen
met het dokumenteren en het vormen van een archief?" Is dit
één van hun doelstellingen of blijft het uitsluitend bij het
organiseren van lezingen en af en toe een expositie? Hoe werkt
dat in die kringen of doet men er in verband met allerlei oor
zaken geheel niets of nog niets aan? Hoe is het met het uit
wisselen van historische gegevens, tussen de verschillende
kringen onderling? Kunnen deze vragen beantwoord worden? De
historie houdt niet op bij de grenzen van de lokale geschie
denis van een plaats. Vele familiebanden en gebeurtenissen
strekken zich uit over het gehele gebied van tussen Vecht en
Eem en zelfs nog verder. Eén van de doelstellingen van histo
rische kringen is, het bijeen brengen en het verbreiden van
historische kennis in de ruimste zin van het woord. Waar,kun
je je afvragen,haalt men dan deze kennis vandaan en waar laat
men dat? Blijft het beperkt tot een eenzame onderzoeker, die
zo af en toe een rijksarchief inschiet, daar wat historisch
materiaal bijeengaart, daarover een stukje schrijft en daar
mee uit! Of is het zo dat onderzoekers het door hen bijeenge
brachte materiaal, voor zichzelf houden en daar menen het al
leenrecht op te hebben, bang dat, als zij het inbrengen, een
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ander met hun veren gaat strijken? En .., waar blijft dit ma
teriaal dan, als die onderzoeker naar elders vertrekt? Neemt
hij het mede of verdwijnt datgene wat hij op papier heeft ge
zet in de vuilnisbak? In het verleden en waarschijnlijk ook
nu nog is dit herhaaldelijk gebeurd, tot schade van de bestu
dering van de plaatselijke historie. Een volgende vraag zou
kunnen zijn: waartoe dient het werken in een werkgroep, als
de verzamelde gegevens niet worden ondergebracht in een dokumentatie, die regelmatig is te raadplegen? En aansluitend de
vraag: is er bij de bestaande kringen, buiten de twee genoem
den, reeds enige aanzet gemaakt tot het vormen van een ar
chief? Heeft men zich enige gedachten gevormd hoe en op welke
wijze alle binnenkomende historische gegevens te dokumenteren?
In feite dient dit een van de allereerste aktiviteiten te zijn
na oprichting van een kring en de eerste samenkomsten. Vooral
nü, daar het zich laat aanzien dat een streekarchief wel tot een
van de vrome wensen zal blijken te behoren en dan nog is het
zaak voor historische kringen deze taak niet te verwaarlozen.
Daar komt nog bij, dat de verschillende nog in onze regio aan
wezige oude archieven, praktisch voor regelmatig onderzoek on
toegankelijk zijn. Je zou haast wensen dat deze dan maar naar
de rijksarchieven werden overgebracht. Nu weet ik wel dat het
inrichten en formeren van een archief en het samenstellen van
een dokumentatiesysteem niet zo'n eenvoudige zaak is. Je moet
de beschikking hebben over een werkruimte en dan het liefst
met enige beveiliging, daarnaast de nodige mankracht om de
werkzaamheden te verrichten en niet te vergeten, een grote do
sis enthousiasme om de taken te realiseren. Ook is mij bekend,
dat de twee reeds eerder genoemde historische kringen, in een
wat bevoorrechte positie verkeren, want zij kunnen beschikken
over een ruimte, beschikbaar gesteld door een gemeentelijke
overheid, die plaatselijke historiebeoefening een zeer belang
rijke zaak vindt en zo hoort het ook. Ik kom hier nog wel e—
ven nader op terug. Wat kunnen dan toch de redenen zijn, waar
om historische kringen niet overgaan tot het inrichten van
een archief met alles wat daarmede samenhangt? Is men bang om
te beginnen, onwetendheid of zijn er geen medewerkers te vin
den? Alsmaar vragen. Er is maar een ding: "beginnen!" en wel
zo spoedig mogelijk. De historische kring "Albertus Perk" is
al enige tijd op bescheiden wijze bezig en probeert die zaak
stapje voor stapje verder uit te bouwen. Want weet u, er ko
men historische materialen binnen. Er worden kollekties aan
geboden die moeten worden geregistreerd anders wordt het een
chaos en verdwijnen er materialen zonder een spoor achter te
laten. Leden van de kring of andere belangstellenden hebbende
in hun bezit zijnde archivalia, dia's of foto's in goed verTVE 12-262

trouwen aan de kring overgedaan en het is toch de meest norma
ie zaak van de wereld, dat dan de ontvanger hier goed voor
zorgt en dat het bewaard blijft en op een juiste wijze wordt
beheerd?! Misschien mag ik u eens herinneren aan de oprich
tingsvergadering van de historische kring Loosdrecht, tien
jaar geleden. Ik had het genoegen deze vergadering te mogen
voorzitten en de aanwezigen (een dertigtal) een schema voor te
leggen op welke wijze ik dacht dat er gewerkt zou kunnen wor
den. Uit de vergadering kwam toen de vraag of dit niet alle
maal wat veel was en overtrokken. Ik antwoordde: "dat dit in
derdaad wel veel was, maar dat ik met minder geen genoegen nam
en dit fase voor fase zou trachten te bereiken. En zo is het
ook gebeurd, dankzij enthousiaste medewerkers. Niet dat we er
in Loosdrecht al zijn. Er zal nog heel wat gedaan moeten en
kunnen worden, maar dat is niet erg. Momenteel omvat het ar
chief zo'n tien afdelingen, waarvan zes afdelingen aktief
werkzaam zijn, drie afdelingen door gebrek aan mankracht, wat
minder aktief en één afdeling nog slapende. De kring Loosdrecht
is nu zover dat men bezoekers kan ontvangen voor studie-doeleinden en die komen er dan ook regelmatig. Op één van de af
gelopen avonden in januari kwamen er op een avond, maar liefst
twaalf. De kring Baarn ontvangt in hun archief hele school
klassen en is enorm aktief in het houden van exposities. Zien
de, op deze twee voorbeelden moet het toch mogelijk zijn dat
andere historische kringen in de regio dit ook bereiken? Hier
bij is een goede samenwerking met de gemeente van groot be
lang. Dat er tussen Vecht en Eem gemeentelijke overheden zijn,
die zich anti-historisch opstellen en in het geheel niets wil
len weten van enig lokaal historisch onderzoek, is een heel
trieste zaak. Voor een daar werkzame kring is dit een moeilijk
probleem, maar er is maar een ding: "volhouden", want heus
daar is verandering in te brengen. Het minste wat een gemeen
telijke overheid voor een historische kring (hun onbezoldigde
archief-ambtenaren) kan doen is het beschikbaar stellen van
een werkruimte; dat behoeft helemaal niet veel te kosten. De
gemeente Baarn heeft een kelder onder het stadhuis ter be
schikking gesteld. De gemeente Loosdrecht de zolder boven het
Raadhuis. Zo ook zullen er in andere gemeenten wel ruimten te
vinden zijn die beschikbaar kunnen komen voor de in hun plaats
gevestigde historische kring. De funktie van een plaatselijke
historische kring, laat zich in zijn geheel wat moeilijk om
schrijven, maar misschien geven onderstaande punten daarin
enige duidelijkheid:
a. informatie verstrekken aan gemeentelijke instellingen;
b. informatie verstrekken aan onderwijsinstellingen;
c. fhformatie verstrekken aan bevolking en belangstellenden;
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d. het beschikbaar stellen van historisch materiaal voor stu
derenden;
e. onderzoek naar de plaatselijke historie;
f. het uitgeven van publikaties over de plaatselijke historie
en zo meer.
Waarschijnlijk zijn er nog wel meer punten te bedenken. Ver
der zal men niet moeten vergeten, dat het bestuderen van de
historie een zeer waardevolle vrije tijdsbesteding is en een
in de goede zin van het woord geestverruimende arbeid, die dan
ook nog ten nutte is van wetenschap en van de gemeenschap.
Waarom schrijf ik eigenlijk dit stukje? Waarom houd ik een
pleidooi voor alles wat te maken heeft met archief en dokumentatie? Wel lezers, in feite uitsluitend en alleen omdat ik
van mening ben dat de grondtaak van een historische kring nu
eenmaal is het bijeenbrengen van al die gegevens, die verband
houden met de lokale historie in de meest uitgebreide zin. In
dien dit dan ook gebeurt en het wordt niet ondergebracht in
een archief en gedokumenteerd in een systeem, dan is het wer
ken ondoelmatig en zijn de verzamelde gegevens niet toeganke
lijk voor studie- of andere doeleinden. Een kring die deze
grondtaak niet naar behoren verricht heeft bij de gemeente
lijke overheid ook geen argumenten om "privileges" te verzoe
ken, want deze zelfde overheid zal u beschouwen als een stel
letje goedwillende lieden, die een wat historische hobby be
oefenen.
Ik spreek in het vorenstaande nu niet zo'n beetje voor de
vuist weg, maar zo langzamerhand uit een ervaring van tien
jaar met de kring Loosdrecht. Het blijkt, dat deze grondtaak,
een der belangrijkste voorwaarden is om een historische kring
goed,naar haar omschreven doelstellingen te laten funktioneren. Doet men dit niet, dan kan men zich afvragen: "waar ben
ik in feite mee bezig." Wat heeft mijn werken voor zin, als
niets anders dan uitsluitend een wat prettige vrije tijdsbe
steding, die verder niets om het lijf heeft. Naar mijn mening
is een kring die deze grondtaak niet heeft, uitsluitend een
gemeenschap van plaatselijke belangstellenden, die een lezing
willen bijwonen en verder niets. Heel leuk en ook heel gezel
lig- Faktoren die niet mogen worden vergeten, maar het is en
blijft een kring zonder een historische ruggegraad.
Tot slot nog een ervaring van meer dan 25 jaar met een vere
niging die geen dokumentatie heeft en steunde op de dokumentatie van een grotere instelling. Ik bedoel nu de afdeling
"Naerdinckland" van de Archeologische Werkgemeenschap Neder
land. Al die jaren, ik was er tot voor kort voorzitter van,
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hebben wij zonder een eigen dokumentatie moeten werken. Dat
heeft al die jaren zeer belemmerend gewerkt op het archeolo
gisch onderzoek in de regio. Zeer vele gegevens zijn weg, ver
dwenen of gewoon maar vergeten. De aarde tussen Vecht en Eem
is op alle mogelijke manieren omgeploegd, vergraven en ver
vormd. Niets of praktisch niets is er in die afgelopen perio
de gedokumenteerd met alle gevolgen van dien voor het archeo
logisch onderzoek van nu, maar ook voor het historisch onder
zoek. Een feit dus in negatieve zin. Nu gelukkig is de afde
ling "Naerdinckland" ook begonnen met het opzetten van een
Archeologisch Dokumentatie Centrum voor het Gooi en Omstreken.
Het gaat moeilijk, want de financiën zijn krap, maar het be
gin is er. U zult er nog wel meer van horen.
Ter afsluiting van dit pleidooi (weliswaar niet zo mooi juri
disch) nog dit. Aan de historische kringen, die nog niet zxjn
begonnen of nog aarzelen met het inrichten van een archief en
het realiseren van een dokumentatie—systeem, êën advies, be
gin eraan! Zet uw schouders eronder en laat u niet afschrik
ken door wat voor moeilijkheden dan ook. Wees enthousiast, in
ventief en kreatief en beoefen uw historische studie met ple
zier, ten voordele van uzelf, van uw kring en van de gemeen
schap waarin u woont. Sukses gewenst en gaarne tot uw dienst.

Naschrift
W.G.M. Cerutti - Hilversum
Kern van het "pleidooi" van Pos is dat de belangrijkste taak
van een lokale historische kring is "het bijeenbrengen van al
die gegevens, die verband houden met de lokale historie in de
meest uitgebreide zin". Het aldus bijeengebrachte materiaal
dient z.i. te worden ondergebracht in een archief en gedoku
menteerd in een systeem. De overige functies van een lokale
historische kring (zie o.a. a t/m f) zijn volgens Pos van de
ze hoofdtaak afgeleid.
M.i. wordt hier de suggestie gewekt dat het meeste historische
materiaal nóg bijeengebracht moet worden. Dit is niet het ge
val. Het omvangrijkste en historisch meest belangrijke mate
riaal is reeds bijeengebracht, n.1. in de diverse gemeente
en rijksarchieven. Dit materiaal wacht wat onze regio betreft
"slechts" op toegankelijk maken - via b.v. inventaris, klap
pers, indexen, enz. — en op nadere bestudering.
Uiteraard - en daarin ben ik het geheel met Pos eens - is het
van belang dat wie korte of langere tijd in b.v. een gemeenteTVE 12-265

archief heeft zitten werken, dit materiaal in beginsel niet
voor zichzelf moet houden maar, toegankelijk, beschikbaar zou
dienen te stellen. De beste manier om dat te doen is door over
het onderwerp - hoe klein en schijnbaar onbetekenend ook een artikel(tje) met noten met preciese bronvermeldingen te
publiceren, b.v. in het tijdschrift TVE of in een van de pe
riodieken die de diverse historische organisaties uitgeven.
Komt men niet tot publicatie - om welke reden dan ook - dan
zou men aan de lokale historische kring kunnen melden dat men
over gegevens over een bepaald onderwerp beschikt dan wel zijn
aantekeningen zelf beschikbaar stelt.
Laat ons de diverse bronnen voor lokaal historisch onderzoek glo
baal eens op een rij zetten:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

archieven (rijk, gemeente, waterschappen, enz.);
literatuur;
prenten en kaarten e.d.;
bodemonderzoek, opgravingen e.d.;
eigen waarnemingen "in het veld";
interviews met personen;
overig materiaal (foto's, prentbriefkaarten, krantenknip
sels, films, bandmateriaal, enz.).

Met Pos ben ik het eens dat het van groot belang is bronnen
die niet (goed) bijeengebracht zijn, zoveel mogelijk te ver
zamelen en in een systeem bijeen te brengen. Dit geldt m.i.
vooral voor de bronnen b t/m g, echter niet voor de primaire
en meest belangrijke bron: archieven.
Laat ik een voorbeeld noemen.
Het oud-archief van de gemeente Loosdrecht is een omvangrijk
en belangwekkend archief. Het bevat stukken over:
. het oude gerecht van Loosdrecht;
. het gerecht van Mijnden;
. gemeente Loosdrecht vanaf 1811;
. baljuwschap van de beide Loosdrechten, Mijnden, Tekkop en
Loenen Kronenburgs gerecht;
. Loosdrechtse gedeelte van de in 1684 gecombineerde polder
van Breukelerveen, Tienhoven en de Weerkampen van Loosdrecht.
Van dit archief bestaat een inventaris door R. Fruin Th.A.zn.
uit 1889 met een aanvulling uit ca. 1930, die het archief lo
pend van 1811 tot ca. 1930 omvat. Deze inventaris beslaat to
taal 49 blz. en omvat 283 nummers, waarbij deze 283 omslagen,
pakken, registers, boeken, delen enz. een korte beschrijving
hebben gekregen.
Dit archief is nauwelijks goed geordend of geïnventariseerd te
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noemen, laat staan bewerkt, grondig doorgeplozen of geklap
perd (op onderwerp, naam e.d.). Kortom, het Loosdrechtse ge
meentearchief ligt nog grotendeels onbewerkt. En dan spreek ik
nog niet eens over de op Loosdrecht betrekking hebbende onder
delen van de rijksarchieven in Haarlem en Utrecht en zeker
niet over het Algemeerl Rijksarchief in Den Haag. Overigens heb
ik begrepen dat de Historische Kring Loosdrecht bezig is om in
het Rijksarchief in Utrecht de op Loosdrecht betrekking heb
bende namen uit de rechterlijke archieven te klapperen. Een
uitstekende zaak!
In aanvulling op het pleidooi van Pos zou ik dan ook willen
stellen: historische kringen, breng bronnen bijeen zoveel u
kunt, maar vergeet het bewerken van de "echte" archieven van
uw eigen woonplaats niet!
Dan nog enkele opmerkingen van minder principiële aard. Het
pessimisme t.a.v. een streekarchief kan ik niet met Pos delen.
TVE blijft hiervoor vechten.
Waar gesteld wordt dat diverse gemeentearchieven in de regio
voor regelmatig onderzoek praktisch ontoegankelijk zijn, zal
bedoeld zijn dat de archieven zélf niet goed geordend, ge
klapperd enz. zijn, en dus moeilijk (snel) te doorgronden. Ar
chieven zijn o.g.v. de Archiefwet openbaar en voor een ieder
gratis toegankelijk. Bij mijn vele archiefbezoeken in de re
gio heb ik het nooit meegemaakt dat mij de toegang tot een ge
meente- of waterschapsarchief werd geweigerd. Wel wordt men
vaak bezien als een vreemde snoeshaan omdat men niet begrijpt
wat iemand tussen die "oude papieren" te zoeken heeft, maar
steeds krijgt men wel een vertrek of een werktafel, nooit
heeft het mij aan koffie ontbroken, evenmin aan bereidwillig
heid om - eventueel tegen betaling - copieën te maken. Wie
ooit in een oud-archief van een Gooise gemeente de toegang ge
weigerd wordt, gelieve dat z.s.m. aan TVE te melden.
Conclusie: de heer Pos pleit voor bijeenbrengen en goed en
systematisch documenteren van historische bronnen. Ik ben het
hierin met hem eens: het is van groot belang dat zaken bijeen
gebracht worden voor ze verdwijnen en goed beschreven worden
om ze voor anderen toegankelijk te maken. Ik voeg daar slechts
aan toe: ga eerst de archieven bewerken want dat zijn de be
langrijkste bronnen. Een speurtocht in archieven is lang niet
zo moeilijk als velen denken en er is nog veel nieuws in te ont
dekken. De heer Pos stelt in zijn bijdrage vele vragen. Ik
hoop dat er van de diverse historische kringen in de regio
hierop evenzoveel reacties zullen komen. Gaarne deze inzenden
aan de redactie-secretaris van TVE.
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Stichting Hilversum Pas Op
F. Renou - Huizen

Si

H ilv e r su m , 5555 p a s o p !
Op 19 november 1981 werd in Hilversum de Stichting Hilversum
Pas Op opgericht. Deze Stichting stelt zich ten doel het in
standhouden van historisch of architectonisch belangrijke ge
bouwen en hun omgeving binnen de gemeente Hilversum, hetzij
door zelf aan te kopen en te restaureren, hetzij door anderen
met raad en daad bij restauratie behulpzaam te zijn. Dit, om
dat in een snel tempo vele bouwwerken die getuigen van Hilversums' verleden verpauperen en verdwijnen. De Stichting heeft
haar naam ontleend aan het huisje Pas Op aan de Laanstraat te
Hilversum, het eerste project van de Stichting, een oud middenstandswoninkje dat blijkens de gevelstenen (eigendom van
de Stichting en thans in bruikleen bij De Vaart) dateert uit
1715 en derhalve van vóór de grote branden van 1725 en 1766
die een groot deel van het dorp in de as legden. Volgens oude
volksverhalen wijst de naam Pas Op in een der gevelstenen op
de beul die hier zou hebben gewoond maar omdat het gerecht
van Hilversum geen "hoge jurisdictie" bezat, d.w.z. niet kon
beschikken over leven en dood, is deze uitleg hoogst onwaar
schijnlijk. Meer voor de hand ligt een speelse verwijzing van
de vermoedelijke bouwer J.J. Perk naar een geschil dat hij
had met Hendrik Hooft over de benoeming van schepenen en waar
over hij een gedicht schreef dat eindigt met de woorden "Pas
Op". Het huisje Pas Op, waarin zich nog de resten van twee
bedsteden bevinden, verkeert in een deplorabele staat. De
Stichting heeft zich bijzonder veel moeite getroost wegen te
vinden die zouden leiden tot een restauratie ter plekke maar
dit stuitte steeds af op de eigenaren van de grond. Tenslotte
heeft de Stichting met spijt moeten besluiten om tot herbouw
elders aan de Laanstraat over te gaan met gebruikmaking van
de oude materialen. Weliswaar een stukje geschiedvervalsing
maar naar het oordeel van de Stichting te prefereren boven een
totaal verdwijnen. Over het terrein van de herbouw is met de
gemeente Hilversum in principe reeds overeenstemming bereikt.
Het contact met de gemeente is trouwens bijzonder goed te noeTVE 12-268

men! Het huisje zal wederom een woonbestemming krijgen, enige
plannen zijn al op papier vastgelegd en zullen in overleg met
de gemeente - zulks in verband met subsidiemogelijkheden verder worden uitgewerkt. Afbraak, tijdelijke opslag en her
bouw worden begroot op ongeveer ƒ 200.000,— waarvan een groot
gedeelte uit particuliere bron moet komen. Zo worden er thans
stenen, dakpannen en dorpels op symbolische wijze verkocht
voor prijzen van ƒ 1 0 , — tot f 10 0 ,
, men kan Vriend van de
Stichting" of donateur worden voor resp. ƒ 2 5 , — en ƒ 2 5 0 ,
per jaar, maar het is tevens mogelijk giften in natura te doen.
De Stichting heeft een rekening bij de AMRO-Bank te Hilversum
onder nummer 4 2 . 9 9 . 2 1 . 6 6 7 ; het gironummer van deze bank is
3 2 7 5 0 . Andere gebouwen waar de Stichting thans aandacht aan
besteedt zijn het tuinkoepeltje van de Grote Kerk aan de Kerk
brink, het "Perkhuis" aan de 's-Gravelandseweg 4 1 , het pand
van Hamel (Rijksmonument) aan de Groest, het opgeslagen Rijks—
monument Zeedijk 27 en een houten koetshuis aan de Witte
Kruislaan. Nadere informatie over de Stichting kan altijd wor
den verkregen bij haar secretaris Mr. R.J.W.J. Meyer, Karei
Doormanlaan 56 te Bussum ( 0 2 1 5 9 - 1 4 7 2 9 ) of bij het bestuurslid
F. Renou, Nieuwe Bussummerweg 8 3 a te Huizen, ( 0 2 1 5 2 - 5 8 6 0 1 ) .

TVE 1 2 -2 6 9

Nieuwe uitgaven
Overzicht van nieuwe uitgaven, samengesteld door F. Renou,
Nieuwe Bussummerweg 83a, 1272 CE Huizen, 02152-58601. Voor de
vermelding van nieuwe publicaties in deze rubriek worden de
gegevens gaarne tegemoet gezien aan dit zelfde adres. De met
* gemerkte uitgaven zijn bij de boekhandel verkrijgbaar.
Broer, A.L., Het land van Gooi en Eem, met foto's van Duco
Broer. Zaltbommel,
1982, 2e herziene en aangevulde druk,
184 blz. met afbn. ƒ 34,50. i
Frantisek K5z£k, Comenius.Uitg. Persagentschap Orisorbis Praag
1980, 78 blz. met afbn. (Nederl. tekst).
Een eeuw Christelijk Onderwijs in Eemnes 1882-1982. Uitg. De
eeuwfeestcommissie te Eemnes, 84 blz. met afbn. ƒ 15,— ,
verkrijgbaar bij de Chr. Scholen te Eemnes.
Zoë as 't nooit meer wurdt. m. gramafoonpl. Dialectwerkgroep
Huizen, Huizen, 1981. Uitg. Drukkerij Visser te Huizen.
106 blz. met afbn. ƒ 28,50.
Natuurgebied 't Laegieskamp. Uitg. Biologische werkgroep Het
Laegieskamp, 1981. ƒ 10, — , te verkrijgen p.a. Kolfbaan
18, 1412 ES Naarden.
Munnig Schmidt, E. en Lisman A.J.M. met tekeningen van Schut,
C.T.Th., Plaatsen aan de Vecht en de Angstel met een voor
woord van Meischke, Ir. R . , 1982, Uitg. Oudheidkundig Ge
nootschap Niftarlake, 240 blz. met afbn.; intekenprijs
voor leden ƒ 70,— .
Pol, architectenburo G. van der en Cerutti, W.G.M.
(deel
1) Laren, rijk aan monumenten, Laren 1982. 229 Blz. met
afb. ƒ 37,50. Verkr. bij de boekhandel te Laren.
Raadt, Piet de, De kerk in Muiderberg. Muiderberg, 1982, met
afbn..
Rinsma, E.J. en Snel, J., De Horstermeer 100 jaar droog 18821982. Berkel en Rodenrijs, 1982, 71 blz. met afbn.ƒ 12,50.
Verkrijgbaar bij het Gemeentehuis Nederhorst den Berg.
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Schrikker, Kees, De memoires van de beeldhouwer Kees Schrikker, 176 blz. met afbn.. Laren NH. 1982,ƒ 37,50. (Drukke
rij van Wyland b.v. te Laren).
Stevens, Hans, De Lage Vuursche, Uitg. Bakker, Baarn, 1982,
92 blz. met afbn., ƒ 9,75. *
V.V.V. Gooi en Vechtstreek, Gids voor vacantie en vrije tijd,
1982, 55 blz., met afbn. ƒ 1,75.
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De Horstermeer 100 jaar droog
boekbespreking

J. Daams - Kortenhoef
"De Horstermeer 100 jaar droog" door E.J. Rinsma en J. Snel,
uitgave van de jubileumcommissie met dezelfde naam. Verkrijg
baar a ƒ 10, — , af te halen op het gemeentehuis van Nederhorst
den Berg. Ook verschenen in een ongebonden uitgave als dubbel
nummer van "Nederlandse Historiën", a ƒ 7,30, te bestellen
bij de redactie van dit tijdschrift, Gerberasingel 94, 2651 XZ
Berkel en Rodenrijs (tel. 01891-3003).
De jubileumcommissie "De Horstermeer 100 jaar droog" heeft de
goede gedachte gehad een boekje over de geschiedenis van de
Horstermeer, die in 1882 is drooggemaakt, uit te geven. De
eerste auteur heeft al een boekje over de Bethunepolder in
Tienhoven op zijn naam staan; de tweede auteur is de samen
steller van een "Prentenboek van Nederhorst en herinneringen
uit grootmoeders tijd".
De samenwerking van de twee auteurs heeft er toe geleid dat
een uitgave kon verschijnen waarin op een heel plezierige ma
nier de oude en nieuwe geschiedenis van deze voor de meeste
mensen zo onbekende polder wordt behandeld. Heel zinvol is dat
de waterstaatkundige aspecten, meestal verwaarloosd, voor een
groter publiek worden behandeld, terwijl er heel interessante
bijzonderheden over de land- en tuinbouwactiviteit in voorko
men. Heel recente geschiedenis,dikwijls gebaseerd op persoon
lijke herinneringen van de bewoners, leert ons welke moeilijk
heden de vestiging in deze moeilijke polder, met zijn enorme
kwel, voor de bewoners heeft veroorzaakt.
Het is bepaald verrassend wat er over een beperkt gebied van
+_ 600 hectare polderland kan worden verteld. Daarom van harte
aanbevolen.
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Het Gooi bekeken en besproken
boekbespreking

W.G.M. COTtti.

m„rmm

Onder auspiciën van de Vereniging van Vrienden van het Gooi is
dit jaar een fraai boek verschenen, getiteld "Het Gooi beke
ken en besproken"• In dit boek is een twaalftal artikelen op—
genomen; de redactie van de publicatie lag bij Dr. A.C.J. de
Vrankrijker en F. Renou. Vrijwel alle afbeeldingen uit het
boek zijn van A, Bonebakker. Het boek telt 124 pagina's en
zo'n 150 foto's. Bijna alle foto's leggen het tegenwoordige
Gooi vast, slechts bij uitzondering worden situaties uit het
verleden afgebeeld. De bijdragen daarentegen zijn in het al
gemeen wel sterk (cultuur)historisch getint. Qua onderwerpen
en wijze van benadering zouden vrijwel alle artikelen ook zeer
wel in het tijdschrift van TVE gepast hebben; wel een bewijs
hoe dicht de doelstellingen van TVE en de Vrienden bijeen lig
gen.
In zijn voorwoord spreekt Commissaris van de Koningin De Wit
van de dwingende opgave om het Gooise landschap en de Gooise
natuur tegen aantasting te vrijwaren, geen verdere woningbouw
in natuurgebieden, een terughoudend beleid met betrekking tot
wegenaanleg, het drastisch tegengaan van hoogbouw en behoud
van Gooise natuurgebieden.
Krachtige en loffelijke uitspraken; wij hopen dat hiervan veel
bewaarheid zal worden.
In een bijna filosofisch artikel probeert Dr. C. Cup - voor
heen (vice)voorzitter van de Vrienden - tot de diepere waarden
van het Gooise landschap door te dringen. In het huidige Gooi
se landschap is een eeuwenlange ontwikkeling van het leven in
het Gooi in al zijn facetten af te lezen.
Mevr. Drs. M. Addink-Samplonius, gemeentearcheologe van Hil
versum, levert een voortreffelijk geschreven bijdrage over het
Gooi in de prehistorie.
Dr. A.C.J. de Vrankrijker schetst de historie van het Gooi en
de ontwikkeling van landschap, bevolking, verbindingen enz..
Drs. J. van Dis Hzn. beschrijft de geschiedenis en huidige be
tekenis van de Stichting Goois Natuurreservaat, welke in 1982
50 jaar bestaat en waarvan hij plv. voorzitter was.
In een bijdrage van Drs. H.M.J. Tromp wordt e.e.a. verteld
over de’'s-Gravelandse buitens.
Ir. P. Loggere, jarenlang voorzitter van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi, beschrijft de toenemende "verstening"
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van het Gooi de laatste decennia en hoe zij hebben geijverd en
actie gevoerd om dit waarnodig tegen te gaan en zoveel moge
lijk natuur- en landschapswaarden te behouden.
R.M.H. Magnée ontvouwt enige gedachten hoe in de toekomst
bouwen in het Gooi zou kunnen plaatsvinden waarbij hij aan
geeft dat z.i. bouwactiviteiten met name in de bestaande ge
bouwde omgeving dienen plaats te vinden, niet in nieuwe- of
uitbreidingsgebieden.
Iets over het bedrijfsleven in het Gooi vernemen wij in de bij
drage van de journalist van de Gooi- en Eemlander C.N.H. Twisk.
Een interessant artikel is van de hand van G.H. van Beek,werk
zaam bij de NOS en secretaris van de Stichting Nederlands Om
roepmuseum, over de ontwikkeling van radio en tv in het Gooi.
Van H. Janse van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, is een
artikel opgenomen over de Grote Kerk in Naarden waarbij voor
al de plafondschilderingen worden belicht.
Van de hand van architect G. van der Pol is een zeer boeiende
en evenwichtige bijdrage over Laren, Blaricum en Huizen.
De bundel besluit met een korte nabeschouwing van A. Bonebakker.
Het Gooi bekeken en besproken is een fraai verzorgd boek ge
worden dat zeker de moeite waard is (winkelprijs ƒ 34,90).
Toch één kritische kanttekening.
De Vereniging van Vrienden van het Gooi is een breed georiën
teerde natuur- en landschapsbeschermingsorganisatie. In het
boek echter is — behalve in de bijdrage van Ir.Loggere — nauwe
lijks aangegeven hoe de Vrienden in de toekomst deze taak
denken te vervullen. Nu is het boek wel erg een kijken naar
het heden en spreken over het verleden. De toekomst komt nauwe
lijks aan bod. Misschien kan dat in een volgende uitgave.
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Actualiteiten
NIEUWE VOORZITTER GOOIS NATUURRESERVAAT
Het Goois Natuurreservaat dat dit jaar 50 jaar bestaat heeft
in de persoon van de commissaris van de koningin Drs. R. de
Wit een nieuwe voorzitter gevonden, een uitstekende keuze,
gezien zijn bestuurlijke ervaring opgedaan na een studie bio
logie, vooral gericht op het Vechtplassengebied en zijn grote
kennis van de Gooi- en Vechtstreek.
STUKJE VECHTOEVER NATUURRESERVAAT
Dankzij subsidie van de provincie Noord-Holland kon de Vereni
ging tot Behoud van Natuurmonumenten een moerassig stukje
Vechtoever aankopen dicht bij het fort Uitermeer. Het zal op
de gebruikelijke wijze beheerd worden zodat de zeldzame vege
tatie in stand zal blijven.
STICHTSE BRUG
Bij de Stichtse Brug in aanbouw is een unieke vogel broed- en
pleisterplaats van water, riet, slikterreintjes en zandplaten
ontstaan. De Vereniging van Vrienden van het Gooi heeft de ge
meente Blaricum ver uitgewerkte plannen aangeboden voor de be
scherming en het beheer van dit gebied.
HEIDE SYMPOSIUM
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Goois Natuur
reservaat, werd op 10 november een groot heide-symposium ge
houden. Hiervan zal in het volgende nummer verslag worden ge
daan.
STUDIECONFERENTIE TE MUIDERBERG
In augustus werd door de Stichting Oud-Muiderberg weer een stu
dieconferentie belegd. Na Floris V en de musicus Heinze stond
ditmaal een heilige in de belangstelling. De Heilige Ludgerus,
die in 744 in een dorp aan de Vecht werd geboren. Hij volgde
Willibrordus en Bonifatius op
en voltooide min of meer de
bekering van de Friezen en de Saksen. Hoe innig zijn verbon
denheid met Muiderberg is geweest, daar werden de diverse ge
leerden die in 2 dagen het onderwerp van vele zijden belicht
ten het niet over eens. Wel kregen de belangstellenden veel
wetenswaardigs voorgeschoteld.
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IJSKELDERS EN VLEERMUIZEN
Op de buitens Schaep en Burgh en Hilverbeek in 's-Graveland
zijn nog ijskelders aanwezig. Deze zullen begin 1983 gerestau
reerd worden door architect A. Stork uit Weesp. Dankzij de
vindingrijkheid van de eigenaresse, de Vereniging tot behoud
van Natuurmonumenten, kon bij CRM naast monumentengelden ook
een fonds tot behoud van vleermuizen aangeboord worden. Ijs
kelders zijn evenals bv. voormalige vestingwerken zeer geschikt
als overwinteringsplek en als broedkamer voor deze nachtdie
ren. De kenners kunnen al voorspellen welke soorten er na de
restauratie zullen huizen.
VW
Uit het jaarverslag 1981 van de V W - G o o i en Vechtstreek ontle
nen wij enkele cijfers over de belangstelling voor diverse
toeristische trekpleisters in de regio. Muiderslot 140.000 be
zoekers, recreatiepark Oud—Valkeveen en het Singermuseum bei
den ca. 100.000 bezoekers, Anna's Hoeve in Hilversum 75.000,
Vestingmuseum Naarden ruim 43.000 bezoekers, bezoekerscentrum
Corversbos 24.000, beklimming van de toren van de Grote Kerk
in Naarden 7.100, Geologisch Museum Hofland in Laren 5.800 be
zoekers, Comeniusmuseum 3.500 en gemeentemuseum te Weesp 1.1.69
bezoekers. De VW-kantoren verstrekten in totaal meer dan
100.000 inlichtingen, waarvan meer dan de helft aan inwoners
van onze regio zelf.
ZONDAG
Op 5 september overleed op 91-jarige leeftijd de bekende,
reeds tientallen jaren in Blaricum woonachtige schilder, Jan
Zondag.
TRAPPENBERG
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Trappenberg
als kinderrevalidatiecentrum is een boekje verschenen, ge
schreven door Els Taverne met foto's van Erno Vis,getiteld
"Een boekje open..". De Trappenberg is gevestigd in het voor
malige Amsterdamsch Kindersanatorium Hoog-Blaricum te Blaricum/Huizen, gebouwd in 1912 door de architecten K. Muller en
Ph.J. Hamers.
CULTUURPRIJS HILVERSUM
De Hilversumse Cultuurprijs 1982 is toegekend aan de componist
Tristan Keunis. De aanmoedigingsprijs is dit jaar niet toege
kend. Vorig jaar werden deze prijzen uitgereikt aan de HilTVE 12-276

versumse Historische Kring Albertus Perk en aan Hugo Meijer.
NAARDEN IN MADURODAM
In Madurodam is een exacte maquette,schaal 1 op 25,van het Co—
meniusmuseum en het Comeniusmonument geplaatst. Ook is daar in
oktober een tentoonstelling "Comenius en zijn tijd te zien
geweest. Aan de voorbereiding van e.e.a. is ruim 2 jaar gewerkt.
COMENIUSMUSEUM
Door het bestuur van het Comeniusmuseum te Naarden is per 1 mei
als nieuwe beheerder aangesteld Stevin Poolman, een bijna af
gestudeerd historicus uit Bussum. Wij wensen hem veel succes.
INTENDANCE-MUSEUM
Het Gooi is sedert mei 1982 een museum rijker geworden en wel
de Historische Verzameling Intendance, gevestigd op het ter
rein van de Kol. Palmkazerne in Bussum. Deze militaire verza
meling telt ca. 500 stukken. Een bezoek is te arrangeren via
de conservator Kap. B.C. Catz.
MUSEUM HOFLAND
Het Geologisch Museum Hofland waar een verzameling stenen, mi
neralen en fossielen te zien is, meldt met een enorm ruimte
gebrek te zitten. Het museum, dat geheel door vrijwilligers
gerund wordt, is zeer de moeite waard. (Zevenend 8, Laren, ge
opend dagelijks van 13.00-16.30 uur; maandag gesloten.)
ST. VITUSKERK IN HILVERSUM
De Vituskerk in Hilversum bestaat in 1982 90 jaar. Op een ten
toonstelling in september werd het e.e.a. over de historie van
deze kerk, gebouwd door de bekende architect P.J.H. Cuypers,
getoond. Is er eigenlijk t.g.v. dit jubileum een boekje over
deze kerk verschenen?
NEDERLANDSE BACH VERENIGING
Deze vereniging, welke zeer nauwe banden met Naarden en het
Gooi heeft, bestaat dit jaar 60 jaar. Over de Bach Vereniging
zou een interessant artikel of boekje te schrijven zijn. Wie
zet zich hier eens aan?
KUNST IN KORTENHOEF
De actieve Stichting Kunst aan de Dijk organiseerde in augus
tus voor de 3e keer in 2 jaar een expositie in het sfeervolle
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Kortenhoefse kerkje. Dit keer was de tentoonstelling gewijd
aan werk van de Kortenhoefse schilder Barend van Voorden.
KERK IN MUIDEN
De katholieke St. Nicolaaskerk in Muiden wordt op dit moment
gerestaureerd. Over deze in 1822 gebouwde kerk in zgn. Water
staatsstijl is vrijwel nooit iets geschreven. Toch zou over de
ze kerk heel wat in een artikeltje bijeen te brengen zijn. Ook
hier, wie neemt deze uitdaging aan?
GOOI EN VECHTSTREEK WEERGEGEVEN DOOR DE GEZUSTERS PIECK
De Stichting Adri en Gretha Pieck werd in 1981 opgericht met
het doel het leven van de in Bussum geboren zusters (nichten
van Anton Pieck) in een boek vast te leggen en om hun werk een
passende bestemming te geven. 147 Pastels en pentekeningen
werden al opgenomen in de topografische atlas van het Rijksar
chief te Utrecht. Het Rijksarchief Noord-Holland kan binnen
kort ook een schenking van afbeeldingen van plekjes in de Gooi
en Vechtstreek tegemoet zien.
HISTORISCHE KRING BLARICUM
De dit jaar opgerichte Historische Kring Blaricum, welke in
middels al zo'n 80 leden heeft, is recent toegetreden tot het
algemeen bestuur van TVE, in de persoon van voorz. A. van Keulen.
HISTORISCHE KRING 's-GRAVELAND
Onze regio is sedert kort een nieuwe historische kring rijker
en wel de Historische Kring 's-Graveland, welke ook Kortenhoef
en Ankeveen bestrijkt. De Historische Kring presenteerde zich
voor het eerst met een tentoonstelling over de historie van de
3 dorpen, het turfsteken, de wasserijen en de buitens. Ook
werd een film van Evert Boeve over het turfbedrijf gedraaid.
E.e.a. trok veel belangstelling. De nieuwe kring is inmiddels
via de heer Marius van Ee toegetreden tot het algemeen bestuur
van TVE.
HISTORISCHE KRING LAREN
De Historische Kring Laren, die juist 2 jaar bestaat, is ge
start met een kwartaalbericht in de vorm van een tijdschrift.
Dit 4e-kwartaalbericht ziet er zeer verzorgd uit en bevat interessante informatie. Met name de landbouwhistorische werk
groep en de werkgroep boerderijen blijken actief. (Red. adres:
E. Raassen-Kruimel, Oude Drift 1, 1251 BS Laren NH, tel.82484),
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HISTORISCHE KRING LOOSDRECHT
Met een feestelijke avond vierde in september de Historische
Kring Loosdrecht zijn 10-jarig bestaan. Onze felicitaties.
STREEKARCHIEF
Over het streekarchief is helaas weinig nieuws te melden. Wel
is door de gemeente Hilversum een ambtenaar (mevr. Karin Abrahamse) in de gelegenheid gesteld de opleiding tot middelbaar
archiefambtenaar te volgen. Mogelijk zal zij, na beëindiging
van deze studie, zich kunnen belasten met de zorg voor het oudarchief van Hilversum. Voorts is bij de provinciale archief
inspectie de heer Dirk Dekema als stagiaire werkzaam. O.l.v.
de provinciale archiefinspecteur Dr. A.J. Kölker zijn beiden
bezig met het inventariseren van polderarchieven in de regio.
De gemeente Weesp tenslotte heeft, als eerste gemeente in onze
regio, een part-time gemeentearchievaris benoemd en wel mevr,,
I.H.M. Kemperman-Wilkes. Heel langzaam wordt ook in het Gooi
e.o. een begin gemaakt met een deskundige archiefzorg.
EPPO DOEVE
De gemeente Laren zal de Erfgooiersschildering van Eppo Doeve
nog niet overdoen aan de Stad en Lande Stichting. Laren wil
eerst nagaan of er in Laren zelf plaats is voor dit schilder
stuk dat 50 strekkende meter groot is, b.v. in het nog te bouwen
complex Hamdorff. In de loop der tijd zijn al als mogelijke
plaatsen genoemd de Grote Kerk in Naarden, de St.Jansbasiliek
en het Singermuseum in Laren, het nieuwe stadskantoor in Naar
den en de le verdieping van het station in Hilversum als dit
zou vrijkomen t.b.v. de historische collectie van Hilversum.
De Stad en Lande Stichting heeft overigens wel al ƒ 5.000,—
beschikbaar voor restauratie van de schildering. Hoe het nu
verder moet met restauratie en plaatsing is ons niet duidelijk.
INFORMATIEMARKT HILVERSUM
In september werd in Hilversum wederom een cursus- en vrije
tijdsmarkt gehouden. Vele tientallen organisaties deden mee;
zo ook Tussen Vecht en Eem, de Hilversumse Historische Kring
"Albertus Perk", de Stichting "Pas Op" en de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland, afd. Naerdinckland. De publieke be
langstelling was zeer redelijk te noemen.
ALGEMEEN BESTUUR VAN TVE
Het algemeen bestuur van TVE komt in principe 3 keer per jaar
bijeen, waaronder op de Jaarlijkse Open Dag. Op 13 september
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j.1. kwam het A.B. voor de najaarsvergadering bijeen in de
Boerderij in Huizen. Ter sprake kwamen o.a. de samenwerking
met de Vrienden van het Gooi en enkele wijzigingen in de sa
menstelling van het A.B.. De Stichting voor Banistiek en He
raldiek te Muiderberg welke in het A.B. vertegenwoordigd was
door de heer KI. Sierksma, heeft de wens te kennen gegeven
niet meer in TVE vertegenwoordigd te willen zijn.
DUIKER, ARCHITECT VAN EEN NIEUWE TIJD
In nauwe samenwerking met de afdeling Bouwkunde van de Tech
nische Hogeschool in Delft organiseert het Bouwcentrum in Rot
terdam van 12 november 1982 tot 2 januari 1983 een aan Duiker
en zijn compagnons, Bijvoet en Wiebenga, werk gewijde exposi
tie. Duiker was een van de belangrijkste exponenten van het
nieuw—zakelijk" bouwen in Nederland. Bekende werken van hem
in het Gooi zijn het sanatorium Zonnestraal en hotel Gooiland
in Hilversum. In het speciale architectuurnummer van TVE (11e
jaargang n r . 2) werd ook aan Duiker en zijn werken in het Gooi
aandacht besteed.

TVE-nieuws
NIEUWJAARSBIJEENKOMST TVE OP 10 JANUARI
Op 10 januari zal TVE in de Turfloods in Naarden een speciale
tiende kout houden. Een uitstekende gelegenheid om het nieuwe
jaar gezellig te starten. Alle belangstellenden zijn van harte
welkom. Aanvang: 20.00 uur.
TVE—DONATIE 1983
Bij dit nummer van TVE treft u een acceptgirokaart aan ter be
taling van de donatie 1983.
Hoewel vele kosten, zoals druk- en papierkosten, porti enz.
voortdurend stijgen, wil het bestuur de donatie voorlopig niet
verhogen.
Echter, de TVE-donateurs worden er uitdrukkelijk op gewezen
dat het bedrag van ƒ 17,50 als een MINIMUM dient te worden ge
zien. Wij hopen dat vele TVE-donateurs een hogere bijdrage
zullen overmaken.
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Vragen aan de lezers
Wie kan mij aan nadere gegevens helpen over de volgende onder
werpen? Informaties worden gaarne ingewacht door W.G.M. Cerutti, J.P. Coenstraat 77, 1215 KP Hilversum, tel. 035-19471.
Jacob London, architect
London werd geboren in Haarlem in 1872, woonde vanaf 1912 tot
aan zijn dood in 1953 in Hilversum. Hij trouwde in 1912 met
M.E. Brouha die in 1972 in Hilversum overleed. In Hilversum
heeft London diverse woningen gebouwd, o.a. 's-Gravelandseweg
48 (1912), Soestdijkerstraatweg 90 (1912) en Soestdijkerstraatweg 110 (dit huis, oorspronkelijk genaamd Middle Sex, bouwde
London ca 1921 voor zichzelf).
Voor Frederik van Eeden's boek "Het Godshuis in de Lichtstad"
(1921) ontwierp London diverse plannen voor wat wel "Tempelarchitectuur uit het tijdperk van de Vredesbeweging" is ge
noemd .
Wie weet méér over leven en werken van London, m.n. in het
Gooi?
Villa Heideheuvel, Hilversum
In 1876 werd door Dr. Van Hengel en Dr. Penn de Noordhollandsche vereeniging "Het witte kruis" opgericht, de eerste kruis
vereniging in Nederland. In 1880 opende deze vereniging de
villa Heideheuvel aan de Witte Kruislaan in Hilversum, als
herstellingsoord voor vrouwen en meisjes. In de jaren 19241925 werden vleugels en paviljoens bijgebouwd. In 1950 werd
de bestemming gewijzigd in astmacentrum. Dit centrum verhuis
de in 1971 naar een nieuw complex aan de Soestdijkerstraatweg.
Het complex Heideheuvel is nu in gebruik bij de NOS.
Wie weet méér over de geschiedenis van Heideheuvel? Werd b.v.
de villa in 1880 gebouwd of stond deze er al? Wie was de ar
chitect, enz.?
Oude Drift 2, Laren-Hendrik Kever
Van het huis Oude Drift 2 te Laren (tegenover het Singer) is
de architect onbekend. Wie heeft daarover gegevens? Ook ande
re gegevens over dit huis en zijn bewoners zijn welkom. In
dit huis woonde o.a. de bekende schilder Hendrik Kever (18541922) de eerste schilder die zich - in 1879 - in Laren vestigTVE 12-281

de. Ook nadere gegevens over Kever en diens werken zijn wel
kom.
Nieuwe Lyceum, Hilversum,
Het gebied dat begrensd wordt door Kroonlaan, Witte Kruislaan
en Doodweg te Hilversum vormde vroeger een groot landgoed. Wie
weet meer over dit landgoed, het buiten dat hier stond en zijn
bewoners? Nu staat op dit terrein het Nieuwe Lyceum. Wie weet
ook daar meer over te vertellen? Ook zoek ik naar meer gege
vens over de aldaar gelegen villa Theo Broma, Kroonlaan 10-12.
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De meest actuele
wereldatlas

NIEUW

mm

100.000 namen! 350 kaarten
rijk geïllustreerd encyclopedisch
wereldoverzicht
formaat 28 x 38 cm - 284 blz.
gebonden, met stofomslag

f 135,-

Nieuwzijn de namen van de diverse nieuwe staten welke
in de afgelopen periode zijn ontstaan.
Ook nieuw in deze atlas is de officiële Pinyin-spelling van
Chinese namen, met bekende oude namen tussen
haakjes erachter; dus bijvoorbeeld: Beijing (Peking).
Het kaartwerk is tot stand gekomen op de tekentafels van
de befaamde John Bartholomew & Son Ltd. te Edinburgh,
die al vanaf het begin van deze eeuw ’s werelds beste
cartografische werken vervaardigt en kan bogen op een
rijke traditie.
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ANTIQUARIAAT H. POOLMAN
BOEKEN EN PRENTEN
uitgeverij
erkende boekhandel
Brochure-reeks ’Gooi en Vecht’
H. Schaftenaar e.a., Om de fundamenten van een kasteel (Vreeland)
H. Poolman, Gevelstenen in de Vesting Naarden
H. Poolman, Ordonantien, Keuren en Statuten der stad Naarden
P. de Raadt, Het Naardermeer
Jac. Salomons, De geschiedenis van een chocoladefabi
K. Sierksma, Met wapen en vlag tussen Vecht en Eem
Gooi en Vechtstreek in vertellingen (I)
B. Stilma, Kinderarbeid in Hilversum in de 19e eeuw
B. Stilma. Comenius.
A.C.J. de Vrankrijker, Kinderspelen in ’t Gooi (f 19,90)
J.A . Versteeg, De oude straatnam en van Naarden (f 7 ,—)
de verkoopprijs per deeltje bedraagt

Telefoon 02159 - 40366
Kloosterstraat 20, 1411 RT NAARDEN
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NIEUWE HAVEN 33
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Dagelijks geopend van 15-24 uur. Telefoon 02159 - 42990

algemene boekhandel op de begane grond
* buitenlandse afdeling en modern antiquariaat
(onze voordeelboeken) op de eerste etage.

bussum se
boekhandel b.v.
1404 CD vlietlaan 68 - tel. 15313
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