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Stichting ’Tussen Vecht en Eem’
Doelstellingen

Dagelijks bestuur (ad interim)

• Bevorderen van de belangstelling voor en de kennis
van het Gooi en omgeving in historisch perspectief.
• Het behoud van waardevolle terreinen, gebouwen of
voorwerpen in deze regio.
• Het bevorderen van samenwerking tussen organisaties
die zich met het bovenstaande bezighouden.

voorzitter
A. van Keulen, Noolseweg 1,1261 EA Blaricum,
02153-83857
secretaris
P.J.J. Timmer, K astanjelaan9,1231 XZ Loosdrecht,
02158-3530
penningmeester
K. Kool, Jagerspad 31,1251 ZW Laren, 02153-15680

Hoe bereikt TVE haar doelstellingen
• TVE geeft, tezamen met de Vereniging van Vrienden
van het Gooi, een 4x per jaar verschijnend tijdschrift
uit.
• TVE geeft ook andere publicaties uit, zoals historische
wandel- en fietsfolders en bereidt een serie publicaties
voor: de ’Gooise Historische Reeks’.
• TVE onderneemt allerlei acties om cultuur- of natuur
historisch waardevolle zaken te behouden.
• Iedere 10e van de maand een informele bijeenkomst in
de Turfloods te Naarden, de z.g.n. ’tiende kout’.
• Jaarlijkse Open dag.
• Tentoonstellingen, lezingen, bijeenkomsten, excursies.
• Jaarlijkse Cursus Gooise Historie.
• Steun bij historisch onderzoek, studie en activiteiten.
• TVE streeft naar het totstandkomen van een Streek
archief en Streekmuseum.

Organisatie
Binnen het Algemeen Bestuur (AB) van TVE zijn ca. 25
lokale en regionale organisaties op historisch en
aanverwant gebied vertegenwoordigd. Voorts kent het
AB leden die daarin op persoonlijke titel zitting hebben.
Uit en door het AB is een Dagelijks Bestuur gekozen dat
op dit moment uit 5 personen bestaat.

Historie
TVE is opgericht op 22 mei 1970. TVE vormt echter in
feite de voortzetting van de in 1934 opgerichte Stichting
'Museum voor het Gooi en omstreken’, later Vereniging
van Vrienden van het Goois Museum, welke in 1969
werd opgeheven en waarvan de bezittingen zijn onder
gebracht in de historische afdeling van het Cultureel
Centrum de Vaart in Hilversum.

Werkgebied
Het werkgebied van TVE omvat het Gooi, de Noorde
lijke Vechtstreek en het Oostelijk randgebied en beslaat
de gemeenten: Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes, ’sGraveland, Hilversum, Huizen, Laren, Loosdrecht.
Muiden, Naarden, Nederhorst den Berg, Nigtevecht en
Weesp.

Activiteitencommissie
voorzitter
H.E.W. Kwak, Statenlaan 32,1405 EX Bussum,
02159-35692
leden
C. van Aggelen, Siriusstraat 24. 1223 AN Hilversum.
F. van Boetzelaer, Biesboschstraat 63, 1078 MP
Amsterdam, 020-768343

TVE-bijeenkomst
Iedere tiende van de maand een informele bijeenkomst
voor leden én belangstellenden in de wijnboutique en
bistro De Turfloods, Nieuwe Haven 33, Naarden, vanaf
20.00 uur, de z.g.n. ’tiende kout’.
Losse nummers
Tot 1983 zijn van het TVE-tijdschrift 64 nrs. verschenen,
met in totaal ca. 400 artikelen, 2275 blz. en 500
illustraties. Vele nummers zijn nog verkrijgbaar. Prijs
f 4,- (voor normale nummers) en f 10,- voor speciale
nummers (meer dan 100 blz.);(excl. portokosten).
Bestellen bij de penningmeester K. Kool, 02153-15680.
Lidmaatschap
U kunt zich als donateur van TVE aanmelden door
overmaking van minimaal f 17,50 op rek.nr. 47.62.75.199
Amro-Bank Laren (gironr. van de bank 32750) t.n.v.
TVE. Nieuwe donateurs ontvangen alle in het kalender
jaar dat men lid wordt verschenen nummers gratis.
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Dit speciale nummer kwam tot stand dankzij de
steun van de NMB te Hilversum.

Bij de titelpagina: de Kerkbrink te Hilversum, 1959, pentekening van./. Rijlaarsdam.

REDACTIE
Voorzitter
Dr. A.C.J. de Vrankrijker, Const. Huygenslaan 30,
1401 AN Bussum, 02159-13278
Secretaris
E.A.M. Scheltema-Vriesendorp, Turfpoortstraat 39,
1411 EE Naarden, 02159-43610
Leden
J. Daams, Zuidsingel 23, 1241 EH Kortenhoef, 03560601
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035-14227
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02152-58601

Alle copy s.v.p. toezenden aan redactiesecretariaat,
Turfpoortstraat 39,1411 EE Naarden, 02159-43610

Dit tijdschrift wil verleden, heden en toekomst van het
Gooi e.o. in al zijn facetten belichten, vooral met als
invalshoeken het historisch perspectief en natuur, milieu,
landschap en ruimtelijke ordening.
Het tijdschrift verschijnt sedert 1983 als gecombineerde
uitgave van de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) en
de Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG). Het is een
voortzetting van enerzijds het tijdschrift van TVE dat
sedert mei 1970 verschijnt en waarvan tot eind 1982 64
nrs. gepubliceerd waren en anderzijds van het informatie
bulletin van de Vrienden waarvan sedert 1970 29 nrs.
verschenen waren.
Oplage van dit nummer van het TVE/VVG-tijdschrift:
6000 exemplaren.
© TVE/VVG 1984. Gedeeltelijk overnemen van artike
len slechts onder uitdrukkelijke bronvermelding. Voor
geheel overnemen s.v.p. contact opnemen met redactie
secretariaat.
Druk: Spieghelprint, Gooilandseweg 14, 1406 LL
Bussum, 02159-14074.

Woord vooraf

Op 29 maart 1984 was het 50 jaar geleden dat
de stichtingsakte van het Goois Museum
werd gepasseerd. Bij die gelegenheid heb ik
opgemerkt het geen goede zaak te vinden dat
de collectie van dit Museum in de kelders van
De Vaart was beland en grotendeels zelfs niet
eens was te bezichtigen, en de aanwezigen
toegezegd daarin verandering te zullen
brengen.

Inmiddels heeft het college van burgemeester
en wethouders, onder voorwaarden, in
principe ingestemd met een voorstel om het
Goois Museum weer onder te brengen in het
Oude Raadhuis aan de Kerkbrink. Wanneer
te zijner tijd ook de Gemeenteraad hiermee
accoord gaat zal het Museum daardoor volop
in de gelegenheid worden gesteld zich
optimaal te ontplooien.

bloei van het Goois Museum. En dat is bij het
50-jarig bestaan een dubbele felicitatie waard.

ing. R.H. Veerman
wethouder cultuur c.a. van Hilversum.

Voorts zal het Museum zich uitgebreid
kunnen manifesteren met een drietal tentoon
stellingen in De Vaart, welke op 8 december
zullen worden geopend. Daarbij zullen
voorwerpen uit het depot kunnen worden
bezichtigd alsmede de resultaten van arche
ologische opgravingen, terwijl verder op
uitgebreide schaal topografisch werk over het
Gooi van Gooise kunstenaars zal worden
tentoongesteld.

Ik ben ervan overtuigd dat deze zaken zullen
bijdragen tot herleving van de belangstelling
in brede kring voor onze Gooise geschiedenis
en daardoor tot verdere ontwikkeling en

Kaslanjevaas van Amslelporcelein, ca. 1790
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Geschilderde vurehouten porceleinkast. uit Loosdrecht 18e eeuw.
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De geschiedenis van het Goois Museum
50 jaar wel en wee
E.E. van Mensch
Inleiding
Het streven naar een tentoonstelling over de
geschiedenis van het Gooi en van voorwer
pen afkomstig uit het Gooi was al ver voor de
oprichting van het Goois Museum aanwezig.
In februari 1882 zette een werkgroep,
bestaande uit de heren A.N.J. Fabius, H.P.
Bok en J.H. Maas, een advertentie in de
plaatselijke kranten met het verzoek opgaven
van oudheden uit het Gooi te verstrekken.
Uit de vele inzendingen werd van mei tot
september 1882 een tentoonstelling ingericht
in het Raadhuis te Naarden, genaamd
’Gooische Oudheden’. Naast een aantal
objecten uit de stad, waaronder 16e eeuwse
vlaggen, waren zeventig schilderijen van
Gooise kunstenaars tentoongesteld en was
een Huizer kamer gereconstrueerd.
Met een zelfde opzet zou vijfentwintig jaar
later, in 1907, een tweede tentoonstelling
’Gooische Oudheden’ worden samengesteld.
Het initiatief ging ditmaal uit van de
Vereeniging tot Bevordering van het Vreem
delingen Verkeer voorde gemeenten Naar
den, Laren, Blaricum en Huizen. De
stuwende kracht achter deze tentoonstelling
was ds. F. W. Drijver. In de commissie van
bijstand treffen we de namen aan van A.N.J.
Fabius en J.H. Maas, medewerkers aan de
eerste tentoonstelling Gooische Oudheden.
De catalogus ‘) van deze tentoonstelling geeft
een goed beeld van de opstelling. De
inzendingen van Gooise gemeenten, instellin
gen en particulieren omvatten in totaal 489
catalogusnummers. Van de 400 nummers
voor de voorwerpen hebben slechts 95
nummers een band met de Gooise geschiede
nis. De overige betreffen in hoofdzaak
antieke sier-en gebruiksvoorwerpen. De
ongeveer 90 schilderijen, tekeningen, prenten
en foto’s zijn bijna allemaal afbeeldingen van

het Gooi of gemaakt door Gooise kunste
naars. De indeling van de tentoonstelling was
voor het grootste deel niet thematisch. Alleen
op de zolder van het Raadhuis had men een
Gooise boerenkamer ingericht en er waren
voorwerpen bijeengebracht die in gebruik
waren geweest in de Gooise weverijen en bij
de visserij te Huizen.
Bijna 25 jaar later zou opnieuw een
’Historische Tentoonstelling’ worden samen
gesteld, ditmaal in het hoofdgebouw van het
dagblad De Gooi- en Eemlander te Hilver
sum. Zij werd ter gelegenheid van de opening
van het nieuwe kantoor aan de Groest in
december 1928 in de expositiezaal ingericht.
De tentoonstellingscommissie was onder
meer samengesteld uit kenners van de Gooise
historie: J. Boerhout,ds. F.W. Drijver, C.L.
Heek, A.M. Veen en W.J.J. Voogsgeerd.
De indeling van die tentoonstelling was
anders dan de voorgaande. De boeken,
documenten, curiosa, prenten en foto’s waren
per gemeente geordend. Uit de uitgebreide
catalogus2), met nauwkeurige omschrijvin
gen van de geëxposeerde voorwerpen, blijkt
dat door de vele inzendingen een groot aantal
facetten van de Gooise historie kon worden
belicht.
Aan de rand van het Gooi was in 1913 nog
een historische tentoonstelling te zien
geweest. In het Muiderslot werd, nadat de
voornaamste zalen in het slot waren gerestau
reerd, een tentoonstelling ingericht met onder
meer antieke meubels, schilderijen, gebruiksen siervoorwerpen en wapens. In het
uitvoerend comité hadden wederom ds. F.W.
Drijver en A.N.J. Fabius zitting. De
voorwerpen hadden echter, op twee uitzonde
ringen na, geen betrekking op het Gooi en
omstreken, wel op de geschiedenis van het
Muiderslot met zijn bewoners.3)
Vóór de start van het Goois Museum zijn, op
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particulier initiatief, twee musea in de regio
opgericht. Beide was geen lang leven
beschoren.
De heer P. Langerhuizen Lz. bouwde voor
zijn kunstverzameling in 1878 een speciaal
museum op de oude fundamenten van het
landhuis Crailo. Het was waarschijnlijk niet
degelijk gebouwd, want al in 1918 werd het
afgebroken. De collectie van ca. 700 werken
was reeds twee jaar daarvoor naar Amster
dam overgebracht. De Museumlaan op het
landgoed Crailo te Huizen herinnert nog aan
dit voormalig museum.4) Rond het jaar 1905
werd in het logement ’Het Rechthuis’ van de
heer Beijer in Kortenhoef een klein particulier
museum ingericht. Beijer had werken verza
meld van Hollandse en buitenlandse schil
ders, die voor korte of langere tijd in het
schilderachtige dorp hadden vertoefd. Ook
dit museum bleef niet lang bestaan.5)
De oprichting

Aan het eind van het jaar 1932 onderzocht
W. J. Rust de mogelijkheden om tot iets
blijvends te komen. Bij opgravingen in het
Gooi naar prehistorische culturen waren vele
voorwerpen gevonden. Door het ontbreken
van een museum konden deze niet in het
Gooi worden tentoongesteld.
In gesprekken van Rust met dr. J.H.
Holwerda, directeur van het Rijksmuseum
van Oudheden en R.D. Baart de la Faille,
Rijksarchivaris te Haarlem, kwam hij in
contact met ds. F. W. Drijver, sedert 1899
predikant te Naarden en een groot kenner
van de Gooise geschiedenis. Zoals uit het
voorgaande reeds is gebleken was ds. Drijver
al in 1907 en in 1928 bezig geweest met het
verzamelen van Gooise oudheden. Hij was
een groot voorstander van een Goois
Museum. Het besluit dat het museum in
Hilversum zou komen zou later een teleur
stelling worden voor ds. Drijver, die het
graag in Naarden had gezien.
Holwerda bracht Rust ook in contact met
E.M. Jaarsma, directeur van de Koninklijke
Haardenfabriek E.M. Jaarsma. Jaarsma had
grote belangstelling voor de geschiedenis van
het Gooi, vooral voorde archeologie. Bij de

bouw van een fabriek aan de Liebergerweg te
Hilversum waren al in 1913 en 1917
archeologische vondsten gedaan, welke door
zijn goede zorgen bewaard waren gebleven.
Het streven van Rust en Jaarsma naar een
Goois Museum werd gebundeld met de
ideeën die leefden binnen de Rotaryclub
Hilversum. F.E. Farwerck, directeur van de
tapijtfabriek VENETA, had op één van de
bijeenkomsten van de club aandacht
gevraagd voor de Gooise Oudheden welke
door vernieuwing verloren dreigden te gaan.
In overleg met Rust werd besloten een
commissie te vormen tot de oprichting van
een Goois Museum. Op 7 september 1933
kwamen enkele Rotarians, Rust en andere
belangstellenden voor de eerste maal bijeen in
het Palace Hotel te Hilversum. Voor deze
vergadering was, gezien zijn ervaring als
directeur van het Museum van de Arbeid te
Amsterdam, ook de schilder Heyenbrock
uitgenodigd. Tot voorzitter werd de heer
Farwerck gekozen, als secretaris mevrouw
C.A. Jaarsma-Hesta. Na een aantal vergade
ringen, veelal in het Gemeenlandshuis van
Stad en Lande van Gooiland, werd besloten
tot het oprichten van de ’Stichting Museum
voor het Gooi en Omstreken'. Als stichters
traden op de heren F.E. Farwerck, H.
Heyenbrock en E. Luden, de voorzitter van
de Vereeniging van Stad en Lande van
Gooiland. Heyenbrock en Rust werden
belast met de zakelijke leiding van het
museum in de functies van respectievelijk
directeur en conservator.
Op 29 maart 1934 werd de stichtingsbrief
gepasseerd voor notaris Perk. De doelstelling
werd in de acte als volgt geformuleerd:
artikel 2: Het doel der Stichting is het
oprichten en in stand houden van een Museum
in het Gooi; waarin zal worden samengebracht
alwat betrekking heeft op de natuur-historie,
de geschiedenis, de schoone kunsten, de cultuur
en de ontwikkeling van Gooiland, het doen
bezichtigen van het samengebrachte door
betalende o f niet betalende bezoekers, het
houden van tentoonstellingen, vergaderingen en
lezingen, het bevorderen van de Studie der
geschiedenis van het Gooi, het verzamelen en
ordenen van gegevens betreffende alles wat met
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het doel der stichting in verband staat, het
samenstellen, uitgeven en bijhouden van een
catalogus van hetgeen in het Museum is
bijeengebracht, het doen publiceren van ge
schriften o f reproducties van alles, wat tot de
bijeengebrachte verzameling behoort, alsmede
het aanwenden van alle andere wettige
middelen die aan het doel der Stichting
bevorde/ijk zijn.
De geschiedenis van het museum kan in drie
perioden worden verdeeld.

verhuist naar een onderkomen aan de
Vaartweg te Hilversum.
In de derde periode (1969-1984) wordt in de
historische afdeling van het cultureel centrum
De Vaart de doelstelling van het museum zo
goed mogelijk voortgezet. Het geringe aantal
arbeidskrachten en de toegemeten ruimte
laten slechts een zeer bescheiden presentatie
toe. Het overgrote deel van de museum
collectie moet in het depot worden
opgeslagen.
De eerste periode (1934-1947)

In de eerste periode (1934-1947) groeit de
oudheidkamer uit tot een streekmuseum met
een belangrijke collectie. Vooral de inbreng
van Rust is in deze periode van groot belang
geweest.
De tweede periode (1947-1969) kenmerkt
zich door een afnemen van de belangstelling
voor de Gooise oudheden ten gunste van de
moderne beeldende kunst en een toenemen
van financiële- en huisvestings problemen.
Dit tijdvak eindigt met de liquidatie van de
stichting. De bezittingen worden overgedra
gen aan de gemeente Hilversum. De collectie

Het eerste bestuur van de Stichting Museum
voor het Gooi en Omstreken werd groten
deels gevormd uit de Commissie tot oprich
ting van een Gooisch Museum. Ir. W.
Burdet, rentmeester van het Gooisch Natuur
Reservaat, werd bereid gevonden als voorzit
ter op te treden. Na zijn vertrek in 1939 nam
dr. G.G. Pekelharing het voorzitterschap
over. Evenals zijn voorganger leidde hij het
bestuur op een zeer verdienstelijke wijze.
Mevrouw C.A. Jaarsma-Hesta nam het
secretariaat van de Stichting voor haar

Goois Museum, benedenhal, ca. 1965.
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rekening. In de periode 1934-1940 heeft zij
een belangrijke rol gespeeld als contactper
soon tussen de directeur en het bestuur.
Naast het bestuur werd een commissie van
bijstand geformeerd, die het Museum steunde
en die door deskundige inbreng het Museum
diensten kon bewijzen. Zij is slechts een
enkele maal bijeen gekomen. Na 1940 is de
commissie stilzwijgend opgeheven.
Directeur H. Heyenbrock was vooral in het
begin actief. Met Rust heeft hij de tentoon
stellingsruimten opgeknapt, vitrines gemaakt
en de opstelling verzorgd. Vooral voor de
afdeling Geologie en Flora en Fauna was
Heyenbrock de belangrijke promotor. Na
enkele jaren verminderde zijn inbreng. Met
name het verschil in inzicht, vooral met Rust,
met betrekking tot de inrichting van het
Museum, was de aanleiding dat Heyenbrock
zich steeds minder liet zien. Zijn werkzaam-'
heden verlegde hij naar het organiseren van
wisselende tentoonstellingen, het werven van
aanwinsten voor het Museum, vooral schilde
rijen en tekeningen van Gooise kunstenaars,
het organiseren van avonden met lezingen
voor leden en donateurs, het werven van
nieuwe donateurs en het onderhouden van
contacten met de overheid.
W.J. Rust, in 1935 aangesteld als conserva
tor, heeft dus in hoofdzaak de inrichting van
het Museum verwezenlijkt. Met grote kennis
betreffende de Gooise geschiedenis en de
Gooise oudheden zorgde hij voor de
gestadige groei van de collectie en een
voortdurende verbetering van de opstelling.
Vele voorwerpen zijn door Rust, veelal achter
op zijn fiets, naar het Museum gesleept.
In oktober 1940 werden op zijn verzoek twee
adjunct-conservatoren door het bestuur aan
gesteld, R. W.C. Baron van Boetzelaer en Jhr.
dr. J.S. Witsen Elias. Die een hechte band
wilden met het Goois Museum en die tevens
in voorkomende gevallen Rust konden
vervangen. De benoeming van deze twee
onbezoldigde adjunct-conservatoren diende
ook als een versterking van de positie van
Rust tegenover Heyenbrock. Witsen Elias
was, wegens werkzaamheden elders, gedwon
gen zijn functie reeds na ongeveer één jaar
neer te leggen. Van Boetzelaer bleef tot juli

1943 adjunct-conservator.
Als conciërge van het Museum werd de heer
J. Visser benoemd in 1935. Hij moest
ondermeer toegangskaartjes verkopen en
toezicht houden. Tot in 1943 woonde het
echtpaar Visser in een gedeelte van de
beneden-verdieping van het Oude Raadhuis.
Naast deze gratis huisvesting kreeg de heer
Visser een percentage van de verkoop van de
toegangskaartjes, prentbriefkaarten en boek
jes en van geïnde contributies. Tevens
ontving hij een kleine provisie bij het
aanbrengen van nieuwe leden. Pas na 1939
kon het bestuur de familie Visser naast deze
inkomsten een salaris van f 350,- per jaar
uitbetalen.
Ter ondersteuning van de activiteiten van de
directeur en de conservator werden, op
initiatief van O.L. van der Aa, in oktober
1938 de commissies voor de topografische
atlas en voor de folklore geïnstalleerd. Een
jaar later volgde een derde commissie, en wel
voor propaganda. Uit het archief van het
Goois Museum valt slechts een zeer beperkt
beeld van de werkzaamheden van deze
commissies te vormen. De commissie voor de
topografische atlas heeft, volgens informatie
van Van der A a6), met name gegevens
vastgelegd over de geschiedenis van het Gooi.
Ook heeft deze commissie enkele jaren de
collectie kaarten, tekeningen en prenten
beheerd.
De commissie voor de folklore is slechts
korte tijd actief geweest. Door de handelwijze
van mevrouw C. Elze-van Staveren ontstond
al snel na de oprichting van deze commissie
een conflict met Heyenbrock. Mevrouw Elze
had zeer voortvarend het initiatief genomen
tot het vervaardigen van kleine poppen in
Gooise klederdracht. Heyenbrock was in
dezelfde periode bezig met de vervaardiging
van levensgrote poppen voor de Gooise
kostuums uit de collectie van het Museum.
Hij had de Gooise beeldhouwer Remiëns
reeds opdracht daartoe gegeven. Deze kostuumkwestie laaide hoog op en kon pas na
vele besprekingen in der minne worden
geschikt. De commissie is daarna niet meer
actief geweest.
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Publicaties

Al bij de stichting was bepaald dat het
Museum zich niet alleen ten doel stelde het
samenbrengen en het doen bezichtigen van al
wat betrekking had op het Gooi, maar ook het
bevorderen van de studie van de geschiedenis
van het Gooi en het doen publiceren van
geschriften. In de periode dat het Museum
door omstandigheden weinig kon tonen ging
een lang gekoesterde wens in vervulling. In
1941 verscheen het eerste bundeltje met
artikelen over het Gooi en over het Museum.
Aanvankeljk was gedacht aan een jaarboekje.
Door de onzekerheid over de mogelijkheid
van een regelmatige verschijning werd van dit
voornemen afgezien. De titel van het boekje
werd Mededeelingen van het Museum voor het
Gooi en Omstreken, 1941. In deze reeks
mededelingen zouden nog acht deeltjes
verschijnen: 1942, 1943, 1944, 1945/1948,
1955, 1961, 1963/1964en 1967/1968. Inde
boekjes zijn naast artikelen over het Museum
bijdragen opgenomen betreffende achter
gronden van bepaalde voorwerpen uit de
collectie en artikelen over vele Gooise
onderwerpen.
In 1949 zou de Vereeniging van Vrienden van
het Gooi-Reservaat het bestuur van het
Goois Museum vragen mee te werken aan de
realisering van het idee voor een gemeen
schappelijke geïllustreerd maandblad. Bij de
uitwerking van de plannen besloot uiteinde
lijk het bestuur van de vereniging af te zien
van dit plan en inplaats daarvan een eigen
mededelingenblad uit te geven.

toegang en kon men jaarlijks de ledenverga
dering bij wonen. Naast de jaarvergadering
konden ook de voordrachten en excursies
door de leden worden bezocht (bijlage 5). Het
ledental zou oplopen tot 110 in het jaar 1939.
De inkomsten bleven echter onvoldoende om
de twee functionarissen, de conservator en de
conciërge, een salaris te kunnen geven.
In oktober 1938 verzocht het bestuur een
aantal geleerden van internationale reputatie
een aanbevelingsbrief voor het Goois
Museum te schrijven. P. van der Lijn,
amateur geoloog en auteur van een groot
aantal boeken en artikelen over zwerfstenen,
prof. dr. K.H. Bouman, amateur archeoloog
en hoogleraar in de Psychiatrie te Amster
dam en dr. J.H. Holwerda en F.C. Bürsch,
respectievelijk directeur en conservator van
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden,
schreven zeer lovende brieven over het
Museum. De drie brieven werden door het
bestuur naar de leden van de gemeenteraad
van Hilversum gezonden, met het doel de
subsidieaanvraag van het Museum te onder
steunen. De actie had succes. In 1939
verkreeg het Museum een eerste subsidie van
Hilversum van f 1000,-. In de jaren daarna
volgden ook andere Gooise gemeenten, zoals
Bussum in 1940 met f200,-en later ook
Naarden, Huizen, Blaricum en ’s-Graveland.
Naast de gemeentelijke subsidie verkreeg het
Museum toen ook een provinciale subsidie en
een eenmalige Rijkssubsidie. Door de rui
mere financiële middelen werd het mogelijk
een bescheiden salaris te geven aan de
conciërge en de conservator.

Financiën

Huisvesting

In de eerste jaren was het Museum financieel
afhankelijk van de inkomsten uit de verkoop
van toegangskaartjes, contributies van dona
teurs, begunstigers en leden en van giften in
geld. Daar de toegangsprijs niet erg hoog
was, bleven de inkomsten bescheiden. Bij
voorbeeld in het jaar 1935 bedroegen de
inkomsten uit entrees slechts f 14,95. De
contributies waren voor het museum van
groter belang. In hetzelfde jaar 1935 betaal
den de 70 leden maar f 143. Door lid te
worden van het Museum verkreeg men vrije

De commissie tot oprichting van een Goois
Museum had al in een vroeg stadium
Hilversum als vestigingsplaats uitgekozen.
De gemeente stelde één kamer, de voormalige
bodekamer, in het Oude Raadhuis aan de
Kerkbrink beschikbaar.
In januari 1934 werd deze ruimte ingericht tot
oudheidkamer. Aanvankelijk viel het aanwe
zige materiaal erg tegen. Burdet en Heyenbrock hadden uit eigen verzameling een
aantal zwerfstenen afgestaan, Rust enige
prehistorische aardewerk-scherven en enkele
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urnen en Farwerck had een oud weefgetouw
geschonken. Tevens waren nog enkele
’folkoristische voorwerpen’ binnengekomen.
Door de activiteiten van Rust en Heyenbrock
en de toename van de bekendheid groeide de
collectie echter snel.
De stenenverzameling werd zo groot dat er in
de oudheidkamer onvoldoende ruimte was.
Oogluikend liet de gemeente toe dat één van
de cellen, beneden in het Oude Raadhuis, als
bergplaats en studieruimte voor stenen in
gebruik werd genomen. Toen ook een kamer
werd gebruikt, die een enkele maal voor de
soepuitdeling nodig was, berichtte de
gemeente dat uitbreiding van de museum
ruimte verder ontoelaatbaar was. Het bestuur
van de Stichting verzocht daarop de gehele
beneden verdieping voor het Museum te
mogen gebruiken omdat de oudheidkamer
veel te klein was geworden. De gemeente
Hilversum bleek bereid te zijn om de gehele
parterre-verdieping, voor een symbolische
huurprijs van f 1,- per jaar, aan de Stichting te
verhuren.
De oude politie-cellen en andere ruimten
werden, mede met behulp van werkloze
arbeiders, opgeknapt en aangepast aan de

eisen van het Museum. In mei 1935 kon met
de inrichting van de beneden-verdieping
worden begonnen. Na vijf maanden, op 18
november 1935, werd het Museum officieel
voor het publiek geopend.
Inrichting
Bij het opstellen van de collectie had Rust
gekozen voor een thematische, chronologi
sche opstelling.
Het Museum was als volgt ingericht:
- In het eerste zaaltje, de afdeling geologie van
het Gooi, waren in vitrines zwerfstenen en
fossielen uitgestald. Aan de wanden hingen
foto’s en pasteltekeningen van H. Heyen
brock waarop was uitgebeeld op welke wijze
de stenen in het Gooi terecht waren
gekomen.
- De tweede ruimte was gereserveerd voor de
flora en fauna van het Gooi. Aanvankelijk
waren er alleen een verzameling geneeskrach
tige kruiden afkomstig uit het Gooi, voorwer
pen betreffende de bijenhouderij en de
zijderupsteelt en enige houtachtige padde
stoelen en mossoorten. Door gebrek aan
materiaal en het ontbreken van deskundige

Afdeling natuurlijke historie, 19.17.

ÈP.JI

mm

«S ta»

196

medewerkers moest in 1937 worden besloten
deze afdeling voorlopig op te heffen. Het
zaaltje werd daarna gebruikt voor voorwer
pen uit de oudste geschiedenis van het Gooi.
- De derde ruimte was ingericht met
opgegraven resten van oude culturen. Te zien
waren urnen, scherven, kralen, stenen en
metalen gebruiks- en siervoorwerpen. Ook
was een door Rust met veel zorg vervaar
digde reconstructie van een zogenaamd
koepelgraf te zien.7)
- In het vierde zaaltje waren de voorwerpen
bijeengebracht van ’folkloristische aard’,
zoals Gooise meubels, klederdrachten en
werktuigen. Aan de wand waren kaarten en
prenten van het Gooi opgehangen. In deze
ruimte kon men aanvankelijk ook de enkele
stuks Loosdrechts porselein zien.
- De vijfde ruimte was ingericht als een Goois
interieur, compleet met een betegelde
schouw, een bedstee, een weefgetouw en een
spoelenwinder. Deze kamer was de trekpleis
ter van het Museum. Om het weefgetouw te
kunnen plaatsen was het noodzakelijk om de
vloer enkele decimeters uit te graven. Oude
plavuizen en leem gaven aan deze vloer het
karakter van een weefkamer.
- In de laatste afdeling werden werktuigen uit
het boerenbedrijf tentoongesteld.
Tot slot stonden de grote voorwerpen zoals
een boerensjees, een brandspuit, tolborden,
gevelstenen etc. in de benedengang opgesteld.
Enkele jaren na de opening bleek de
beschikbare ruimte voor het Museum reeds te
klein te zijn. Na een dringend verzoek aan het
bestuur konden in 1936 ook de oude raadzaal
en de burgemeesterkamer als expositieruim
ten worden ingericht, op voorwaarde dat de
plaatselijke kunstenaarsverenigingen haar
jaarlijkse tentoonstelling in deze ruimte
mochten inrichten. De eerste verdieping werd
gebruikt voor het exposeren van schilderijen,
tekeningen en prenten vervaardigd door
Gooise kunstenaars en werken met betrek
king tot het Gooi.
Het functioneren van het Museum in de
periode 1940-1945 werd ernstig bemoeilijkt.
Begin 1941 is het gehele gebouw gevorderd
door de Ortskommandant. Na overleg
mochten drie ruimten in de parterre-

verdieping worden gebruikt voor het opslaan
van de collectie. Het grootste deel moest
echter ondergebracht worden in het nieuwe
raadhuis en in andere gemeentelijke
gebouwen.
In de zomer van 1941 vertrok de Ortskom
mandant en kon het Museum opnieuw
worden ingericht. Bij de herinrichting werd
de indeling enigszins gewijzigd. Het Museum
zou na de bevrijding in 1945 opnieuw door
militairen worden gebruikt, ditmaal door het
Canadese leger. Na het verdwijnen van
enkele tijdelijke gebruikers van het gebouw
kon in 1946 de definitieve herinrichting
worden voltooid.
Tijdelijke tentoonstellingen

In de eerste periode (1934-1947) zijn op
beperkte schaal enkele kleine tentoonstelling
en ingericht (zie bijlage 6). De tijd, ruimte en
mankracht ontbraken voor het regelmatig
opstellen van wisselende tentoonstellingen.
Tot in 1948 werden slechts negen tijdelijke
exposities door het Museum ingericht.
De expostitie ’Hilversum in het verleden’ was
samengesteld in 1945 ter herdenking van het
10 jarig bestaan van het Museum. In de drie
ruimten op de eerste verdieping werden vele
voorwerpen met betrekking tot de geschiede
nis van Hilversum bijeengebracht. Een
uitvoerige catalogus geeft een goed beeld van
deze tentoonstelling.8)
Huisvesting elders

De ruimtenood in het Museum is een bron
van voortdurende zorg geweest voor het
bestuur. Uit de notulen van de bestuursverga
dering, d.d. 11 mei 1934, blijkt dat een
grotere huisvesting onder meer belangrijk
was in verband met de mogelijkheid dat het
Museum de nalatenschap van Frederik van
Eeden zou kunnen ontvangen. Als zeer
vertrouwelijk werd medegedeeld dat er
plannen bestonden om na de dood van F.E.
Blaauw (1860-1936), diens woonhuis Gooilust te ’s-Graveland als museumgebouw aan
te bieden. Voorwaarde was dat één van de
kamers als speciale Blaauwkamer zou wor
den ingericht. Het bestuur had wel enkele
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bezwaren. Het gebouw zou pas ongeveer 10
jaar later in gebruik kunnen worden geno
men en de ligging van Gooilust was niet zo
gunstig. In 1937 komt het gebouw Gooilust
opnieuw ter sprake. De perspectieven om
aldaar een museum te huisvesten leken zeer
gunstig. Vier jaar later, in de tijd dat het
Museum door de Duiste overheersers was
gevorderd, werd een alternatief onderkomen
zo noodzakelijk dat opnieuw overplaatsing
naar Gooilust is overwogen. De slechte
verwarming, de gebrekkige electrische instal
latie en de kans dat ook Gooilust gevorderd
zou worden leidden ertoe dat van de
verhuizing werd afgezien. Als mogelijkheid
werd ook het voormalige Weeshuis te
Naarden besproken. Al vanaf de oprichting
van het Museum is dit als mogelijk
onderkomen aan de orde geweest. Op
verschillende gronden is opnieuw deze
huisvesting verworpen.
Een belangrijke ontwikkeling in Hilversum
heeft het besluit omtrent de mogelijke
verhuizing naar een onderkomen buiten
Hilversum sterk beïnvloed. Kort na 1940
schreef het bestuur een brief naar B&W van
Hilversum om aandacht te vragen voor het
huisvestingsprobleem van het Museum. Als
mogelijke locatie werd het onbebouwde stuk
grond tegenover het raadhuis, genaamd
’Stadserf, voorgesteld. De stadsarchitect van
Hilversum, W.M. Dudok, maakte een
schetsontwerp voor een museumgebóuw
aldaar.

Driejaar later werkte Dudok een aangepast
plan uit. Naast de ruimten voor het Museum
kwamen tentoonstellingszalen voor andere
instellingen en vergaderruimten. De realise
ring van die plannen bleef uit. In 1942 werd
als tijdelijke huisvesting voor het Museum de
villa Quatre Bras, het voormalige woonhuis
van G. van Mesdag, hoek ’s-Gravelandseweg
Bussummergrindweg, door de gemeente
Hilversum aangeboden. Het bestuur
reageerde zeer negatief: Er was geen lelijker en
onpraktischer gebouw in het gehele Gooi te
vinden.
De noodzaak om naar een andere huisvesting
om te zien werd dwingender door het besluit
van de gemeente Hilversum het oude
raadhuis op korte termijn af te breken. In juli
1943 vernam het bestuur dat de afbraak vier
maanden later zou starten. Het gebouw
moest om esthetische redenen en om
verkeerstechnische redenen, mede in verband
met de bouw van het nieuwe postkantoor aan
de Oude Torenstraat, verdwijnen. Na bespre
kingen met de burgemeester werd enig uitstel
verkregen. Met de afbraak zou worden
gewacht tot het Museum een andere huisves
ting had gekregen.
De tweede periode (1947 - 1969)

In het jaar 1947 zag conservator Rust zich
genoodzaakt, wegens het aanvaarden van een
functie in het onderwijs, zijn werkzaamheden
voor het Museum te beëindigen. Na zijn
vertrek trad er gaandeweg een verandering

Ontwerp architect Dudok. ca. 1965.
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op in het verzamelbeleid en de presentatie.
Tot opvolger benoemde het bestuur de
adjunct conservator uit de periode 1940-1941,
Jhr. dr. J.S. Witsen Elias en mevrouw A.J.
Romein tot adjunct-conservatrice.
Witsen Elias, een kunsthistoricus, streefde
naar meer nadruk op de kunst in het
Museum. Door zijn vroegtijdig vertrek,
ongeveer één jaar na zijn benoeming, konden
deze plannen slechts voor een klein deel
gerealiseerd worden. Mevrouw Romein
volgde hem op. Zij had, evenals haar
voorganger, meer belangstelling voor kunst
historie dan voor de plaatselijke historie,
maar zij besteedde toch veel aandacht aan de
museum-collectie.
Zij begon met het bijhouden van een
journaal, een cahier waarin zij werkzaamhe
den en allerlei bijzonderheden omtrent
aanwinsten en bruiklenen aantekende. Door
haar kwamen de eerste beschrijvingen van
voorwerpen op inventariskaarten. Daarnaast
zette zij zich ook in voor het uitbreiden van
de collectie. Vooral door aankopen van
enkele stukken Loosdrechts porselein werd in
die tijd de basis gelegd voor de latere
omvangrijke verzameling Nederlands porse
lein.
Na het overlijden van directeur Herman
Heyenbrock in 1948, heeft het bestuur niet
direct een opvolger aangesteld. In 1950
verzocht de conservatrice, mevrouw Romein,
die in feite reeds beide taken vervulde, tot
directeur te worden benoemd. Het bestuur
voldeed aan deze wens, waardoor de functie
van conservator verviel. In november 1953
vertrok mevrouw Romein voor een studiereis
naar Italië. Zij had daartoe één jaar
onbetaald verlof gekregen. Toen na dat jaar
bleek dat zij niet meer naar Nederland terug
zou keren, moest het bestuur weer uitzien
naar een nieuwe directeur.
Per 1januari 1954 werd drs. Th. van Velzen
directeur van het Goois Museum. Het salaris
dat het bestuur de directeur kon bieden was
zeer bescheiden. In onderhandelingen met de
gemeente Hilversum over de verhoging van
de subsidie bleek dat een grotere subsidie was
uitgesloten. Het Museum stond in die tijd niet
hoog aangeschreven bij het gemeentebestuur.

Ook Van Velzen meende dat het Goois
Museum niet alleen op een eigen historische
collectie kon drijven. Hij drong er bij het
bestuur op aan dat het Museum zorg voor de
moderne beeldende kunst aan haar doelstel
lingen moest toevoegen.
Het bestuur kon moeilijk worden overtuigd.
In contacten met de Rijksinspecteur voor
Roerende Monumenten, D.F. Lunsingh
Scheurleer, bleek dat ook hij een gedaante
wisseling tot op zekere hoogte zou betreuren
waardoor het oudheidkundige karakter op de
achtergrond zou raken. De gemeenteraad
koos echter voor hedendaagse kunst en de
plaatselijke kranten juichten de veranderin
gen toe. Het tij bleek voor de historie
ongunstig. In het jaarverslag over 1947
schrijft de secretaris: Het bestuur erkent het
als zijn taak het juiste evenwicht te bewaren
tussen het karakter van het Museum als
verzamelplaats van historische bijzonderheden
uit het Gooi en als centrum van kunst in meer
algemene zin9).
Bij de benoeming van Van Velzen was
bekend dat ook de gemeente Hilversum van
zijn diensten gebruik wilde maken. Met
ingang van 1januari 1955, leidde dit tot een
gecombineerde functie: directeur van het
Goois Museum en ambtenaar voor culurele
zaken.
Van Velzen veranderde het vooroorlogse
karakter van het Museum. De tentoonstel
lingsruimten werden gemoderniseerd en de
keuze van geëxposeerde voorwerpen werd
selectiever, zodat de nadruk kwam te liggen
bij een reeks van wisselende tentoonstellingen
van moderne kunst. Na de benoeming in
februari 1957 van Van Velzen tot directeur
van het Cultuur Centrum te Breda, zag het
bestuur zich opnieuw gesteld voor de vraag:
hoe nu verder? Na een directieloos tijdperk
van meer dan een jaar werd in juli 1958 G.N.
Zijlsta benoemd, in dezelfde dubbelfunctie als
zijn voorganger.
Zijlstra zette het beleid van Van Velzen in
grote lijnen voort. In de loop van de jaren
nam het aantal taken voor het secretariaat
van de afdeling culturele zaken sterk toe en
als gevolg van deze ontwikkeling ook het
aantal ambtenaren. Naast de directeur
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werkten in het Museum ook enkele vrijwilli
gers. Voor de geologische afdeling waren
mevrouw A. Diehl-Reichholt en drs. G.H.J.
Ruegg en gedurende een kortere tijd H.
Schaftenaar, bezig met het inrichten van de
vitrines en het determineren van de stenen.
Als vrijwillig medewerker kwam in juni 1956
J. A. Bakker werken voor de archeologische
afdeling. Vanaf januari 1957 kon het bestuur
een kleine vergoeding uitkeren en werd
Bakker honorair medewerker en vervolgens
in februari 1960 conservator voor de
archeologische afdeling. Tot ongeveer 1969
verrichtte Bakker talloze werkzaamheden
voor het Museum, waardoor onder meer de
archeologische collectie in waarde en in
omvang toenam.
In 1960 vertrok de penningmeester, E.J.
Holthuis, naar het buitenland. Hij had, door
een beroep te doen op assistentie uit zijn
bedrijf, de financiën nog kunnen beheren. De
taak van de penningmeester was door de
salaris-administratie, de begroting en de
exploitatie-rekening een zeer specialistisch
werk geworden. Vandaar dat onder de
volgende penningmeester, dr. A.C.J. de
Vrankrijker, een der ambtenaren deze taak
op zich moest nemen. Deze viel voorlopig toe
aan J. Burema, sedert 1960 ambtenaar
culturele zaken, die zich bereid verklaarde
om buiten zijn werktijd de boekhouding van
de Stichting bij te houden en de nodige steun
te verlenen bij de overige financiële zaken.
Als vergoeding ontving hij f 600,- per jaar.
Burema beperkte zijn activiteiten voor het
Museum niet alleen tot de financiën. Een
enkele maal verzorgde hij een rondleiding,
ook stelde hij een tentoonstelling samen en
verrichtte andere hand- en spandiensten.
De kleine onderhoudswerkzaamheden, toe
zicht, verkoop van kaartjes etc. werden
achtereenvolgens door J. Visser, W.H. van
Essen, G. de Ridder, de heer en mevrouw B.
Bitter uitgevoerd. Als opvolger van G. de
Ridder kwam A.M. Brandligt in dienst van
de Stichting. De functie van Brandligt
groeide uit tot die van een museum-assistent.
Door het ontbreken van een conservator of
beheerder voor de collectie Gooise oudheden
heeft Brandligt een aantal taken van de

onvervulde functies uitgevoerd.
In de bestuurssamenstelling traden enige
wijzigingen op. Dr. G.G. Pekelharing gaf in
1960 de voorzittershamer over aan dr.
D.P.R.A. Bouvy. Het secretariaat kwam na
het overlijden van K.J. Perk in handen van
C.J. de Jager. Toen na diens plotseling
overlijden er geen vervanger binnen het
bestuur te vinden was nam Pekelharing
tevens het secretariaat waar. Na 1960 nam
J.M. Smorenburg deze taak op zich. Over de
penningmeester spraken wij reeds.
De wet op de Stichtingen van 31 mei 1956
leidde tot wijziging van de stichtingsacte. Alle
artikelen welke op de leden betrekking
hadden werden geschrapt. Enkele leden van
de Stichting richtten nu de ’Vereniging van
Vrienden van het Goois Museum’ op. In de
statuten stonden de doelstellingen als volgt
omschreven:
datgene te doen wat er toe kan strekken het
Goois Museum behulpzaam te zijn in de
uitvoering van de taak voortvloeiende uit de in
art. 1 lid 3 vermelde stichtingsbrief zoals deze
ten tijde van de oprichting van.de vereniging
van kracht is, o f daarna mogelijkerwijs zal
worden gewijzigd.

De doelstelling kan worden uitgevoerd door:
Het verlenen van geldelijke bijdragen ten
behoeve van
a. 1. instandhouding van het Museum.
2. doen plaatsvinden van tentoonstellingen,
vergaderingen,lezingen etc, ordenen van
gegevens en verdere werkzaamheden,
allen in het belang van de studie van de
geschiedenis en de cultuur in het Gooi,
een en ander uitgaand van de Stichting,
b. propaganda in passende vorm ter begunsti
ging van het streven en de positie van de
Stichting in zo ruim mogelijke zin.

Op 7 maart 1962 werd de Vereniging bij
Koninklijk Besluit goedgekeurd. Het bestuur
bestond uit de leden W.H. Hoogland
(voorzitter), J. Burema (secretaris/penningmeester), dr. P.W. de Lange, dr. N.H.M. van
der Burg, dr. D.P.R.A. Bouvy en ingaande
december 1962 F. Renou. Het bestuur zette
de activiteiten zoals de lezingen en filmavon
den voor de leden voort; de belangstelling
was helaas veelal gering. In 1962 verzorgde de
200

.1 1 ^ ,

' ' L

.... *ï

jf§t «A» A. < *
ST :

<8

■

I ?3|

S

,;

.-•fC A
1

-

^

: ? iat
De weverskamer, 1937.

Vereniging de uitgave, in een oplage van 250
exemplaren, van de namenklapper op het
Gedenkboek van Hilversum 1424-1924,
samengesteld door dr. G.G. Pekelharing. De
Vereniging telde ongeveer 150 leden. Uit de
lidmaatschapsgelden werden de onkosten
voor de administratie, de organisatie van de
ledenavonden en de uitgave van de namen
klapper gedekt. Jaarlijks kon een bedrag van
ca. f 400,- worden overgemaakt op de
rekening van het Museum.
In januari 1969 was duidelijk geworden dat
de Stichting Museum voor het Gooi en
omstreken zichzelf zou ontbinden en haar
bezittingen zou overdragen aan de gemeente
Hilversum, die immers al jaar en dag voor
bijna alle uitgaven voor aankopen en beheer
moest opkomen. De Vereniging stond voor
de keus zelfstandig te blijven voortbestaan,
maar dan met geheel nieuwe statuten, of te
besluiten tot opheffing. In de jaren vóór 1969
was gebleken dat door het grote aanbod van
wisselende tentoonstellingen van beeldende
kunst, nieuwe leden zich bij de Vereniging
aansloten om een passe-partout voor het
bezichtigen van deze tentoonstellingen te

verkrijgen. Voortzetting van de Vereniging in
deze richting werd door het bestuur
afgewezen.
In de vergadering van 29 april 1969 werd
besloten de Vereniging te liquideren. Vanuit
de vergadering verzocht men een commissie
samen te stellen welke de mogelijkheden van
een nieuwe organisatie ter bevordering van de
bestudering van de geschiedenis van het Gooi
en omstreken en ter verspreiding van de
verkregen kennis, moest onderzoeken. Het
liquidatie saldo van de Vereniging van
Vrienden van het Goois Museum, groot ca.
f2.500,-, werd aan de commissie ter beschik
king gesteld om de onkosten te bestrijden en
om de nieuwe organisatie enige financiële
armslag te verschaffen. De commissie
bestond uit mevrouw P. Vos en de heren P.P.
Bakker, drs. B.G.J. Elias, B.J. van der Kolk,
J.V.M. Out, S. Pos, F. Renou, KL Sierksma
en dr. P.W. de Lange. Na enkele maanden
trok mevrouw Vos zich terug.
Eind december was de commissie zo ver
gevorderd dat de leden van de Vereniging in
liquidatie op de hoogte werden gebracht van
de plannen tot oprichting van een nieuwe
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stichting, een centrale historische organisatie
voor het Gooi en Omstreken. Op 22 mei 1970
volgde de oprichting van de Stichting Tussen
Vecht en Eem.
Financiën

De inkomsten van het Museum bestonden in
hoofdzaak uit subsidies. De provincie NoordHolland gaf aanvankelijk één en na 1963
twee duizend gulden per jaar. De gemeenten
Blaricum, Bussum, Huizen, Laren en Naar
den subsidieerden het Museum jaarlijks met
bedragen tussen f 100,- en f 400,-. Muiden
verstrekte een bijdrage van f 10,-. De
gemeente Hilversum droeg tot 1951 jaarlijks
f 1000,-bij. Indejaren 1951 en 1952
verdubbelde de gemeente de subsidie.
Al deze bijdragen waren echter onvoldoende,
want de kosten liepen snel op. In 1961
bedroeg de totale exploitatie van het Museum
f 10.000,-. Zij liep weldra op tot het dubbele.
De problemen waren in de loop van de jaren
vijftig zo groot geworden dat gedacht moest
worden aan verkoop van een deel van de
collectie. Het betrof met name de kostbare
antieke voorwerpen zonder specifiek streek
karakter. Aan de Rijksinspectie voor Roe
rende Monumenten verkocht het Museum
een grote porseleinkast en een zwart gelakt
ladenkastje, voor f 1375,-. Verder verkocht
het bestuur een tinnen 2 decilitermaat, een
grote vaas, een zuurstel, zilveren vorken, een
ladetafel van omstreeks 1760 en een houten
kruisbeeld. De andere middelen gebruikte het
bestuur om het exploitatietekort te dekken.
In 1961 aanvaardde de gemeente Hilversum
een regeling waarbij 65% van de uitgaven als
aanvullende subsidie werd verstrekt. Een
bezwaar van deze regeling was de onmoge
lijkheid om een reserve op te bouwen voor
bijvoorbeeld grote aankopen. Voor deze
moest per geval geld aangevraagd worden.
Hoewel het aantal bezoekers sterk steeg
bleven de inkomsten uit entreegelden gering.
Vooral door tijdelijke tentoonstellingen nam
het aantal bezoekers sterk toe tot omstreeks
12.000 per jaar. De opbrengst voor het
Museum bedroeg daarbij echter niet meer
dan een paar honderd gulden. (De leden

hadden immers gratis entree.)
De inkomsten uit de jaarlijkse bijdragen van
de leden van de Stichting vervielen in 1956
door de wet op de Stichtingen. Daarna
verkreeg het Museum jaarlijks een bijdrage
van de Vereniging van Vrienden van het
Goois Museum. Voor de uitgave van de
Mededelingen van het Museum voor het
Gooi en omstreken kreeg men een subsidie
van het Prins Bernhard Fonds.
Deze toestand liet weinig grote aankopen toe.
Dankzij een subsidie van de Vereniging
Rembrandt konden in 1964 twee belangrijke
stukken Loosdrechts porselein worden aan
gekocht 10). Het was een van de grootste
aankopen in de periode 1947-1969.
Inrichting

Na 1945 werd de inrichting voortdurend
gemoderniseerd en aangépast. De eerste
reorganisatie begon in 1949. Door een andere
indeling waren het Loosdrechts porselein, de
tekeningen- en prentencollectie en de verza
meling zilveren, koperen en tinnen gebruiksen siervoorwerpen op de eerste verdieping te
zien. In 1954 renoveerde Van Velzen de
ruimten grondig, vloerkleden, oude radiato
ren en kleine aanbouwsels werden verwij
derd. In 1955 werd een tentoonstelling van
toegepaste kunst UNICA gehouden. Bijna
alle ruimten werden door Van Velzen benut
voor deze internationale tentoonstelling.
Het museumgedeelte moest na afloop van de
tentoonstelling geheel opnieuw worden inge
richt. De geologische collectie verdween naar
het depot. De zalen op de eerste verdieping
werden ingericht voor het tentoonstellen van
hedendaagse kunst zodat de beschikbare
ruimte voor de museale collectie werd
teruggebracht tot die van 1935. De opstelling
was niet vergelijkbaar. Het aanzien was veel
’luchtiger’ omdat vele voorwerpen opgesla
gen bleven in het depot. De verzameling
Nederlands porselein, de archeologische
vondsten en een verzameling topografische
tekeningen en prenten vormden de voor
naamste onderdelen.
Op de eerste verdieping kwam in 1957 een
kantoorruimte ter beschikking door het
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vertrek van het Gooisch Natuur Reservaat.
Deze kamer werd twee jaar later in gebruik
genomen door twee ambtenaren, die de
afdeling culturele zaken kwamen versterken.
Het voornemen om op de eerste verdieping
een doorlopende reeks van tentoonstellingen
te organiseren leidde tot aanpassing van de
voormalige raadszaal tot een expositieruimte
met voldoende wandruimte.
Een volgende herinrichting van de museum
ruimte werd in 1960 afgerond. In de eerste
fase kwamen in de kabinetten voor het
Nederlands porselein en voor de Topografi
sche atlas verlaagde plafonds. Een voorma
lige cel werd omgebouwd tot studieruimte
voor de stenen. Een deel van de geologische
collectie kon weer worden getoond in speciale
vitrines.
Het verslag over de jaren 1965-1966 begon
met een toepasselijk citeren van de directeur
van het Rijksmuseum Kröller Muller te
Otterlo: Het ruimtegebrek groeide uit tot een
acuut, nijpend probleem. Er is een tekort aan
kantoor-, vergader-, werk-, dépot- en opslag
ruimte11). De wens tot uitbreiding van de
expositieruimte zou hier nog aan kunnen
worden toegevoegd.
l ijdelijke tentoonstellingen

Na de tentoonstelling ’Hilversum in het
verleden’ in 1945 zijn op een enkele
uitzondering na geen tijdelijke exposities over
de geschiedenis van het Gooi in het Goois
Museum meer te zien geweest. De tentoon
stellingen betroffen in hoofdzaak de heden
daagse kunst (zie bijlage 6).
In 1954 ontstond een nauwe samenwerking
met het Goois Scheppend Ambacht. Deze
organisatie, opgericht in 1947, stelde zich tot
doel:
het bevorderen van ambachtelijke kunsten, het
geven van voorlichting en houden van tentoon
stellingen, het verkrijgen van opdrachten voor
de leden en het exploiteren van een eigen
verkoop- en expositie gelegenheid.
In 1951 vestigde deze organisatie zich in de
voormalige boekhandel van C.L. Heek aan
de Kerkbrink te Hilversum. Intensieve
samenwerking tussen het G.S.A. en de

directeur van het Museum, Van Velzen,
leverde een reeks tentoonstellingen van
recente kunstuitingen op. De financiële
inbreng van een andere culturele instelling,
het Cultuur Centrum 'Koningin Wilhelmina’,
maakte het mogelijk vanaf 1959 vele
tentoonstellingen te realiseren. In 1948 waren
namelijk als huldeblijk bij het aftreden van
Koningin Wilhelmina door de Hilversumse
bevolking gelden bijeengebracht, die vanaf
juni 1950 door een daartoe opgerichte
stichting beheerd werden. De Stichting stelde
zich tot taak te geraken tot een centrale
behartiging van de cultuurbelangen als
plaatselijk aandenken aan het gouden rege
ringsjubileum van Koningin Wilhelmina.
Met de tentoonstellingen, georganiseerd in
samenwerking met de stichting Cultuur
Centrum 'Koningin Wilhelmina’, startte een
doorlopende reeks van gemiddeld 9 tot 12
exposities per jaar van hedendaagse kunst.
Huisvesting elders

In de periode 1934-1947 waren al twee
plannen voor de bouw van een nieuw
museum, tegenover het nieuwe raadhuis, op
papier gezet. Deze plannen kregen een
nieuwe impuls door de oprichting van de
reeds eerdergenoemde Stichting Cultuur
Centrum ’Koningin Wilhelmina’. In overleg
met de architect Dudok werkte deze Stichting
plannen uit vooreen cultureel centrum met
een concert- en vergaderzaal alsmede een
vleugel bestemd voor het Goois Museum.
Een derde ontwerp voor de nieuwbouw op
het stadserf ontstond. In 1953 maakte deze
lokatie plaats voor een terrein op de hoek van
de Albertus Perkstraat en de ’s-Gravelandseweg. De realisatie van deze plannen
bleef uit.
Aan het einde van dat jaar bleken de
meningen over een toekomstig cultureel
centrum zeer verdeeld. Het college van
burgemeester en wethouders stelde een
commissie samen welke de taak kreeg een
advies uit te brengen over de vorm en de
inrichting van het nieuwe gebouw en de
voorzieningen welke nodig waren aan het
Oude Raadhuis indien dit gebouw de
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huisvesting van het Museum zou blijven. De
commissie bestond uit vertegenwoordigers
van de gemeente, het Goois Museum, het
Cultureel Centrum ’Koningin Wilhelmina’ en
later ook van het Gooisch Natuur Reservaat.
De commissie bood in januari 1955 een
uitgewerkt plan aan. Naar de opgestelde
richtlijnen maakte Dudok zijn vierde ont
werp. In 1957 verleende de gemeenteraad
machtiging het ontwerp voor het cultureel
centrum met een vleugel voor het Goois
Museum op het stadserf uit te werken. Twee
jaar later werd een maquette van het gebouw
gemaakt. Uiteindelijk zou de negatieve
beslissing van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland de bouw van het centrum op
die plaats verhinderen.
Gedurende de uitwerking van al de plannen
voor een cultureel centrum bleef de dreiging
tot slopen van het Oude Raadhuis bestaan. In
juli 1954 zond de gemeente een brief met de
mededeling dat de afbraak van het gebouw
op korte termijn zou plaatsvinden. Verschil
lende aanbiedingen wees het bestuur af,
onder andere de villa ’De Limborg’ aan de
’s-Gravelandseweg, het Kantongerecht aan
de Neuweg; en ook de plaatsing van
noodscholen naast het raadhuis vond geen
instemming. De oplossing kwam in 1968 toen
de onderbouw van de flatwoningen aan de
Vaartweg kon worden gehuurd. Na enkele
aanpassingen van de ruimte verhuisde het
Museum daarheen. Het nieuwe gebouw bood
ongekende mogelijkheden voor een cultureel
centrum.
De derde periode (1969-1984)

In de eerste jaren van het cultureel centrum
waren er geen functionarissen in dienst, die
aandacht konden besteden aan het beheer
van de collectie van de voormalige Stichting.
Burema hield, zover de beschikbare tijd dat
toeliet, de activiteiten van de historische
afdeling gaande. Zo konden verzoeken om
bruikleen van voorwerpen, het raadplegen
van de topografische atlas en de bibliotheek
veelal worden gehonoreerd. Tevens richtte
Burema enkele tentoonstellingen in, kon de
restauratie van het weefgetouw worden

gerealiseerd en werden dia-klankbeelden over
het weefgetouw en het Nederlands porselein
vervaardigd. Bakker kon slechts af en toe aan
de archeologische collectie werken. Deze
waardevolle verzameling vereiste echter een
meer intensief beheer. In september 1971
honoreerde het gemeentebestuur de wens tot
het aanstellen van een conservator voor de
afdeling archeologie. De archeologe drs. M.
Addink-Samplonius werd benoemd voor
aanvankelijk 8 uur per week. De omvang van
de werkzaamheden bleek weldra zo groot dat
uitbreiding van het aantal uren noodzakelijk
was. Ondanks de uitbreiding van 8 naar 12
uur waren vele uren extra per week nodig om
de zaak draaiende te houden. De werkzaam
heden die mevrouw Addink verrichtte waren
ondermeer het inventariseren en documente
ren van de archeologische vondsten, het
inrichten van de ’vaste’ expositie en het
samenstellen van tijdelijke exposities over een
bepaald archeologisch onderwerp. Mevrouw
Addink verstrekte informatie over de prehis
torie van het Gooi door het houden van
lezingen en archeologische spreekuren, door
publicaties en de samenstelling van een
dia-klankbeeld en een gesproken rondleiding
bij de vaste expositie en door het organiseren
van archeologische wandelingen over de
Gooise heide. Door veldverkenning, proefopgravingen en door contacten met leden van
de Archeologische Werkgemeenschap voor
Nederland afdeling Naerdincklant, werd de
kennis over de archeologie van het Gooi
verrijkt.
De rest van de collectie van het Museum
verkeerde door gebrek aan mankracht in
minder gunstige omstandigheden. Door de
benoeming in 1977 van de museumassistent,
E.E. van Mensch, kwam daarin enige
verbetering. Hij nam een aantal taken van
Burema over en besteedde aandacht aan de
inrichting van het depot en de verzorging van
de collectie. Vooral de bibliotheek, de
topografische atlas en het documentatie
systeem met betrekking tot de geschiedenis
van het Gooi werden door Van Mensch
belangrijk uitgebreid en toegankelijk
gemaakt. Uitgaande van voorwerpen welke
lagen opgeslagèn in het depot stelde hij
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jaarlijks 3 a 4 tentoonstellingen samen. In de
afgelopen jaren kon met de medewerking van
de afdeling moderne kunst van De Vaart
beschikt worden over één van de grote
expositiezalen op de parterre-verdieping.
Zowel mevrouw Addink als Van Mensch
stelden daartoe enkele belangwekkende ten
toonstellingen samen of maakten van deze
ruimte gebruik voor exposities, samengesteld
door andere musea of in samenwerking met
instellingen of particulieren opgezet.
De beschikbare werktijd van Van Mensch,
20 uur per week, bleek echter volkomen
ontoereikend. De uitbreiding van het aantal
uren in 1978 met 4 uur en recentelijk in 1984
met 11 uur bracht de werktijd van de
museum-assistent op 37 uur per week.
Voor de inrichting van de vitrine geologie en
het beheer van de collectie zwerstenen
verrichtte O. Goubitz veel werk. Zijn
specialistische inbreng was onontbeerlijk.
Bovendien determineerde Goubitz stenen
welke door bezoekers om informatie naar De
Vaart waren gebracht.
Na de overdracht van de collectie van de Stich
ting Museum voor het Gooi en Omstreken aan
de gemeente Hilversum werd de afdelingculturele zaken in de gemeentelijke dienst voor
kunstzaken omgezet. De leden van het voor
malig bestuur van het Goois Museum wensten
op een of andere wijze betrokken te blijven bij
het beheer van de historische collectie. Het
gemeentebestuur koos voor uitbreiding van de
toenmalige raad voor de kunst met een sectie
’historie van het Gooi’. De naam raad voorde
kunst is toen in ’Hilversumse Culturele Raad’
gewijzigd. De oudbestuursleden van de Stich
ting en van de Vereniging van Vrienden, O.L.
van der Aa, R.W.C. Baron van Boetzelaer,
J.M. Smorenburg,dr. A.C.J.de Vrankrijkeren
F. Renou, vormden de nieuwe sectie van de
Culturele Raad.
De Culturele Raad bleef niet lang bestaan. Bij
de aankoop van de schouwburg Gooiland in
1973 beëindigde het gemeentebestuur de
taken voor deze raad en werd een functionele
raadscommissie samengesteld, bestaande uit
raadsleden en vertegenwoordigers van cultu
rele en sociaal-culturele organisaties. De
aankoop van de schouwburg Gooiland gaf

aanleiding ook de naam van de dienst voor
kunstzaken in de dienst voor cultuur te
veranderen.
Van een directe begeleiding van de histori
sche afdeling door de oudbestuursleden van
de Stichting was nadien geen sprake meer.
Om dit gemis op te vangen benoemde het
gemeentebestuur in 1975 de voormalige
bestuurleden tot leden van een officieel
adviesorgaan voor het gemeentebestuur van
Hilversum: de ’commissie voor de begelei
ding van de historische afdeling van het
cultureel centrum De Vaart’. Naast de leden
van de voormalige sectie ’historie van het
Gooi’ werden dr. G. Stuiveling en R.M.H.
Magnée tot leden van de commissie
benoemd. Van der Aa en Van Boetzelaer
konden, gezien de leeftijdsgrens van 70 jaar,
niet tot leden worden benoemd maar kregen
de functie van deskundige in de commissie.
De commissie bracht in 1977 een museumnota uit getiteld: ’Mededelingen ten dienste
van een museum voor het Gooi en
omstreken’. Hierin schetste zij een toekomst
beeld voor de historische afdeling van De
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Depot historische afdeling De Vaart, 1983

Vaart. De uitwerking van de verwoorde
denkbeelden in deze nota werd doorkruist
door onder meer het verschijnen van de
provinciale museumnota.
Indeling

bezuinigingen onzeker. De beëindiging van
de huur van het pand aan de Vaartweg lijkt
onafwendbaar. Mogelijkheden om de histori
sche afdeling te huisvesten in het Oude
Raadhuis worden onderzocht. Dit zou na 50
jaar, een ommekeer betekenen in het bestaan
van het Museum.

Na de verhuizing naar de Vaartweg verdween
de vaste opstelling van Gooise oudheden uit
de expositie. Aanvankelijk bestond deze
opstelling uit vitrines met een keuze uit de
archeologische collectie en de verzameling
Nederlands porselein. Ter decoratie waren
enkele objecten uit de historische verzameling
opgesteld.
In de loop van 1969 ontstond de mogelijk
heid in het souterrain van het flatgebouw een
ruimte te huren, die bestemd werd voor
opslag en expositieruimte van de historische
afdeling. De beperkte ruimte liet slechts een
bescheide presentatie van het bezit toe. Een
archeologische opstelling in vitrines, een
lange vitrine voor de zwerfstenen, vitrines
met Nederlands porselein en enkele werktui
gen uit de weefindustrie vormden de vaste
onderdelen van de tentoonstelling. Een deel
van de wanden bood de mogelijkheid kleine
wisselende exposities in te richten, bij
voorbeeld van kaarten en foto’s.
De indeling van het souterrain is in wezen
niet gewijzigd. De inrichting van de verschil
lende onderdelen was wel voortdurend
onderhevig aan veranderingen, waardoor een
te statische presentatie kon worden
voorkomen.

NOTEN
1) Catalogus van de tentoonstelling van Gooische
Oudheden (Gooi en Ommeland) in het stadhuis te
Naarden gedurende de maanden juli en augustus
1907, samenstelling ds. F.W. Drijver, 40 p.
2) Catalogus Historische Tentoonstelling van het Gooi
en Omstreken in het Hoofdgebouw van het Dagblad
De Gooi-en Eemlander te Hilversum, december
1928.
3) Catalogus van de Tentoonstelling in het Muiderslot
1913 met eene beschrijving en korte geschiedenis van
het kasteel, uitg. M. J. Portielje, Amsterdam. 114 p.
ill.
4) Mededeling mevrouw A.P. Kooyman-van Rossum,
lid van de werkgroep Crailo van de cursus Gooise
Historie 1983/1984, georganiseerd door de Stichting
TVE. In 1985 zal het eindverslag van deze werkgroep
in het tijdschrift TVE/VVG verschijnen.
5) Prof. J.A. de Rijk, Wandelingen door Gooi-en
Eemland en omstreken, 1905, 217 p.
6) E.E. van Mensch, Vraaggesprek met drs. O.L. van
der Aa, zie elders in dit tijdschrift.
7) De term Koepe/graf is een foutieve naam voor een
grafheuvel. De naam was gebaseerd op de theorie dat
de prehistorische mens het graf opbouwde door een
koepel van takken te vlechten en vervolgens te
bedekken met plaggen en zand. Wetenschappelijk
onderzoek toonde aan dat deze theorie onjuist is.
8) Catalogus Tentoonstelling Hilversum in het verleden,
3-17 november in het Museum Kerkbrink Hilversum,
1935-1945, uitg. Stichting Museum voor het Gooi en
Omstreken, 7 p.
9) Archief Goois Museum, 07.77 - Algemene rapporten,
jaarverslagen; secretaris K.J. Perk jr., Jaarverslag
1947.
10) E.E. van Mensch, 50 jaar verzamelen, zie elders in dit
tijdschrift.
11) G.N. Zijlstra, Verslagen over de jaren 1965 en 1966,
Mededelingen van het Museum voor het Gooi en
Omstreken, nr. IX, 1967/1968, 20 p.

Huisvesting elders

Het onderkomen aan de Vaartweg is vanaf
het begin gezien als een tijdelijke huisvesting.
De plannen voor een cultureel centrum elders
in Hilversum verdwenen dan ook niet.
Jarenlang werkte onder anderen architect
R.M.H. Magnée aan plannen vooreen
cultureel centrum aan de Kerkbrink. Juist in
dit jaar, 1984, verwierp de gemeenteraad van
Hilversum de plannen voor een cultureel
centrum.
De toekomst van De Vaart, met inbegrip van
de historische afdeling, is door ingrijpende
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Albertus Perk en de archeologie
M. Addink-Samplonius
In een tijdschrift als TVE/VVG is het
nauwelijks nodig de veelzijdige verdiensten
van Albertus Perk uit de doeken te doen. Een
deel van zijn activiteiten echter heeft tot
dusver vrij weinig aandacht gekregen en dit
betreft zijn archeologische onderzoekingen.
Perk leefde in een tijd waarin de belangstel
ling voor de inheemse archeologie sterk aan
het opkomen was, een verschijnsel waaraan
de Romantiek wel niet vreemd zal zijn
geweest. In de daaraan voorafgaande periode
was de aandacht vrijwel uitsluitend gericht op
de klassieke oudheid (Brongers 1980).
In Nederland was het aan het begin van de
19e eeuw C.J.C. Reuvens, de eerste directeur
van het Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden, die op het gebied van de inheemse
archeologie systematisch onderzoek deed en
een documentatie van de vondsten opzette.
In die eerste tijd zijn daar nog geen
noemenswaardige gegevens over het Gooi in
opgenomen. Na Reuvens dood in 1835 werd
dit deel van zijn taak overgenomen door
L.J.F. Janssen ‘). In tegenstelling tot zijn
voorganger heeft Janssen het Gooi vaak
bezocht en er ook over gepubliceerd. Zijn
onderzoek naar de haardsteden, beschreven
in zijn in 1856 verschenen boek Hilversumsche Oudheden was destijds ronduit een
internationale sensatie. Gelukkig heeft Jans
sen zelf niet meer meegemaakt dat zijn grote
ontdekking in onze tijd als een vervalsing
ontmaskerd is.
De contacten van Janssen in het Gooi liepen
voornamelijk via notaris Albertus Perk. Deze
was sinds 1828 secretaris van Stad en Lande
van Gooiland, de erfgooiersorganisatie, en
was sterk geïnteresseerd in de geschiedenis
daarvan, een interesse die zich uitte in publi
caties, onder andere die over de gebruiks
rechten op de Gooise gronden (Perk 1842).
Zijn belangstelling strekte zich ook uit tot de

vroegste geschiedenis van de streek en het
was deze belangstelling die hem in aanraking
bracht met L.J.F. Janssen.
Niet alleen hun publikaties, maar vooral ook
het deel van de correspondentie, dat bewaard
gebleven is, getuigt van de vele contacten die
er waren. In 1977 werd een map met een deel
van Perks oudheidkundige documentatie
teruggevonden door zijn achterkleindochter,
mevrouw F. Delsman-Perk te Hilversum. In
deze map met het opschrift ’Oudheidkunde 3’
bevinden zich 25 door Janssen aan Perk
gerichte brieven, enige originelen van de door
J. de Rijk vervaardigde illustraties van
Hilversumsche Oudheden, enige tekeningen
van Jan van Ravenswaaij met archeologische
Albertus Perk, olieverf op doek, A. Brouwer, 1849
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onderwerpen, elf getekende (of overgetrok
ken?) kaartjes, wat losse aantekeningen en
een exemplaar van ’het Nieuwsblad voor
Gooiland en Omstreken’ d.d. 20 november
1850. Dit bracht het aantal bekende brieven
in de correspondentie tussen Janssen en Perk
op 55, die zich maar liefst in vier verschillende
collecties bevinden. Een vijfde bron is de in
Hilversumsche Oudheden afgedrukte brief van
Perk aan Janssen.
Ondanks dit grote aantal bronnen is de
briefwisseling lang niet compleet bewaard
gebleven. Het overgrote deel moet hetzij
verloren zijn gegaan, hetzij zich in onbekende
collecties bevinden. Aan het eind van dit
artikel bevindt zich een overzicht van de op
dit moment bekende correspondentie en een
samenvatting van de inhoud. Grotendeels is
de correspondentie ’eenrichtingverkeer’, dat
wil zeggen uit sommige perioden kennen we
alleen brieven van Perk aan Janssen of
andersom. Alleen in 1853 lijkt de correspon
dentie enigszins over en weer bekend te zijn.
De vroegst bekende brief dateert van 2
januari 1850. Uit de inhoud blijkt dat er
minstens één bericht van Perk aan Janssen

aan vooraf moet zijn gegaan. Gezien de
vormelijke toon van de brief is het een van de
eerste contacten. Later is er sprake van een
hartelijke vriendschap. De laatste brief
dateert uit 1868. Janssen en Perk zijn elkaar
dan kennelijk uit het oog verloren.
Wat opvalt in de briefwisseling is het streven
van Janssen om alle gegevens goed op kaart
vast te leggen, zonder twijfel geïnspireerd
door zijn taak een oudheidkundige documen
tatie voor Nederland op te bouwen. In zes
van zijn brieven worden hier vragen over
gesteld of aanwijzingen voor gegeven. Des te
merkwaardiger is het dat de kadastrale
kaarten waar de gegevens op zouden moeten
staan nu onvindbaar zijn.
De onderwerpen die in de correspondentie
aan de orde komen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Het grafheuvelonderzoek
De haardsteden bij de Boschberg
De stenen van De Vuursche
De kampen en de varkensdrift
De afgodsbeelden bij de Trompenberg
Oud Naarden
De plafondschilderingen in de Grote Kerk
te Naarden

L.J.F. Janssen.
'

___

Het grafheuvelonderzoek

Het grafheuvelonderzoek waarvan in Hilver
sumsche Oudheden melding wordt gemaakt is
de reden waarom het boek nog steeds
geraadpleegd wordt. Drie keer hebben
Janssen en Perk de Gooise tumuli onder
zocht. Nog voor 1840, toen hij Janssen nog
niet kende, moet Perk voor het eerst in een
van ’de Zeven Bergjes’ gegraven hebben.
Janssen schrijft hierover:
De heer Perk deelde mij ten aanzien van deze
larensche heuvels nog mede, dat hij vroeger uit
éénen heuvel twee urnen opgegraven had, eene
grootere en eene kleinere; de kleinere had
hooger in den heuvel gezeten dan de grootere,
en in die kleinere/hadden zich verbrande
beendertjes bevonden, die, naar de meening van
Dr. van Hengel te Hilversum, van een kind
zouden geweest zijn. Beide urnen waren later
aan stukken gebroken; maar uit door mij nog
geziene scherven bleek, dat zij van bruine, met
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kiezelfra^menten vermengde, en tamelijk hard
gebakken aarde waren; beide waren uit de
hand bewerkt en vóór de bakking met leemsop
overtogen, even als de door mij opgegravene.
De scherven der grootere urn waren 2'/42) duim
dik en kwamen, ook ten aanzien van de dikte,
overeen met urnen-scherven te Roekel en aan
de Valk gevonden. De scherven der kleinere urn
waren uitwendig zeer glad gestreken en slechts
een duim dik. (Janssen 1856 a p. 73)
Perk heeft de gegevens uit de opgraving vast
willen leggen, maar hij beheerste nog niet de
documentatietechnieken die hij later van
Janssen leerde. Op de tekening die hij door
Jan van Ravenswaaij liet maken staat heuvel
6 van ’de Zeven Bergjes’3) centraal, vermoe
delijk was dat dus de door Perk opgegraven
heuvel. De afgebeelde Drakensteinurn zal de
bovengenoemde dikwandige urn zijn
geweest. Hoewel de tekening niet gesigneerd
is, is zij met zekerheid aan Jan van
Ravenswaaij toe te schrijven. In de collectie
Bodel Nijenhuis in de Universiteits Biblio
theek te Leiden bevindt zich een exacte copie
ervan, gemaakt door J.C. Wendel waarop
vermeld staat ’Naar een tekening van Jan van
Ravenswaaij bij A. Perk te Hilversum’. Dit
verschaft ons een datering van zowel tekening
als opgraving, want Jan van Ravenswaaij
heeft tussen 1840 en 1855 niet in Hilversum
gewoond. Perk is zijn archeologische onder

zoekingen omstreeks 1835 begonnen, dus de
opgraving moet tussen 1835 en 1840 hebben
plaatsgevonden.
Een tweede opgravingscampagne vond onder
leiding van Janssen plaats in 1851 (zie brief
Perk aan Janssen d.d. 24 november 1851). In
Hilversumsche Oudheden wordt daar maar
kort melding van gemaakt. In een heuvel op
de Hilversumse Westerhei werd een bronzen
hielbijl uit de midden-bronstijd aangetroffen
(Janssen 1856 a, PI X, fig. 1). Een van de
’Zeven Bergjes’ in Laren bleek een grove,
dikwandige urn te bevatten, die de eerste
Larense vondst in het Rijksmuseum van
Oudheden was en daarom het duidelijke
nummer La 1 heeft gekregen. Aan deze urn is
de naam ontleend voor de Larenfase van de
Hilversumcultuur.
Vlak voor het ter perse gaan van Hilversum
sche Oudheden voerde Perk nog een derde
grafheuvelonderzoek uit (correspondentie
27-10-1855 t/m 12-02-1856). Deze heuvel lag
iets zuidwestelijk van de Hilversumse Aardjesberg. Hoewel het volgens Perk een kleine
en weinig in het oog vallende tumulus was,
werden er maar liefst 32 urnen, drie
armbanden en een kledingspeld in gevonden
(Janssen 1856 a Pl.X, fig. 2-25). Perk heeft de
resultaten van het onderzoek uitstekend
vastgelegd. Hij liet een plattegrond van de
heuvel tekenen waarop de oorspronkelijke

De zeven bergjes, aquarel,.1. van Ravenswaaij, ca. 1835.
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Plattegrond van de door Perk
opgegraven grafheuvel op de
Westerheide te Hilversum,
noordpijI links.

situering van de afzonderlijke urnen was
aangetekend. Naast deze documentatietekening heeft Perk ook een wat aardiger ogende
afbeelding van de opgraving laten maken.
Jan van Ravenswaaij, die inmiddels weer in
Hilversum was teruggekeerd, maakte voor
hem een aquarel, waarop de grafheuvel, met
alle vondsten erop gedrapeerd, als een
stilleven wordt weergegeven. De aquarel
bevindt zich nu in het Rijksmuseum van
Oudheden, een voorstudie ervan in contépotlood bevindt zich evenals de grafheuvelplattegrond in de map ’Oudheidkunde 3’ (collectie
Delsman-Perk). (Addink-Samplonius 1983,
pp. 73-74; fig. 20-21, PI.5). De urnen, die zich
nu in museum De Vaart bevinden, dateren
uit de late bronstijd (circa 1200 - 700 v.Chr.).
Doordat Perk de urnen met inhoud en al mee
naar huis genomen had was het achteraf nog
mogelijk per urn de crematieresten te
determineren. Dit osteologisch onderzoek in Nederland het eerste in zijn soort - werd
verricht door de Amsterdamse geleerde
prof.dr. W. Vrolik. Diens, door Janssen
(1856 b) gepubliceerde, bevindingen waren:
1. Van de vijftien urnen, die verbrande
beenderen bevatteden, en waarvan de beende
ren onderzocht zijn, waren er vier, waarvan de
beenderen uit hoofde van hun fragmentarischen

toestand niet meer konden gedetermineerd
worden, terwijl mede een groot gedeelte der
beenderen van de overige e lf urnen, wegens
denzelfden fragmentarischen toestand niet
meer bepaald kon worden. Wanneer men
hierbij in aanmerking neemt, dat de beenderen
over het algemeen zeer hard, soms aan
fossielen toestand grenzende, waren, en dat zij
weinig o f niet aan vermolming onderworpen
zijn geweest, mag men stellen dat de vuren tot
verbranding der lijken gestookt zeer fe l moeten
zijn geweest en dat er zorgvuldig op gelet moet
zijn, om de lijken zoo volkomen mogelijk te
verbranden.
2. Van de vijftien urnen waren er zeven, die
beenderen van een volwassen mensch bevatte
den, en onder die zeven was er één met
beenderen van een bijzonder krachtig persoon.
Van die volwassenen moet er een de ellepijp
gebroken hebben, die echter vóór zijn overlij
den genezen was. Tusschen de kinderbeenderen, in ééne urne, die, zoo ver men kon
nagaan, enkel kinderbeenderen bevatte, bevond
zich een rotsbeen van een volwassenen.
3. De vier overige urnen, voor zoo ver de daarin
aanwezige beenderen bestembaar waren, heb
ben de overblijfsels van jeugdige overledenen
bevat, te weten: van één kind vóór het tijdperk
der tandwisseling: van twee kinderen, in het
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arbeider Westbroek en de bijrollen worden
vervuld door de heren Eijck van Zuilichem
(de toenmalige burgemeester van Maartens
dijk) en Van Hengst, de eigenaar van het
terrein. In zijn brief aan Janssen van 24
november 1851 maakt Perk voor het eerst
gewag van een vondstmelding uit Maartens
dijk. Iets ten noorden van de gemeentegrens
tussen Maartensdijk en Hilversum waren op
het terrein van Mr. J.H.C. van Hengst bij de
Boschberg door de arbeider Westbroek
’haardsteden’ gevonden. Van Hengst had
Westbroek toestemming gegeven de doorhem

tijdperk der tandwisseling, en van eene jeugdige
nog onvolwassen persoon, van den leeftijd van
18 tot 20 jaren.

Na afloop van het onderzoek schrijft Janssen
op 25-7-1856 aan Perk: De beenderen heb ik
door den Custos van ons Museum in onzen
Museumtuin doen begraven.

Haardsteden
Gezien door de ogen van de tijdgenoten van
Janssen en Perk waren haardsteden wel
verreweg hun belangrijkste oudheidkundige
ontdekking in het Gooi, die een internatio
nale discussie losmaakte. De Duitse geleerde
Wilhelmi schrijft in maart 1854 aan Janssen:
De hilversumsche oudheden hebben mij veel
bezig gehouden, en ofschoon ik op het gebied
der europesche oudheidkunde niet onbekend
ben, is m ij in der daad een gelijk, o f slechts
gelijksoortig verschijnsel niet voorgekomen. Zij
worden door mij als eenig in hunne soort
beschouwd. Helaas zijn de haardsteden altijd

enig in hun soort gebleven. Dat was ook geen
wonder, want na de tweede wereldoorlog
werden alle raadsels rondom deze haardste
den definitief opgelost door prof. Brunsting,
die ze als vervalsingen ontmaskerde.
De hoofdrolspelers in het haardstedenmyste
rie zijn Janssen en Perk, de verdachte is de

gevonden steenen in zijn voordeel te verkopen,

een toestemming die - naar achteraf blijkt het aantal stenen wel zeer heeft doen
toenemen. De op de hoogte gebrachte Eijck
van Zuilichem ...bragthem (= Westbroek)
onder de aandacht, om bij verdere opgravingen
toe te zien, o f er in o f bij die haardsteden niet
misschien gereedschappen van steen gevonden
werden, waartoe hij hem eenige kenmerken
opgaf, aan welke hij die gereedschappen zou
kunnen onderscheiden. Niet lang daarna vond
de zoon van voormelden werkman bij zulk eene
haardstede in der daad eenige bewerkte
gereedschappen van steen... (Janssen 1856 a

p.3). Eijck waarschuwde Perk en kocht een
deel van de stenen, die hij later aan het
Provinciaal Utrechts Genootschap schonk

Een van de haardsteden, aquarel J. de Rijk.
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Vondsten uit de haardsteden, J. de Rijk.

(Jaarverslagen P.U.G. 1853, 1854 en 1873).
Westbroek had een wel heel lucratieve
bijverdienste gevonden en gezien de lage
levensstandaard in die tijd valt het hem niet
kwalijk te nemen dat hij er dankbaar gebruik
van maakte. Hij ontdekte meeren meer
haardsteden, waarin hij beweerde grote
hoeveelheden stenen werktuigen gevonden te
hebben. Achteraf bezien is het hard werken
voor hem geweest; de haardsteden moesten
eerst gebouwd worden, vervolgens ontdekt
en daarna weer opgegraven! Perks klachten
dat Westbroek haardjes afbreekt voordat
Perk de kans gehad heeft ze te bestuderen zijn
dan ook maar al te begrijpelijk: het betekende
voor Westbroek een aanzienlijke werkbesparing! In totaal werden er 17 haardsteden
’gevonden’, terwijl Westbroek zich haastte te
verklaren dat hij ook nog vondsten gedaan
had in ongeveer 20 al eerder gevonden
haardsteden. In 1853 heeft Janssen al 400
stenen voor het Rijksmuseum van Oudheden
aangekocht. Nimmer heeft men zeker zoo vele
steenen gereedschappen zamengevonden die
een zoo doorlopend karakter van ruwheid - o f
zal ik zeggen vlugtige bewerking? - dragen.

(Janssen 1853, p. 149).
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Hoe zagen nu deze bouwsels eruit? Janssen
beschrijft ze als volgt:
A l die haardsteden bestonden uit eenen vloer
van ruwe kei-, zand- o f granietsteenen,
gewoonlijk aan drie zijden, echter soms
boogsgewijs, besloten door een uit dezelfde
steenen opgezet muurtje, dat aan de binnen
zijde, even als de bevloering zelve, sporen van
verbranding droeg. De vloer dezer haardsteden
lag gemiddeld 1 el onder de oppervlakte van
den grond, terwijl de muurtjes gemiddeld '/2 el
hoogte en 2 palm breedte hadden. De grootste
lengte der bevloering was p.m. 11 palm, de
grootste breedte 6 palm; de kleinste lengte was
6 palm, de kleinste breedte 4 palm; en de
steenen, zoowel der bevloering en als der
muurtjes, waren steeds zonder cement o f kalk,
in het zand gevlijd4). (Janssen 1853, p. 141).

In april 1853 vroeg Janssen aan Perk de rest
van het terrein door Westbroek te laten
’peilen’ met een puntig ijzer, om een idee te
krijgen over het aantal haardjes dat zich nog
in de grond bevónd. Natuurlijk kon zelfs een
ervaren haardstedenbouwer als Westbroek
niet erg veel haardjes construeren in de
periode die hem voor het ’peilen’ ter
beschikking stond. In juni van dat jaar werd

de laatste haardstede dan ook ontgraven.
Bij het ter perse gaan van dit artikel bereikte
de auteur het bericht dat in het begin van de
jaren 1860 op een terrein van Eijck van
Zuilichem in Maartensdijk nog een aantal
haardsteden door Westbroek ’ontdekt’ zijn.
Zowel de haardsteden als de vondsten waren
vrijwel identiek aan de Hilversumse. Blijk
baar had Westbroek zijn lucratieve bij
verdiensten elders voortgezet.
De vondsten werden omschreven als:

belangrijkste boek zag.
De unanieme mening in de internationale
wetenschappelijke wereld van destijds dat de
vondst haars gelijke niet kende gaf aanvanke
lijk geen reden tot achterdocht. In die tijd
immers was deze tak van de archeologie nog
jong en men kwam voortdurend voor
verrassingen te staan. Weliswaar waren er een
aantal onopgeloste vragen, maar dat werd
niet als problematisch ervaren. Zo schrijft
Janssen:

1. wiggen en bijlen, meest van kwarts, ook van
schiefer, vuursteen en graniet, van 2 tot 7, ook
van 12 en 13, ja zelfs 19 duim lengte; een enkele
wig van gneis was 30 d. lang, 18 d. breed en 11
d. dik en mag voor een der grootste en
zwaarste gehouden worden, die immer gevon
den zijn; 2. ovale o f langwerpig vierkante lans
ofpijlpunten van eigenaardigen vorm, meest
van kwartsiet, maar ook van schiefer, rooden
zandsteen, vuursteen enz., van 2 tot 6 d., ook
van 8 tot 12xf_ d. lengte; - 3. mesjes van ruwe
bewerking, meest van vuursteen, ook van
kwarts, schiefer en graniet; - 4. ballen, meest
van kwarts o f graniet, enkele van tufsteen,
meest van 4 tot 5 d. in doorsnede; - 5.
slijpsteenen, meestal, maar één inzonderheid,
door de werking van het vuur zeer zwart
geworden en door veelvuldig gebruik aanmer
kelijk gesleten. A l die voorwerpen bestonden
uit steenen, welker oorspronkelijke gedaante
reeds nabij kwam aan hun tegenwoordigen
vorm, en welke men door slaan op en slijpen
met andere steenen gefatsoeneerd had. (Nij-

Nog is bij deze haardstede opmerkelijk, dat op
den vloer, tusschen de asch, een witte beenen
knoop gevonden werd, die voorzien was van een
doorboord stiftje, waardoor hij aan eenig
gewaad kon vastgehecht worden, en die
volkomen overeenkomstig was met hedendaagsche knoopen, bij landlieden in gebruik; slechts
door langdurig liggen in de asch, was hij een
weinig grijs geworden. Zeer kennelijk op eene
draaibank gedraaid en glad gepolijst, is hij
zeker van veel later tijd dan de steenen
gereedschappen, en ofschoon de haardstede
ongerept was, moet men toch veronderstellen,
dat de knoop, dien ik ze lf het eerst tusschen de
asch ontdekte, er toevallig later ingekomen is.

hoff 1859, p. 3).
Ook werden gecremeerde dierenbotten
gevonden.
Janssen vond de ontdekking dermate belang
rijk dat hij er in 1853 al een voorlopige
publikatie aan wijdde (Janssen 1853), die de
internationale discussie op gang bracht. Deze
richtte zich vooral op de funktie van de
haardsteden; waren het nu getuigenissen over
het huisselijke en gezellige leven der vroegste
bewoners van Europa, zoals de Noorse

geleerde Worsaaë concludeerde, waren het
crematoria of waren het offerplaatsen zoals
Janssen zelf meende? Deze hele discussie is
opgenomen in de definitieve publikatie
(Janssen 1856), die Janssen zelf als zijn

(Janssen 1856a,p.p. 5-6).
Bij een andere haardstede was een middel
eeuws bouwfragment verwerkt in het plavei
sel. Dit bracht de datering danig in de war en
werd nog in 1908 gebruikt als bewijs voor de
stelling dat plaatselijke late steenkuituren tot
in de middeleeuwen voorkwamen (Holwerda
1908, p. 24). Zelfs in 1930 wordt deze mening
nog weergegeven in de ’Gids voor de
Nederlandsche Afdeeling’ van het Rijksmu
seum van Oudheden. De enige die wat
bedenkingen had was Perk zelf, maar zijn
wantrouwen betrof alleen de persoon van
Westbroek en diens tegenstrijdige uitspraken
en gedragingen. Dat de hele zaak één grote
vervalsingsaffaire was zal ook hij niet
vermoed hebben, dat bleek pas na de tweede
wereldoorlog toen in het Rijksmuseum van
Oudheden alle vondsten nog eens goed
bekeken en alle feiten op een rij gezet werden.
Perk heeft de haardsteden voor het nage
slacht willen bewaren door een viertal naar
andere plaatsen over te brengen; twee naar
Kievitsdal, een naar het terrein achter het
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tolhuis aan de Utrechtseweg en een naar zijn
eigen tuin (brief Perk aan Janssen d.d.
13-10-1853). Archeologische monumenten
avant la lettre! Tijdens een onderzoek in 1978
op het terrein bij het tolhuis werd wel het
bouwmateriaal gevonden dat waarschijnlijk
voor de haardstede gebruikt was, maar van
een constructie was geen sprake meer.
Vermoedelijk lag de haardstede in de weg bij
de bouw van het tegenwoordige woonhuis op
het terrein en zijn de stenen terzijde gelegd.
Achteraf bezien mag het hele gebeuren
rondom de Hilversumse Haardsteden wat
lachwekkend lijken, maar laten we niet
vergeten dat voor degenen die na Columbus’
leven diens ei heel wat vanzelfsprekender is
dan voor de generaties die aan hem vooraf
gingen.

de Hilversumse haardsteden, waardoor er
maar weinig aandacht aan geschonken werd.
Perk onderzocht een heuvel bij de Molenberg
in De Vuursche, waar de stenen misschien
vandaan gehaald zouden kunnen zijn. Inder
daad vond hij een stenen vloertje en wat
Trechterbekeraardewerk (= het ’normale’
hunebeddenaardewerk). Op 30 september
1853 schrijft Perk aan Janssen dat de
gevonden bevloering noch in constructie, noch
in vorm overeenkomt met de onder Hilversum
gevonden haarden. Die bij deze vergeleken veel
meer zorg en kunst vertonen.
De vraagstelling rondom het ’hunebed’ aan
De Vuursche was (en is nog steeds) of de
stenen op hun oorspronkelijke plek liggen, of
er later (omstreeks 1800) zijn neergelegd. De
pro’s en contra’s van beide opvattingen
worden samengevat door Bakker (1957 a en
b). In 1833 worden de stenen voor het eerst in
de literatuur vermeld (Scheltema 1833). Sinds
1957 zijn er geen nieuwe feiten aan het licht
gekomen die ons het definitieve antwoord op
die vraag zouden kunnen geven.In 1978 is bij
Mak van Waay een tekening van Jacob Cats

De stenen van De Vuursche

Ook de stenen bij De Vuursche hebben de
belangstelling van Perk en Janssen gehad.
Ten tijde van hun onderzoek aldaar kon het
belang van deze stenen niet in de schaduw
staan van de opzienbarende ontdekking van
De Lage Vuursche. Jacob Cats, begin 19e eeuw.
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De kampen en de varkensdrift

De kampen en de varkensdrift (= banschei
ding) zijn door Janssen opgemeten, summier
onderzocht en op kadastrale kaarten aangete
kend. In Hilversumsche Oudheden noemt hij
zes kampen (Janssen 1856, p.p. 64-66),
waarvan er nu nog vier bekend zijn
(Addink-Samplonius 1976, afb. 1). Enkele
kaartjes in de map ’Oudheidkunde 3’ geven
ook een aantal van de kampen weer.
De afgodsbeelden bij de Trompenberg

In 1850 werd ’ongeveer 10 minuten ten
noorden van den Trompenberg, tusschen den
nieuwen kraailoschen weg en het naarderpad’
een kolossaal steengevaarte ontdekt, dat uit
drie dicht op elkaar gelegen brokken
zandsteen bestond, met een gezamenlijke
omtrek van 4,5 m. Op 16 november van dat
jaar stuurt Perk Janssen een fragment van de
steen ter determinatie. Janssen wou en kon
niet zeggen of de grillige vormen van de steen
wel of niet door mensen gemaakt waren. Dat
hoefde ook niet; onder leiding van de pers
besloot de publieke opinie dat het hier een
’germaans afgodsbeeld’ betrof. De plek werd
tot een waar bedevaartsoord, waar iedereen
een stukje steen als souvenier kwam halen,
zodat er al gauw maar weinig van de stenen
over was. In tegenstelling tot Janssen was
J.F. van Hengel, de Hilversumse arts, wel
degelijk een uitgesproken mening toegedaan.
In het Nieuwsblad voor het Gooiland d.d. 20
november 1850 geeft hij als zijn opinie dat het
een plaatselijk gevormde zandsteen betrof en
latere geologen hebben hem daarin gelijk
gegeven.

Met de pen getekend kaartje van de Westerheide.

geveild waarop de stenen heel duidelijk
weergegeven zijn. De franse steek die de
mannen naast het steengevaarte dragen
dateren de tekening na 1795. Cats overleed in
1799. De tekening, de vroegst bekende
afbeelding van het ’hunebed’ is daarmee vrij
nauwkeurig gedateerd. De schilder Johan
Briedé, die de stenen in 1954 tekende, maakte
in de kantlijn de aantekening: Deze stenen zijn
hier omstreeks 1800 neergelegd, v. Giffen zag
in 't archief Bosch van Drakenstein de
rekening. De desbetreffende rekening is
echter niet teruggevonden in het archief
Bosch van Drakenstein, terwijl het ook
onwaarschijnlijk is dat Scheltema het in 1833
niet zou hebben gehoord als de stenen er nog
maar sinds een jaar of 35 lagen.

Naarden en Oud-Naarden

Hoewel het geen archeologie betrof waren
Janssen en Perk ook samen betrokken bij het
copiëren van de gewelfschilderingen in de
Grote Kerk in Naarden. Het werk werd
uitgevoerd door J.A. de Rijk, en bekostigd
door de afdeling Leiden van de Hollandsche
Maatschappij van Fraaie Kunsten en Weten
schappen. Helaas echter heeft de uitgever het
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boek niet laten uitkomen omdat het aantal
intekenaars te gering was (brieven 8 februari
t/m 17 december 1858).
Ook Oud-Naarden komt nog even ter sprake
(brieven 12 en 16 april en 16 mei 1856,10
maart 1863 en 18 februari 1864). In 1856
waren de verdronken resten van OudNaarden blijkbaar goed waarneembaar en op
verzoek van Janssen stuurt Perk de vel
dwachter erheen om de zaak in ogenschouw
te nemen. Deze heeft alleen de overblijfselen
van een oude buitenplaats gezien. Mogelijk
was dit een restant van het Regulieren
klooster dat daar van het begin van de 15e tot
aan het eind van de 16e eeuw gestaan heeft.
In 1859 wijdt Perk er een publikatie in de
Nederlandsche Volksalmanak aan (Perk
1859). Janssen blijkt ook de initiatiefnemer
geweest te zijn van de heruitgaven van het
boek van Lambertus Hortensius (brief 10
maart 1863). Gelukkig heeft Perk Janssens
suggestie niet letterlijk uitgevoerd en het boek
niet in het latijn maar in het nederlands
heruitgegeven (Hortensius 1574).
Behalve de hierboven besproken oudheid
kundige onderwerpen laat de briefwisseling
tussen Janssen en Perk ook iets zien van de
levensomstandigheden in het midden van de
19e eeuw; van de omslachtige manier van
reizen; van de grote invloed die de seizoenen
op het leven hadden; van de, door de mindere
medische kennis veroorzaakte, grote gezond
heidsrisico’s, die blijken uit de af en toe
vermelde ziektes en overlijden van dierbaren;
en ook van de vriendschap tussen twee
mannen die ieder op hun gebied veel
presteerden en samen de eerste oudheidkun
dige gegevens over het Gooi in kaarten en
publicaties vastgelegd hebben.
NOTEN
1) L.J.F. Janssen. (1806-1869). Studeerde godgeleerd
heid te Utrecht. Na een korte periode als predikant
werkzaam te zijn geweest vestigde hij zich in
Zevenaarom Romeinse oudheden te bestuderen.
Was van 1835-1863 verbonden aan het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden, eerst als tweede conserva
tor, vanaf 1840 als conservator. In 1863 benoemd tot
directeur van het Munt- en Penningkabinet van de
Leidse academie.
2) 1 duim = 1 cm; 1 palm = 1 dm; 1 el = 1 m
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3) Een grafheuvelgroep in de gemeente Laren, gelegen
aan de Eemnesserweg, de oude verbindingsweg
tussen Hilversum en Eemnes-binnen.
4) Mondelinge mededeling van J. Kolen en E. Rensink.
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Overzicht en samenvatting van de
correspondentie tussen Janssen en Perk
D.P. = Collectie Delsman-Perk, geen inventarisnum
mers; U.B.L. = Universiteits Bibliotheek Leiden,
inv.nr. B.P.L. 944 III, R.A.H. = Rijksarchief
Haarlem, inv.nr. 24 (oud 314); G.H. = Gemeente
Hilversum, inv.nr. A XIII 100; H.O. = Hilversumsche Oudheden.
J.a.P. 02-01.1850 D.P. 1 p. Wil P. de schetsen van de
opgemeten kampen sturen? Liefst opéén situatieplan,
samen met de grafheuvels.
P.a.J. 16-11-1850 U.B.L. 2 p.p. P. stuurt fragment van
'den Steen achter den Trompenberg’ ter determinatie op.
Komt J. nu spoedig wat verder onderzoek doen in het
Gooi? Hij mag bij P. logeren. Wil J. wat literatuur sturen
over de kampen in Drente?
P.a.J. 11-05-1851 U.B.L. 2 p.p. Stenen terug ontvangen.
Hartelijk dank voor determinatie. P. schrijft wat laat
i.v.m. overlijden va zijn tweede dochter. Heeft het plan
de omwallingen te doen afgraven. Het is nu lente, wil
Janssen nu niet komen? De steen op de Trompenberg
krijgt helaas meer en meer bezoekers.
P.a.J. 21-08-1851 U.B.L. 1 p. Herinnert er nogmaals aan
dat J. naar het Gooi zou komen om onderzoek te doen.
P.a.J. 24-11-1851 U.B.L. 3 p.p. P. is blij met het positieve
resultaat ’der opdelving op onze heide’. Het was een
prettige tijd, ’waarin het leven zich van de gunstigste zijde
voordoet’. P. heeft de opgraving nog enige dagen
voortgezet, vooral in ’den meer langwerpige dan ronde
heuvel nabij de Laarderweg’. Vond verschillende urnen.
N.a.v. J ’s verzoek zullen de tumuli op de kadastrale
kaart worden ingetekend; P. zal aanwijzingen geven. P.
heeft het verzoek gekregen om vlak bij Maartensdijk te
komen graven, maar vindt het seizoen niet geschikt.
M.b.t. de plafondschilderingen in de kerk van Naarden;
het werk gaat f 400,- kosten. Kan het Rijk ook wat
bijdragen? P. zou graag eens met J. van gedachten
wisselen over de herkomst van de naam Laren.
J.a.P. 31-12-1851 D.P. 4 p.p. J. bedankt voor het logeren.
De prijsopgaaf van Van Ravenswaaij voor het tekenen
van de plafondschilderingen in Naarden vindt J. niet
hoog. Enige beschouwingen over de naam Laren.
P.a.J. 21-10-1852 U.B.L. 2 p.p. P. had graag in de mooie
dagen van oktober iets willen doen; hopelijk wordt
uitstel geen afstel. Voorlopig heeft P. geen tijd i.v.m. het
huwelijk van zijn dochter. Misschien in november.
P.a.J. 18-03-1853 U.B.L. 3 p.p. Er is weer een haard
gevonden! Westbroek vermoedde iets, P. is erheen
gegaan en beschrijft de werkzaamheden. P. heeft de
landmeter de vijf punten der nagevonden graven op de
kaart laten aantekenen.
P.a.J. 15-04-1853 U.B.L. 3 p.p. Er zijn alweer twee
haardjes gevonden, waarvan een met beenderen.
Wellicht kan hij de steen op de Trompenberg ook nog
eens nader bestuderen, verheugt zich over J ’s plan tot
publikatie van de haardjes.
J.a.P. 18-04-1853 D.P. 4 p.p. Is blij met recent gevonden
haardjes. Jammer dat hij niet bij de ’opening’ kan zijn.
Kan de rest van het terrein door Westbroek ’gepeild’
worden met een puntijzer om een idee te krijgen over het
aantal haardjes dat zich nog in de bodem bevindt? J.
komt dan in één keer alles bekijken en wil er ook graag
zelfbij zijn wanneer een haardstede geopend wordt. Wil
P. de gevonden beenderen snel opsturen, want het
museum v. Nat. Hist, heeft veel tijd nodig voor
bestudering.

P.a.J. 26-04-1853 U.B.L. 2 p.p. Vermeldt gang van zaken
bij de opgraving. Hoopt een der haardjes geheel over te
brengen naar een stuk gemeentegrond, en daar te
conserveren.
P.a.J. 08-05-1853 U.B.L. 1 p. Westbroek heeft weer twee
haardjes ontdekt. Stad en Lande heeft toegezegd de
kosten van het overbrengen van een haardje naar een
plek achter het tolhuis te zullen dragen.
J.a.P. 09-05-1853 D.P. 3 p.p. Bedankt voor de brief van 8
mei. J. komt de opgraving zelf leiden. Hij komt de 17e
met de trein naar Hilversum en zal bij P. logeren.
P.a.J. 13-05-1853 U.B.L. 1 p. Fijn dat J. komt, maar een
paar dagen later zou beter zijn, dan kan Westbroek eerst
nog iets ’peilen’.
P.a.J. 16-05-1853 U.B.L. 1 p. De zaak zal woensdag
afgedaan kunnen worden. Westbroek heeft drie vloeren
’gepeild', maar heeft de bovenste weggebroken, die P.
juist over zou brengen. Reisinstructies vanuit
Amsterdam.
P.a.J. 05-06-1853 U.B.L. 1 p. Er is nog een bevloering
gevonden en wellicht nog een tweede. De eerste is
opgebroken en naar het terrein van de heer Six
overgebracht. P. komt naar Leiden.
J.a.P. 15-08-1853 D.P. 2 p.p. Er is een tekening zoek,
heeft P. die misschien nog?
J.a.P. 29-08-1853 D.P. 3 p.p. Het ’potje uit de Vuurst’ dat
P. gevonden heeft lijkt zeer op een potje uit Eext dat J. in
het museum heeft.
J.a.P. 03-09-1853 D.P. 10 p.p. Er bestond een
misverstand over de tekening van De Rijk. Naar verluidt
hebben Fuhren’s werklieden in De Vuursche ’een haard’
blootgelegd. J. wil graag op de hoogte gehouden worden.
Veronderstellingen over het gebruik van ’heilige
plaatsen’ in Hilversum.
P.a.J. 094)9-1853 U.B.L. 1 p. P. heeft copie tekeningen
ontvangen. Vraagt naar ’steenhistorie’(afgodsbeelden).
Vraagt boek te leen over Elten. In de Vuursche is door de
werklieden van Fuhren weer iets gevonden; P. gaat
maandag kijken.
J.a.P. 13-09-1853 R.A.H. 3 p.p. Begeleidend schrijven bij
wat literatuur over aardewerk wat vergelijkbaar is met
het potje uit De Vuurst.
P.a.J. 17-09-1853 U.B.L. 1 p. P. heeft de boeken
ontvangen, alsmede een exemplaar van 'Hilversumsche
Oudheden’ waarmee hij zeer in zijn sas is. Noemt nog
wat namen van gegadigden.
P.a.J. 30-09-1853 U.B.L. 4 p.p. Bedankt voor toezending
boeken. P. zal nog in De Vuursche gaan kijken, maar
wat daar gevonden wordt kan de vergelijking met de
Hilversumse haarden niet doorstaan!
P.a.J. 13-10-1853 U.B.L. 1 p. ’De brandhaard in mijn
tuin is opgerigt’ meldt P.; daarbij heeft de werkman
alweer vondsten gedaan. P. vertrouwt Westbroek niet.
P.a.J. 25-02-1854 U.B.L. 2 p.p. Westbroek heeft weereen
haard gevonden, maar heeft hem weggebroken en in de
sloot gegooid. P. is kwaad en vindt dat Westbroek een
rappelement verdient.
P.a.J. 28-04-1854 U.B.L. 3 p.p. P. heeft het verhaal van
Westbroek nagetrokken, waar niets van blijkt te
kloppen. P. heeft een groot wantrouwen jegens
Westbroek. De jager van Van Hengst (A. de Geer) geeft
heel andere berichten dan Westbroek. Verslag van wat
uit de mond van De Geer is opgetekend. Er is een urntje
gebroken.
P.a.J. 25-05-1854 U.B.L. 3 p.p. Er zijn financiële
problemen met Westbroek, die zich dubbel laat betalen.
P.a.J. 24-07-1854 U.B.L. 3 p.p. P. heeft de kranten niet
gestuurd, dat zal Van Zijll wel gedaan hebben. De
Gooische Courant is niet meer te krijgen. Hierin staat
een artikel van Van Zijll over naijver tussen Hilversum
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en Laren; er zou niet van Hilversumse maar van Larense
Oudheden sprake moeten zijn. Het werk van Bodel
Nijenhuis moet teruggegeven worden, samen met de
plaat van de steenhoop op de Trompenberg.
J.a.P. 25-07-1855 D.P. 3 p.p. J. krijgt bij herhaling
ongevraagde exemplaren van 'De Gooische Courant’
toegestuurd en verzoekt P. zijn invloed aan te wenden
om daar een eind aan te maken. Het is J. gebleken dat
twee haardsteden naar Kievitsdal zijn overgebracht. J.
hoopt in september naar Hilversum te komen.
J.a.P. 30-07-1855 D.P. 2 p.p. Six heeft ondertussen al
bericht gestuurd over de reconstructies van de
haardsteden op Kievitsdal.
J.a.P. 02-10-1855 D.P. 2 p.p. Afspraak in september kan
niet doorgaan wegens tijdgebrek. Wil wel spoedig komen
om eens in de ’perkjes’ te graven. Is al begonnen met het
drukken van het boek. Verheugt zich dat Naardense
schilderingen gecopieerd worden.
J.a.P. 12-10-1855 D.P. 3 p.p. J. is bereid op P’s verzoek in
te gaan om een artikeltje in het Nut te schrijven, maar de
tijd ontbreekt hem om er een populair artikel van te
maken. J. zal nu spoedig komen om de kampen op te
nemen; kan P. alvast wat voorbereidend werk doen? J. is
blij dat de kampen nu op de kadastrale kaart van
Hilversum ingetekend zijn.
J.a.P. 27-10-1855 D.P. 2 p.p. Wil P. goed noteren wat hij
bij zijn onderzoek in de grafheuvels gevonden heeft? Op
de Larense kadastrale kaart zijn kampen nu ook
opgetekend, wil P. een doortrekje sturen?
J.a.P. 28-10-1855 D.P. 2 p.p. Gefeliciteerd met de
ontdekking. Verzoekt vondsten goed te bewaren tot hij
zelf kan komen. Wil voor 1januari 1856 zijn boek uit
laten komen en wil liever dat de opgravingen nu maar
gestaakt worden, want het groeit hem over ’t hoofd. Wil
P. ervoor zorgen dat geen anderen in de overige heuvels
gaan graven? Als P. een krantebericht schrijft over zijn
ontdekking, dan ook de door J. gevonden koperen wig
vermelden, die uit een nabijgelegen heuvel afkomstig is.
J.a.P. 31-10-1855 D.P. 3 p.p. J. was verbaasd te horen dat
er nog 20 urnen meer in de heuvel waren gevonden dan
aanvankelijk was gemeld. De vondst moet nu zeker nog
in ’Hilversumsche Oudheden’ vermeld worden. De
uitgave moet dan maar iets worden vertraagd. Wil P.
omtrektekeningen maken van de urnen (op één schaal)?
J. zal deze samen met de kaart van Gooiland waar de
aantekeningen op staan weer terugzenden. Er is wat
onduidelijkheid over de opmeting van de kampen. Wil P.
dat nog een keer nakijken op de kadastrale kaart van
Hilversum en Laren? Wanneer J. weer komt moet ook
de varkensdrift verder onderzocht worden. Wil P. ervoor
zorgen dat de Hilversumse grafheuvels ondertussen op
de kadastrale kaart ingetekend worden?
J.a.P. 04-11-1855 D.P. 3 p.p. Wil P. de omtrektekeningen
van de urnen zo spoedig mogelijk laten vervaardigen?
Van Ravenswaaij moet het maar doen, want die is goed
en goedkoop. J. geeft enige aanwijzingen over het
intekenen van de heuvels op de kaart.
J.a.P. 24-11-1855 D.P. 2 p.p. Wil P. nog eens navragen
op welke diepte de urnen gevonden zijn? Zaten ze in
\ferschillende lagen? En zo ja, in welke combinatie?
Graag bericht binnen 8 dagen, want het boek moet naar
de drukker.
P.a.J. 26-11-1855 H.O. Uitvoerig verslag van P’s
grafheu velonderzoek.
J.a.P. 14-12-1855 D.P. 1 p. Bij het corrigeren van de
drukproeven bleek J. dat hij de breedte en de hoogte van
de Varkensdrift nog niet van P. opgekregen heeft. Wil
deze dat met spoed door de veldwachter laten opmeten?
J.a.P. 09-01-1856 D.P. 2 p.p. P’s brief van de 20e kwam te
laat om gegevens nog in het boek te kunnen gebruiken.

Ze moeten maar in een supplement verwerkt worden.
Vandaag heeft J. de drukproef teruggestuurd waarin het
verslag van P. is opgenomen. Indien er voldoende
belangstelling voor is wil J. wel een lezing in Hilversum
houden.
J.a.P. 22-01-1856 D.P. 3 p.p. Gisteren is de laatste revisie
van het boek naar de uitgever gegaan. Over 14 dagen
komt het uit. P. zal de eerste zijn die het ontvangt, uit
dank vooralle verleende hulp. De tekening van Van
Ravenswaaij zal via Six aan P. geretourneerd worden.
J.a.P. 12-02-1856 D.P. 2 p.p. J. heeft gisteren in
Amsterdam prof. Vrolik gesproken, die toegezegd heeft
het osteologisch onderzoek te verrichten. J. zal daarom
de 25e naar Hilversum komen, om het materiaal op te
halen.
J.a.P. 184)2-1856 D.P. 3 p.p. Bedankt voor het
exemplaar ’Gebruiksregten...’. Komst naar Hilversum
wordt uitgesteld met oog op de vorst.
J.a.P. 12-04-1856 D.P. 1 p. Informeert naarOudNaarden. Komt nu binnenkort de urnen legen.
P.a.J. 16-04-1856 U.B.L. 1 p. P. was zelf niet in de
gelegenheid om naar Oud-Naarden te gaan kijken, maar
heeft de veldwachter gestuurd. Die heeft niets gezien
behalve de overblijfselen van een oude buitenplaats.
J.a.P. 25-07-1856 D.P. 2 p.p. Osteologisch onderzoek is
afgelopen. Resultaten zullen spoedig gepubliceerd
worden. De beenderen zijn herbegraven in de
museumtuin.
J.a.P. 06-10-1856 D.P. 1 p. Informatie over Peutirigerkaart, waardoor P. om gevraagd was.
J.a.P. 08-02-1858 D.P. 3 p.p. J. heeft contact gehad met
Nijhoff over de plafondschilderingen in Naarden. Er
wordt een prospectus gemaakt voor intekenaren,
waarvoor Hooiberg een plaat vervaardigd heeft.
J.a.P. 02-04-1858 D.P. 2 p.p. J. wil 13 april langskomen
om de heuvels te onderzoeken. Zijn de prospectussen in
Hilversum aangekomen?
J.a.P. 16-05-1858 R.A.H. 2 p.p. Wil P. het verslag van
Hortensius over het beleg van Naarden eens opsturen?
Enige familieberichten.
J.a.P. 07-10-1858 R.A.H. 4 p.p. Er zijn nog niet genoeg
intekenaars voor het werk over de Naardense plafond
schilderingen. Voorstel van J. om er voor de Hollandse
Maatschappij 20 te bestellen heeft het niet gehaald. J. wil
eventueel een andere uitgever zoeken. De belangstelling
in het Gooi schiet te kort, P. heeft zich daarin vergist! J.
is tot voorzitter van Letterkunde benoemd en vreest het
daar druk mee te zullen krijgen.
J.a.P. 17-12-1858 R.A.H. 2 p.p. J. heeft Nijhoff
opgezocht, maar deze heeft nog geen zekerheid kunnen
geven dat ’het werk doorgang zal hebben'. Er zijn nog
maar 45 intekenaars, terwijl het er 80 moeten zijn. ’De
kunstenaars hebben er geen lust in, omdat zij de stijl van
die tijd niet goed kunnen evenaren.’
J.a.P. 10-03-1863 R.A.H. 2 p.p. J. vraagt naar Comenius.
Weet P. iets van diens laatste levensdagen af; is zijn graf
bekend? Een tweede vraag betreft Lambertus Horten
sius. Zou het niet een goed idee zijn diens werk opnieuw
uit te geven?
J.a.P. 18-02-1864 R.A.H. 3 p.p. Jammer dat J. er niet was
toen P. even in Leiden was. Het doet J. plezier dat het
boek van Hortensius nu inderdaad heruitgegeven zal
worden en ’...ik hoop nu maar dat de uitgave in ’t
originele, d.i. latijn, zal geschieden.’
J.a.P. 16-03-1868 G.H. (A XIII.100) 1 p. J. retourneert
een muntje dat P. hem ooit ter determinatie gestuurd had
en herinnert P. eraan dat de veiligste plaats voor zijn
oudheidkundige vondsten toch wel in het Rijksmuseum
van Oudheden is.
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Herman Heyenbrock
kunstenaar en museumdirecteur
E.E. van Mensch
Johan Coenraad Herman Heyenbrock werd
als zoon van Johan Heyenbrock en Henrika
Vleumer op 27 juli 1871 te Amsterdam
geboren.
Twee jaar later verhuisde de familie naar
Rotterdam waar vader Heyenbrock naast een
bakkerij een handel in scheepsbenodigheden
had. Na de lagere school hielp de jonge
Heyenbrock zijn vader in deze zaak. Zo
kwam hij al vroeg in aanraking met vele
produkten uit verre landen en met een grote
verscheidenheid aan industriële produkten.
Het bakkersvak en de handel waren niets
voor Heyenbrock. Zijn belangstelling ging uit
naar de kunst van het tekenen. Toen hij
talent in deze richting bleek te hebben mocht
hij lessen gaan volgen aan de tekenacademie
te Rotterdam. In 1890 beëindigde hij zijn
studie en met succes. Voor een interieurschilderij kreeg hij een prijs, een bedrag van
veertig gulden. Door het winnen van deze
prijs kreeg hij de kans een reis door België te
maken. Na deze reis vond hij werk als
decoratie-schilder bij een theater in Antwer
pen en kon hij in zijn levensbehoeften
voorzien. In de periode 1896-1897 maakte hij
een aantal illustraties voor het Rotterdamsch
Nieuwsblad.
Zijn vriendschap met de schilder Jan de
Waardt leidde er toe dat hij samen met De
Waardt in 1898 verhuisde naar Noord wijk.
In datzelfde jaar gingen beide kunstenaars op
reis naar de Borinage. Deze omgeving, met
veel zware industrie, had een grote invloed op
Heyenbrock. Aanvankelijk schilderde hij
landschappen in de stijl van de Haagse
School, maar door de indrukwekkende zware
industrie waarmee hij nu kennis maakte,
legde hij zich meer toe op het schilderen van
deze industrieën in het landschap. De situatie
werd niet geromantiseerd maar er werd een
beeld gegeven van de werkelijkheid. In de

Herman Heyenbrock, olieverf op doek, A. Broekman,
1938.

jaren 1906-1908 volgde ondermeer een reis
naar Engeland. Ook daar zocht hij de
industrieën op en legde hij zich toe op het
uitbeelden van de mens in zijn
werkomgeving.
Naast zijn werkzaamheden als beeldend
kunstenaar verdiepte hij zich ook in de
filosofie, de natuurkunde en de techniek. Hij
werd lid van de Vereniging van Vrijdenkers
en vervolgens ook vrijmetselaar. Hij sloot
zich ook aan bij de Theosofische beweging.
Op een bijeenkomst van jonge socialisten
ontmoette hij Agatha Theodora des Amorie
van der Hoeven, met wie hij in 1899 zou
trouwen. Zij was een dochter van de
Hollandse consul in Portugees China, later
Macao. Samen met Mina Drukkeren Aletta
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Jacobs behoorde zij tot de eerste vrouwen in
Nederland die aan de universiteit studeerden.
Evenals Heyenbrock zette zij zich in voor het
socialisme.
Na de huwelijksreis naar Wenen vestigden zij
zich in Blaricum. Aan de Melkweg aldaar
werd, mede door Heyenbrock zelf, een eigen
huis gebouwd met een pastel-atelier in huis en
een olieverf-atelier in de tuin. Heyenbrock en
zijn vrouw zijn tot het eind van hun leven in
dit huis, 'Fluos' genaamd, blijven wonen.
Het vermogen van zijn vrouw bood Heyen
brock de mogelijkheid tal van onbezoldigde
werkzaamheden te verrichten. Hij zou dat in
zijn verdere leven ook veelvuldig doen.
Herman Heyenbrock voelde zich thuis in het
Gooi. Niet alleen door de rust en het
landschap maar zeker ook door de contacten
met tijdgenoten zoals Frederik van Eeden,
prof. dr. Jacob van Rees, R.N. Roland Holst,
Henriëtte Roland Holst, Herman Gorter en
vele andere kunstenaars.
De contacten met Van Rees waren veelvul
dig. Jacob van Rees was professor in de
histologie (weefselleer). Hij was daarnaast
een fel strijder tegen drankgebruik, vivisectie
en nicotine-gebruik, vegetariër, medeoprich
ter van de Humanitaire School te Laren en
stichter van de Tolstoiaanse Kolonie te
Blaricum.
Van Rees had in 1902 een oude boerderij op
de hoek van de Neuweg en de Ruitersweg te
Hilversum gekocht. Ondermeer met hulp van
Heyenbrock werd deze boerderij verbouwd
tot een Volksgebouw met een toneel,
genaamd ’Ons Huis'. Vanuit dit gebouw
leidde Domela Nieuwenhuys een gedeelte van
de algemene werkstaking in 1903. Het
gebouw werd ook gebruikt voor toneeluit
voeringen, zoals voorde uitvoering van het
drankdrama ’De Sluipmoordenaar’, geschre
ven door Van Rees en met prachtige decors,
geschilderd door Heyenbrock. Op andere
propagandistische lezingen van Van Rees
werden door Heyenbrock de lichtbeelden
vertoond.
Herman Heyenbrock was in die dagen een
overtuigd anarchist en verkondigde deze
ideeën met veel overtuiging. Op uitnodiging
van de S.D.A.P. afdeling te Hilversum gaf

lf? De Sluipmoordenaar. 9 )
LARENS DRAMA IN TWEE BEDRIJVEN
DOOR

Dr. J. VAN REES
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Heyenbrock eens een lezing over dit onder
werp in 'Ons Huis’. Door het vertonen van
sterk tendentieuze plaatjes en zijn uitlatingen
contra de S.D.A.P. veroorzaakte hij veel
opschudding. Het bestuur verzocht hem in de
pauze om na de pauze alleen plaatjes te
vertonen maar dit werd door Heyenbrock
van de hand gewezen, het was alles of niets.
Het bestuur heeft de rest van de avond met
gemengde gevoelens de lezing moeten aanho
ren. Het Volksgebouw te Hilversum werd in
1911 afgebroken.
Als getuige van de contacten tussen Heyen
brock en Van Rees rest een geschilderd
portret van Van Rees met een microscoop, in
1901 gemaakt door Heyenbrock. Het schilde
rij behoort tot de collectie van het Goois
Museum.
De Kunstenaar

Heyenbrock is als kunstenaar bekend gewor-
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den als de industrieschilder bij uitstek. Al
tijdens zijn leven werd hij genoemd: de
schilder van het licht en de arbeid. Aanvanke
lijk was zijn uitgangspunt een beeld te geven
van de arbeider in het productie-proces, en
dit in een tijd waarin de veranderingen door
de industrieële revolutie nog duidelijk zicht
baar waren. Hij was van mening dat de
machine de mens zou bevrijden uit de
slavernij en hem vrije tijd zou brengen. Het
schilderen met olieverf in fabrieken was niet
eenvoudig. Vuil, warmte en stof waren zeer
hinderlijk.
In Engeland, in de stad Middlesborough,
ontdekte Heyenbrock bij toeval zwart papier
waarop hij met kleurkrijt kon werken. Na die
vondst in 1906 heeft hij in hoofdzaak pastels
gemaakt op zwart papier.
Tijdens en na de eerste wereldoorlog kreeg
het werk van Heyenbrock steeds meer
waardering. Vooral in Duitsland werd veel
werk via de kunsthandel verkocht. In Laren
werden vanaf 1914 geregeld tentoonstellingen
in Hotel Hamdorff ingericht met werken van
een aantal Gooise kunstenaars, waaronder
Heyenbrock, die zich hadden verenigd in de
dub ’De Tien’. Later zou Heyenbrock ook
lid worden van de Vereniging van Beeldende
Kunstenaars Laren-Blaricum. Een schatting
van het aantal uitbeeldingen van industrieële
complexen en activiteiten door Heyenbrock
gemaakt komt neer op 1200 a 1500 stuks.
In de periode 1927-1941 zijn enkele werken
van Heyenbrock gereproduceerd voor kalen
ders. Vooral door deze kalenders werd het
werk van Heyenbrock ook in Nederland
bekend.
Voor het maken van afbeeldingen van
fabrieken en produktieprocessen verdiepte hij
zich in de techniek, de machines en de
grondstoffen welke werden gebruikt. Waar
mogelijk verzamelde hij gereedschappen en
produkten en nam monsters van grondstof
fen mee. Dit alles werd opgeslagen in zijn
huis te Blaricum.
Een grote verandering in het leven en werk
van Heyenbrock doet zich voor na het
overlijden van zijn vrouw in 1923. Na het
verlies van zijn echtgenote had hij weinig
inspiratie meer. Zijn werk had niet meer de

kwaliteit van voordien.
Het Museum van de Arbeid

Op aandrang van enkele vrienden heeft
Heyenbrock in 1922 een tentoonstelling
ingericht, van een deel van zijn collectie
werken met daarnaast een keuze uit zijn
verzameling gereedschappen, producten en
grondstoffen. De belangstelling voor deze
tentoonstelling in het Stedelijk Museum te
Amsterdam was zeer groot. Er kwamen bijna
twintigduizend bezoekers. Op de kunst
werken was te zien waar en hoe de
geëxposeerde werktuigen en grondstoffen
werden gebruikt en welke produkten op deze
wijze werden gemaakt.
Het succes was zo groot dat Heyenbrock een
jaar later op de zolder van het Veiligheids
Museum te Amsterdam in een aantal
tentoonstellingen zijn hele collectie mocht
presenteren.
De gemeente Amsterdam stelde in 1928 een
gedeelte van het oude schoolgebouw aan de
Rozengracht ter beschikking. Het ’Museum
van de Arbeid’ ontstond. D riejaar later kon
Heyenbrock over het hele gebouw beschik
ken. Hij streefde ernaar om in de zevenen
twintig afdelingen, aan de hand van
kunstwerken en zijn collectie van ongeveer
vijfduizend objecten, een beeld te geven van
alle produktie-processen. Hij wilde het
museum inrichten als een boek, een beeldver
haal over de vorming en schoonheid van de
industrieële produkten.
Door dit museum kon hij ook één van de
doelen in zijn leven beter uitdragen, namelijk;
mensen eikaars arbeid laten leren kennen om
zo tot waardering te komen en een vorm van
broederschap te beleven. Waar dat nodig was
maakte hij speciaal voor de expositie een
tekening of pastel. In totaal heeft hij voorde
opstelling ongeveer 600 illustraties gemaakt.
Herman Heyenbrock werd de eerste, onbe
zoldigde directeur van het Museum van de
Arbeid. Geldzorgen zijn voortdurend een
struikelblok geweest voor het voortbestaan
van het museum. Een dreigend bankroet in
oktober 1939 kon door een ’reddende engel’
op het laatste moment worden voorkomen.
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In de winter was het museum zeer beperkt
open daar er geen geld was voor brandstof.
Door de geringe zorg die aan het museum in
de oorlogsjaren 1940-1945 werd besteed ging
de kwaliteit van de opstelling sterk achteruit.
Na de oorlog moest het museum grotendeels
opnieuw worden ingericht. De collectie gaf
echter geen beeld meer van de eigentijdse
produktieprocessen ten gevolge van de snelle
naoorlogse ontwikkelingen. De inrichting en
opzet van het museum bleken zo verouderd
dat er bij de industrie geen belangstelling
voor een nieuwe indeling meer aanwezig was.
Mede door dit gebrek aan belangstelling
werden de subsidies in 1952 stopgezet en het
Museum van de Arbeid geliquideerd. De
collectie kwam twee jaar later in handen van
de Stichting het Nederlands Instituut voor
Nijverheid en Techniek te Amsterdam. Deze
Stichting stootte een groot deel van de
collectie af. Een deel van de voorwerpen ging
naar de KEMA en een ander deel naar het
Nederlands Openlucht Museum te Arnhem.
Pastel van een gletscherbeek, II. Heyenbrock, 1935.
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In 1968 werd een groot deel van de werken
van Heyenbrock door de Stichting verkocht
aan andere musea. Het Rijksmuseum kocht
15 werken aan en het Nederlands Openlucht
Museum 152.
Het Goois Museum

Bij het uitwerken van de ideeën om te komen
tot een museum in het Gooi werd in de
Hilversumse Rotaryclub een beroep gedaan
op Herman Heyenbrock, gezien zijn ervaring
met het Museum van de Arbeid in Amster
dam. Naast de hierboven beschreven belang
stelling voor techniek had Heyenbrock ook
belangstelling voor en kennis van de geologie
en de flora en fauna van het Gooi. Vanaf het
begin heeft Heyenbrock zich vooral met deze
afdelingen bezig gehouden.
Bij de inrichting van de beneden-verdieping
in 1934 heeft Heyenbrock met Rust veel werk
moeten verzetten. Door gebrek aan geld en
aan mankracht moesten zij zelf timmeren en

schilderen om de benodigde tafels en vitrines
te verkrijgen.
Voor de afdeling geologie heeft Heyenbrock
zijn collectie zwerfstenen afgestaan. In de
publicatie van het Museum de Mededeelingen
van het Museum voor het Gooi en omstreken 1942 schreef hij een artikel getiteld: Het een en
ander over de zwerfsteenen uit het Gooi in het
Gooisch Museum te Hilversum. Ter illustratie
bij de expositie van zwerfstenen vervaardigde
Heyenbrock in 1935 een aantal pastels, die
een beeld gaven van het ontstaan van de
stenen en de wijze waarop ze in het Gooi zijn
gekomen. Hij heeft regelmatig lezingen
gehouden over de geologische geschiedenis
van het Gooi.
Voor de natuurhistorische afdeling noemt
Heyenbrock in zijn aantekeningen als inspi
ratiebron de musea Natura Docet te
Denekamp en Flehite te Amersfoort. De
bedoeling was een all-round streekgerichte
natuurhistorische afdeling in te richten. Zoals
blijkt uit het artikel over de geschiedenis van
het Goois Museum, elders in dit nummer, is
dit niet gelukt.
Op een foto uit 1936 van de natuurhistorische
afdeling is de invloed van Heyenbrock
duidelijk te zien. Bijna alle tentoongestelde
voorwerpen zijn natuurlijke produkten, die
door de mens worden gebruikt en geven een
beeld van de activiteiten van de mens in
samenspel met de natuur. Voorbeelden zijn:
de bijenteelt, een heidebezem, een reeks van
houtblok tot klomp en de zijderupsenteelt.
In het archief van het Goois Museum is een
lijst gevonden, opgesteld door Heyenbrock,
waarop vogels, schedels en eieren van vogels,
zoogdieren, amphibieën en reptielen, vissen
en schelpen van de Zuiderzee staan. Het doel
van het lijstje is echter onduidelijk. Mogelijk
was het een inventarisatie of een lijstje van
voorwerpen welke Heyenbrock graag voor de
collectie wilde hebben. Wegens gebrek aan
materiaal en aan actieve, deskundige mede
werkers werd de natuurhistorische afdeling in
1937 opgeheven.
Uit de rapportages van Heyenbrock aan de
secretaris, mevrouw C.A.J. Jaarsma-Hesta, is
op te maken dat Heyenbrock, naast zijn
werkzaamheden voor de genoemde afdeling

en, zich ook heeft ingezet voor het
aanbrengen van nieuwe leden en dat hij vele
contacten had met particulieren en de
overheid om meergeld binnen te krijgen.
Ondanks deze inspanning zouden de finan
ciële middelen zeer beperkt blijven.
Herman Heyenbrock zou tot aan zijn
overlijden op 18 maart 1948 onbezoldigd
directeur van het Goois Museum blijven.
De heer E.M. Jaarsma geeft in de Mededeelin
gen van het Museum voor het Gooi en
Omstreken. 1945-1948 een duidelijk beeld van
de levensvisie en de inzet van Herman
Heyenbrock:
Wij, als bestuur, hebben geprofiteerd van dezen
unieken leider, uniek, want Heyenbrock heeft
in zijn leven nooit iets voor zichzelf gevraagd.
Zijn Museum van den Arbeid en ons Gooisch
Museum zijn daarvan de bewijzen. Hij heeft
slechts gegeven, niet alledn zijn kennis en
arbeid, maar ook zijn privé-collecties, welke hij
voor het ideaal van zijn streven a f stond.
Persoonlijk vroeg hij niets en leidde hij een
sober, zelfs soms een armoedig leven. Hetgeen
hij het Museum van den Arbeid en ons
geschonken heeft is echter een vermogen,
zoowel geestelijk als materieel.
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Papier is geduldig
Over het archief van het Goois Museum
T G. Riesewijk
Na de opheffing van de Stichting Goois
Museum en de Vereniging Vrienden van het
Goois Museum in 1969 kwam het archiefma
teriaal van beide rechtspersonen met de
museumcollectie onder beheer van de
gemeente Hilversum. De ordners, mappen,
losse stukken en financiële bescheiden wer
den opgeslagen in het depot van de
toenmalige dienst voor kunstzaken, gevestigd
in ’De Vaart’ te Hilversum. Tijd en
mankracht om het te inventariseren ontbra
ken toen.
Aanleiding om dit archief te bewerken was de
toenemende ruimtenood in het archief van de
huidige dienst voor cultuur. Bij het herorde
nen en vernietigen van de ook in het depot
bewaarde schaduwverzamelingen van de
culturele ambtenaren, de vroegere secretarieafdeling culturele zaken en dienst voor
kunstzaken, werden stukken aangetroffen,
die krachtens hun inhoud thuisbehoorden in
het museumarchief. Deze stukken zijn er
kennelijk in terechtgekomen vanwege de
personele unie van ambtenaar culturele
zaken, respectievelijk hoofd afdeling culturele
zaken en directeur van het museum. Toen in
1983 een poging werd gedaan deze stukken
overeenkomstig het restauratiebeginsel tussen
te voegen in het museumarchief, stuitte men
op de ontoegankelijkheid daarvan.
Waren de financiële bescheiden afzonderlijk
gebundeld en geordend, de ordners en
mappen met correspondentie kwamen letter
lijk overal vandaan. De belangrijkste verza
meling hierbinnen was die van de eerste
secretaresse, mevrouw C.A.J. JaarsmaHesta. De overige mappen en losse stukken
waren afkomstig van diverse bestuursleden
en personen die in of voor het museum
hadden gewerkt. Kortom, er werd niet één
archief aangetroffen, maar diverse verzame
lingen stukken zonder een bepaald verband
en met diverse overlappingen. In de verzame
ling van mevrouw Jaarsma werd nog een
summiere neveningang ontdekt op naam van
afzender respectievelijk geadresseerde, maar

deze lijsten vertelden niets over datum en
onderwerp.
In het voorjaar van 1983 werd besloten als
eerste stap het correspondentie-archief te
ordenen, uitgaande van het principe van
zaaksgewijze ordening en gebruikmakend
van het dossierstelsel. Als ordeningsplan
werd gekozen voor het indertijd door de
afdeling interne zaken ter gemeentesecretarie
ontworpen registratuurplan voor de dienst
voor cultuur. Dit ordeningsplan is afgeleid
van de archiefcode opgesteld door de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en
afgestemd op de specifieke behoeften van de
dienst voor cultuur.
Begonnen werd met de ordners van mevrouw
Jaarsma te herordenen. Het in de aangetrotfen staat handhaven hiervan zou betekenen
dat een omvangrijke neveningang gemaakt
moest worden, hetgeen de bruikbaarheid niet
ten goede zou komen. Toen deze verzameling
zaaksgewijze was geordend, werden de
inhoud van de overige mappen en de losse
stukken hieraan toegevoegd. Zo werd de
legpuzzel stukje voor stukje in elkaar gepast.
Tijdens dit ordeningswerk werd een dossierinventaris bijgehouden van nieuw aangelegde
dossiers met een inhoudsbeschrijving;
dit was nodig omdat het ordeningswerk niet
onafgebroken kon worden voortgezet, en
omdat afhankelijk van de beschikbare tijd en
inzetbare mankracht het karwei door ver
schillende personen is verricht. Enkele
stukken zijn vanwege hun aard uit het
correspondentiearchief verwijderd en in
andere documentatieverzamelingen van het
museum opgenomen.
In dit legpuzzel werk zitten hiaten waarvoor
een aantal verklaringen is te geven. Allereerst
de werklust en het enthousiasme van
bestuurders en medewerkers. Iedereen had in
de eerste jaren zijn contacten en bracht
voorwerpen binnen, maar door het ontbre
ken van een goede administratie werden de
herkomst en de titel van aankomst in het
museum niet altijd vastgelegd of bevestigd.
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Het bestuur was terecht blij met elke
aanwinst en elke hand- en spandienst die
voor het museum werd verricht. De secreta
resse stelde alles in het werk om de onderlinge
communicatie te bevorderen en de werk
zaamheden te coördineren, maar het ontbre
ken van telefoon, een kopieermachine, en de
grote verschillen in woonplaatsen, bereik
baarheid en inzetbaarheid van bestuursleden
en personeel heeft het ontstaan van ’witte
vlekken’ in de hand gewerkt. Vanwege de
moeilijke communicatie werd ook een aantal
zaken geregeld tijdens lunchbijeenkomsten
van de Rotaryclub in het Palace Hotel. Hoe
gebrekkig een en ander was, wordt geïllu
streerd door brieven van conservators aan
hun voorgangers in de trant van ’ik kan in
inventaris en archief niks vinden, weet jij nog
waar dat is en hoe we er aan gekomen zijn?’
Het bestuur erkende wel degelijk de nood
zaak van een goede administratie maar moest
kennelijk ook roeien met de riemen die het
had. De verplaatsingen in het Oude Raadhuis
zelf in de turbulente oorlogsjaren zullen mede
debet zijn geweest aan hiaten in de
verzameling en de administratie. Enkele
hiaten zijn wellicht aan te vullen door de
correspondentiedossiers te vergelijken met de
notulen van de bestuursvergaderingen en de
’logboeken’ van enkele conservators. Dit zijn
cahiers waarin summier aantekening werd
gehouden van bezoekersaantallen, verkochte
prentbriefkaarten en incidenteel ook van het
aanbrengen en ophalen van voorwerpen. Dit
nalopen zal een tijdrovend karwei zijn,
waarbij op voorhand duidelijk is dat niet alle
hiaten zullen worden opgevuld. Ook bestaat
de vrees dat sommige stukken nog berusten
onder personen die in het verleden werk
zaamheden voor het museum hebben verricht
of erbij betrokken zijn geweest.
Bij een aantal zaken zijn in de dossierinventaris vraagtekens geplaatst omdat niet duidelijk
uit de stukken blijkt of een aankoop,
schenking of bruikleen daadwerkelijk is
doorgegaan. Wij hebben hoop dat in een
aantal gevallen bij het nalopen van de
financiële stukken enkele facturen naar voren
komen, waaruit een aankoop blijkt.
Uit het archief wordt duidelijk dat het bestuur
enorm veel energie heeft moeten steken in de
’struggle for life’, een strijd om het pure voort
bestaan. Vanaf de oprichting was de financiële
situatie een voortdurende zorg. Het bestuur
probeerde het aantal leden en donateurs te

vergroten door in eigen kennissenkring te wer
ven, maar ook door het houden van diaavonden, lezingen en excursies. Hoewel de
gemeente Hilversum het Oude Raadhuis voor
de symbolische prijs van f 1,- per jaar aan het
museum ter beschikking stelde, kon men niet
buiten subsidie. De Gooisegemeenten,provin
cie en rijk subsidieerden, waarbij in de loop der
jaren het rijk en enkele gemeenten afhaakten.
Met grote moeite kon het bestuur de gemeente
Hilversum bewegen de subsidieregeling telkens
bij te stellen. Hoe groot de financiële nood van
het museum soms was, illustreert een brief van
de penningmeester aan het bestuur, waarin hij
ontslag dreigt te nemen omdat de schuldeisers
van het museum hem persoonlijk thuis bezoch
ten en bovendien deelt hij mee enkele rekenin
gen uit eigen zak te hebben voorgeschoten. Op
dat moment werd namelijk de afrekening van
de Hilversumse subsidie overde jaren 1954 t/m
1957 opgehouden dooreen accountantsonder
zoek. Het bestuur zag zich toen genoodzaakt
enkele kostbaarheden uit de collectie te verko
pen om over enige liquide middelen te kunnen
beschikken. Ook de verkoop van het koptienden-archief in 1947/48 toont aan hoe moei
lijk men het had; onder bedekte dreigingen van
intrekking van de rijkssubsidie gaf het bestuur
uiteindelijk toe aan de wens om dit voor het
Gooi historisch zo belangrijke archief te verko
pen aan het Rijksarchief te Haarlem.
Een ander aspect in de strijd om het
voortbestaan was dat van ruimte. Al vrij snel
na de opening van het museum werd het
bestuur geconfronteerd met plannen om het
Oude Raadhuis te slopen vanwege de
verkeerssituatie op de Kerkbrink en de bouw
van het postkantoor. Plannen voor andere
huisvesting, al of niet zelfstandig, liepen
telkens weer stuk op de financiële haalbaar
heid. Ook al omdat de gemeente Hilversum
haar plannen voor een cultureel centrum
-waarin ondermeer het museum een plaats
zou kunnen vinden- maar niet van de grond
kon krijgen. Deze twee aspecten hebben
ongetwijfeld ook invloed gehad op de
onzekerheid over de toekomst en taakstelling
van het museum. Discussies over oudheidka
mer, regionaal museum en moderne kunst
steken telkens de kop op. Een stroming
tendeert naar beperkt blijven tot oudheidka
mer omdat men de handen daaraan meer dan
vol heeft, en een andere stroming is
geporteerd voor een ruimere opzet, omdat
daarin de enige kans op voortbestaan gezien
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wordt. Daarom ook constateert men ener
zijds angst voor het cultureel centrum (verlies
eigen identiteit) en anderzijds hoop omdat in
een samenwerking met en huisvesting in het
cultureel centrum de beste kans op voortbe
staan gezien wordt.
Echte samenwerking met andere instituten en
een bredere opzet komen pas op gang na de
komst van drs. Th. van Velzen, die in 1953
aanvankelijk als conservator-ad-interim in
dienst kwam. Hij werd een jaar later
benoemd tot directeur van het museum en
tevens door het gemeentebestuur aangesteld
als cultureel ambtenaar. Zijn werk is
voortgezet en uitgebouwd door Gerlof N.
Zijlstra, die in 1958 hoofd werd van de
afdeling culturele zaken.
Tot het archief van het museum behoort ook
het archief van de Vereniging Vrienden van
het Goois Museum. Deze rechtspersoon was
opgericht om de leden en donateurs aan zich
te kunnen binden, die men anders tengevolge
van een wetswijziging zou verliezen. Deze
wetswijziging sloot namelijk leden en dona

teurs uit bij een stichting. Verlies van leden en
donateurs zou een financieel verlies beteke
nen voor de stichting. De leden van de
vereniging betaalden contributie, waarvan
een deel werd afgedragen aan de stichting,
waar tegenover stond dat de leden vrije
toegang tot het museum verkregen. Toen de
Stichting Goois Museum liquideerde, werd
ook de Vereniging van vrienden opgeheven.
Het batig saldo werd bestemd voor de
oprichting van een organisatie die nu bekend
is als de Stichting Tussen Vecht en Eem.
Tot slot van dit verhaal kunnen we
concluderen, dat het correspondentiearchief
van het museum toegankelijk is. Er is thans
een dossier-inventaris voorhanden, die nog
een eindbewerking dient te ondergaan. In de
toekomst zal aandacht worden geschonken
aan de financiële bescheiden en voorzover
mogelijk en wenselijk aan de vernietiging van
overtollige stukken. Hoe lang een en ander
nog zal duren, is afhankelijk van de factor
mankracht. Maar... papier is geduldig.

Grafheuvel nr. 8 ten zuiden van de Aardjesberg.
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W.J. Rust
Apostel voor de oudheid')

E.E. van Mensch
Vanaf de eerste opzet van het Goois Museum
was het de heer Rust die met een tomeloze
energie werkte aan de verwezenlijking van
zijn visie omtrent een volwaardig streekmu
seum. Uit de artikelen over de geschiedenis
van het Goois Museum en de collectie, elders
in dit nummer, blijkt duidelijk de belangrijke
rol die hij heeft gespeeld. W.J. Rust, geboren
in 1907 te Amsterdam, is nu al meer dan 55
jaar geleden in Naarden komen wonen. In
1933, na de afronding van zijn studie M.O.
tekenen, was hij werkloos, maar Rust zat niet
stil.
Al vroeg had hij belangstelling voor geschie
denis. Als jongen van twaalf jaar deed hij zijn
eerste vondst, een scherf, op de Gooise heide
bij Blaricum, welke later uit de 10e eeuw
bleek te dateren. Na afronding van zijn M.O.
studie wilde hij archeologie gaan studeren. In
contacten met dr. J.H. Holwerda, directeur
van het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden, besprak hij hoe dit kon worden
verwezenlijkt. De studie zou niet doorgaan,
maar Rust kreeg door de contacten met
Holwerda en met dr. Hudig uit Amsterdam
en door de opgravingen welke hij zelf
verrichtte een grote kennis en ervaring op het
gebied van de archeologie in het Gooi.
Voorbeelden zijn de proefopgravingen, welke
Rust in overleg met Holwerda verrichtte ter
voorbereiding van de opgravingen door het
Rijksmuseum van Oudheden, de opgravingen
naar resten van prehistorische culturen ten
zuiden van de Aardjesberg en zijn medewer
king bij de opgraving van een boerenwoning
uit de 12e eeuw op de Lange Heul. Aan de
kust bij Valkeveen vond Rust vele resten,
waarschijnlijk afkomstig van de voormalige
stad Naarden.
Naast de archeologie ging zijn belangstelling
uit naar de geschiedenis van het Gooi en naar
het antiek. Rust heeft als autodidact een grote

kennis verworven van deze onderwerpen.
Dat blijkt ondermeer uit de unieke verzame
ling welke hij in de loop van de jaren bijeen
bracht en uit de vele artikelen en boeken die
hij heeft geschreven.
In het begin van de jaren veertig schreef hij in
de Bussumsche Courant een serie artikelen
onder de titel: Heemkunde voorde jeugd Rondwandeling door het Goois Museum. Deze
artikelen behandelden systematisch de ver
schillende facetten van de Gooise geschiede
nis, veelal met verwijzingen naar voorwerpen
welke in het Museum waren tentoongesteld.
Uit het artikel ter inleiding van deze serie
blijkt, dat Rust naast het bekend maken van
de geschiedenis van het Gooi ook het belang
van goed verzamelen duidelijk wilde maken.
Zijns inziens moest men, ook de jeugd,
verzamelen volgens een bepaald systeem en
de verkregen collectie goed ordenen. Zonder
systeem en zonder orde zou het genoegen van
het verzamelen spoedig verdwijnen of zou het
verzamelen gaan ontaarden in verzamel
woede. Kort na deze serie artikelen verschijnt
in de Heemschutserie het deeltje De Gooische
Dorpen, van zijn hand.2)
In dit zeer lezenswaardige boekje geeft Rust
een beeld van de geschiedenis van de dorpen
Laren, Blaricum, Huizen, Bussum, Hilver
sum en het landhuizendorp ’s Graveland.
Voor de afbeeldingen van oude prenten en
tekeningen heeft Rust geput uit de collectie
van het Goois Museum. Het boekje werd een
groot succes. Al spoedig was het uitverkocht.
Ondanks de moeilijke tijden verscheen de
tweede druk in 1946. Ook daarna werd het
boekje vele malen herdrukt en het is nog
steeds in de boekhandel te verkrijgen.
Rust was van 1935 tot 1947 conservator van
het Goois Museum. Tot 1943 kreeg hij een
’salaris’ van rond de vijfhonderd gulden per
jaar. Na 1943 ontving de stichting Museum
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voor het Gooi en omstreken meer subsidie en
kon het salaris worden verhoogd tot
vijftienhonderd gulden per jaar. Maar ook dit
lag ver onder een normaal salaris.
Na een aanbod voor de functie van
conservator van het Westfries Museum te
Hoorn te hebben afgewezen, werd Rust in
1947 leraar kunstgeschiedenis aan de Middel
bare Meisjes School te Middelburg. Een paar
jaar later werd hij leraar aan de Rijks H.B.S.
te Middelburg en vervolgens aan de Rijks
H.B.S. te Gouda. Spoedig na het aanvaarden
van zijn betrekking te Gouda verhuisde hij
weer naar zijn ouderlijk huis te Naarden. Het
vergaren van kennis en het verzamelen van
voorwerpen, hetgeen Rust als conservator
van het Goois Museum karakteriseerde, heeft
hij daarna voortgezet.
Vooral zijn kennis van gebruiksceramiek en
zijn uitgebreide verzameling ceramische produkten kregen landelijke bekendheid. Het
verzamelen was deels ook bedoeld voor het
onderwijs. Zijn mening was ’Ik kan de
meisjes van mijn school niets leren van een
plaatje, zij moeten de voorwerpen kunnen
betasten, er mee kunnen spelen, of in elk
geval in handen kunnen houden’3).
In 1952 verscheen zijn standaard werk over
het Nederlands porselein4). Vijfjaar moei
zame arbeid gingen hieraan vooraf. Naast het
raadplegen van literatuur maakte hij ook
gebruik van waardevolle mededelingen van
deskundigen en natuurlijk van de resultaten
van eigen onderzoek. Het was de eerste
uitgebreide publicatie over het porselein, dat
vanaf ongeveer 1760 in Nederland is
gemaakt. Tot heden is het een belangrijk
boekwerk op dit gebied gebleven.
Bij de vorming van zijn ceramiekcollectie
heeft Rust zich niet beperkt tot het
bijeenbrengen van één bepaald soort cera
miek. Hij streefde naar een ’mondiale’
collectie, voorwerpen uit alle tijden en, bij
wijze van spreken, uit alle landen. Het werd
een verzameling van 3000 tot 3500 stuks
porselein, aardewerk en steengoed, afkomstig
uit Europa, Afrika, Zuid-Amerika, China,
Japan en Perzië, gemaakt in de periode van
ca. 2000 v.Chr. tot aan het midden van de 20e
eeuw.

W..1. R u s t.

In 1967 blijkt het huis van Rust zo vol te
staan dat hij moet besluiten zijn collectie in
een museum onder te brengen. Dit bleek
wegens de omvang niet eenvoudig te zijn. De
collectie werd ondermeer aangeboden aan de
gemeente Naarden, op voorwaarde dat deze
in een passende expositieruimte zou worden
tentoongesteld. Naarden zou hierdoor een
belangrijk ceramiekmuseum hebben gekre
gen. Als onderkomen werd de voormalige
St. Josephschool genoemd. Dit plan is niet
uitgevoerd. Uiteindelijk heeft Rüst zijn
collectie in 1971 aan het Stedelijk Museum
Het Prinsenhof te Delft geschonken. Daar
wordt deze nu, buiten de perioden van de
antiekbeurs, bij gedeelten tentoongesteld. De
ceramiekverzameling was zo uniek dat door
de tentoonstellingsdienst van het Bureau van
de Rijksinspecteur van Roerende Monumen
ten uit deze collectie een reizende tentoonstel
ling werd samengesteld, genaamd Potjes
latijn. Voor deze tentoonstelling werden uit
de verzameling ca. 200 objecten geselecteerd.
Door de beperkte opzet kon het oorspronke
lijke idee, een chronologisch overzicht van de
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gebruiksceramiek van alle landen, niet
worden gerealiseerd. De toenmalige rijksin
specteur, D.F. Lunsingh Scheurleer, een
groot ceramiek kenner, koos voor een
presentatie van een aantal goed vertegen
woordigde categorieën, zoveel mogelijk in
een samenhangend verband. De catalogus
geeft, al is het een zeer kleine keus, een
duidelijk beeld van de grote verscheidenheid
van voorwerpen in de collectie van Rust 5).
In 1980 heeft Rust zijn omvangrijke collectie
glas en kristal, daterend uit de 18e en 19e
eeuw, aan de gemeente Maastricht geschon
ken. Deze collectie vormt nu de kern van het
Glas- en Keramiekmuseum te Maastricht.
De grote kennis van Rust inzake antiek was
een bron voor het boek Antiquarische
Verkenningen. Eind 1966 werd hem door de
directie van het Goois Nieuwsblad te Bussum
verzocht een reeks artikelen te schrijven
vanuit zijn visie op de omgang met antiek.
Rust schreef deze artikelen onder het
pseudoniem Herman J. Benckhorst. Er bleek
zoveel belangstelling te bestaan dat de
uitgever Strengholt N. V. besloot de artikelen,
aangevuld met vele bijzonderheden en
adviezen, te bundelen en uit te geven. In het
boek heeft Rust op een verantwoorde en
populaire wijze zijn ervaringen met betrek
king tot antiek weergegeven6).
De belangstelling voorde Gooise geschiede
nis van Rust komt in 1967 weer boven als de
gemeente Bussum 150 jaar bestaat. Bij het
100-jarig bestaan van Bussum had A.N.J.
Fabius een boek geschreven getiteld: Geschie
denis van een honderdjarige; zijnde de opkomst
van het dorp Bussum''). Deze belangrijke
publicatie over de geschiedenis van Bussum
werd echter niet veel verkocht. Bij een
zolderopruiming in 1940 verdween een
geweldige voorraad van deze boeken in de
papiermolen.
Ter gelegenheid van 150 jaar Bussum nam
het Goois Nieuwsblad te Bussum het
initiatief de gegevens van Fabius te bewerken,
aan te vullen en opnieuw uit te geven. Rust en
Simon G. Zwart, chef-redacteur van het
Goois Nieuwsblad, namen deze taak op zich
en voegden bij de tekst een grote hoeveelheid
foto’s 8). De uitgave van het boekje bleek een
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goede keus te zijn geweest. De belangstelling
was zo groot dat enkele maanden later een
tweede druk moest verschijnen.
In de Mededelingen van het Goois Museum
heeft Rust in de periode 1941-1964 een aantal
artikelen geschreven, veelal met betrekking
tot voorwerpen uit de collectie van het
museum. Uit deze publicaties blijkt duidelijk
zijn brede belangstelling en grote kennis op
het gebied van de Gooise oudheden en de
Gooise geschiedenis.
Naast de hierboven vermelde boekwerken en
artikelen heeft Rust nog vele artikelen
geschreven in dag- en weekbladen, tijdschrif
ten en in andere publicaties. Al deze artikelen
laat ik hier onvermeld.
Voor het feit dat Rust zijn kennis en
inspanningen niet alleen voor zichzelf maar
ten dienste van velen heeft gesteld, verdient
deze 77 jarige inwoner van Naarden veel
waardering.
NOTEN
1) Een titel die de heer Rust zichzelf gaf in een artikel in
de Tijd-Maasbode d.d. 14-3-1967.
2) W.J. Rust. De Gooische Dorpen; Heemschutserie,
deel 26. Allert de Lange, Amsterdam, 1943, 108 p.,
ill.
3) Gooi-en Eemlanderd.d. 14december 1968.
4) W.J. Rust. Nederlands Porselein. Allert de Lange,
Amsterdam, 1952, 178 p., ill.
5) Catalogus Ceramiek uit de collectie Rust; samenstel
ling D.F. Lunsingh Scheurleer. Tentoonstellings
dienst van het Bureau van de Rijksinspecteur voor
Roerende Monumenten, Den Haag, 1975, 47 p., ill.
De tentoonstelling is in de maanden mei-juni 1976 in
De Vaart te Hilversum te zien geweest.
6) Herman J. Benckhorst (W.J. Rust), Antiquarische
Verkenningen - speurtocht naar antiek en curiosa;
foto’s Simon G. Zwart. A.J.G. Strengholt N.V.,
Amsterdam, 1968, 171 p., ill.
7) A.N.J. Fabius; Geschiedenis van een honderdjarige;
zijnde de opkomst van het dorp Bussum (in
Gooiland). Drukkerij Marckelbach, Bussum, 1917,
139 p„ ill.
8) Honderdvijftig jaar Bussum; A.N.J. Fabius 'Geschie
denis van een honderdjarige’, bewerkt en aangevuld
door W.J. Rust en S.G. Zwart. Goois Nieuwsblad,
Bussum, 1967, 79, LV p., ill.
9) W.J. Rust, artikelen in Mededeelingen van het
museum voor het Gooi en Omstreken.

Vraaggesprek met drs. O.L. van der Aa
50 jaar betrokken bij het Goois Museum

E.E. van Mensch
De heer Van der Aa, geboren in 1902 te
Hilversum, is vanaf het prille begin getuige
geweest van het wel en wee van het Goois
Museum. Hij heeft zelf veel voor het
museum gedaan. In de periode van 1934
tot 1969 was hij bestuurslid van de
stichting Museum voor het Gooi en
omstreken, de eerste jaren in de funktie
van vice-voorzitter. Ook waren zijn
initiatief tot het oprichten van de commis
sies voor de topografische atlas en folklore
en zijn werkzaamheden voor deze com
missies van groot belang. In 1979 heeft de
heer Van der Aa zijn omvangrijke collectie
boeken en aantekeningen over de Gooise
historie en de Gooise geslachten geschon
ken aan de stichting Tussen Vecht en Eem.
Mr. W.G.M. Cerutti heeft ter gelegenheid
van deze schenking in het gelijknamige
tijdschrift een artikel over Van der Aa, zijn
werkzaamheden en de collectie ge
schreven.1)
E.v.M.: Op welke wijze raakte u betrokken
bij de oprichting van het Goois Museum?
O.v.d.A.: Ik ben geboren in Hilversum en
dus vond ik het verschrikkelijk aardig dat
alle mogelijke dingen uit mijn jeugd
belangstelling begonnen te krijgen. Ik was
als schooljongen van 12 jaar al erg
geïnteresseerd in die dingen. In die tijd
kwam ik regelmatig op Sypesteyn. Ik heb,
bij wijze van spreken, Sypesteyn gebouwd
zien worden. Mijn moeder hield veel van
tuinen en had om deze reden veel
belangstelling voor wat Van Sypesteyn
daar in Loosdrecht uit de polder pro
beerde te krijgen.2) Wij zijn er dikwijls
aangelopen en dan kwamen de verhalen.
De eerste keer dat ik bij Van Sypesteyn
kwam vroeg hij mij wat ik kwam doen.
Mijn antwoord was dat het mij interes

seerde en dat ik het leuk vond om te zien
wat allemaal werd ondernomen. Ik mocht
daarna altijd langskomen, maar ik moest
wel eerst verklaren dat ik geen journalist
en geen familie was. Daar was hij als de
dood voor. De kranten in die tijd schreven
allemaal kletsstukjes en dat irriteerde hem
enorm. Zijn familie vond dat hij er te veel
geld in stopte en zag niet wat dat allemaal
moest in Loosdrecht. In die tijd liep ik ook
mee met de oude Baarnse hoofdonderwij
zer Pluym. Pluym was een zeer intelligente
schoolmeester, een heel scherpe vent en
een goed amateur archeoloog. Via hem
had ik als schooljongen al contact met
Holwerda. Pluym was zeer belezen, hij
had de Gemeene heiden en weiden... van
Perk eenvoudig gespeld.
E.v.M.: In het Goois Museum zijn vooral
in de begin jaren de heren Heyenbrock en
Rust actief geweest. Wat zijn uw herinne
ringen aan beide personen?
O.v.d.A.: Vooral Rust heeft een groot
aandeel geleverd. Heyenbrock had geen
interesse voor het geheel. Zijn ideeën lagen
duidelijk in de lijn van zijn Museum van
de Arbeid in Amsterdam. De tastbare
zaken, veelal in samenhang met zijn
schilderijen hadden zijn interesse. Ook
voor de geologie had hij wel belangstel
ling. De hele opzet van het museum was
het werk van Rust. Heyenbrock heeft zich
daarmee vanaf het begin niet bemoeid. Hij
had de houding tegenover Rust van ’doe
watje niet laten kan'. Soms vond ik dat
Heyenbrock eenvoudig over Rust heen
liep. Heyenbrock vond dat hij zelf wist hoe
het moest, daar mocht Rust zich niet mee
bemoeien. Later liet Heyenbrock zich
helemaal weinig zien.
Een man die een belangrijke rol als
vredestichter heeft gespeeld was Van
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Veiling Heek, Stationstraat Hilversum, juni 1941.

Boetzelaer. Hij mocht Rust vreselijk graag
en hij kon, als het te bar werd, tegen
Heyenbrock op. Rust heeft enorm hard
gewerkt voor het museum. Hij was de
snuffelaar, hij ging er op uit om alle
mogelijke dingen te krijgen, hij was ook
een goed vorser. Neem bijvoorbeeld zijn
boeken, die zijn geweldig. Zijn boek over
het Nederlands Porselein is een heel goed
boek. De archeologie lag hem minder
maar ook op dat gebied heeft hij veel goed
werk gedaan. Naar ik meen heeft hij nu
nog in zijn huis dingen staan die hij
oorspronkelijk aan het museum had
willen geven. Met Van Boetzelaer heb ik
indertijd nog de prijs nagegaan van twee
of drie meubels uit het Gooi. Wij vonden
dat hij ze niet kado moest doen want zo
breed had hij het niet. De koop is toen niet
doorgegaan. Een vriend van mij, de
toenmalige directeur van Het Prinsenhof
te Delft, mocht Rust graag en hij heeft
toen in Delft wat kunnen doen voor de

mooie verzameling ceramiek van Rust.
Tijdens de voorgeschiedenis heb ik tegen
de directeur van de toenmalige dienst
Rijks Verspreid Kunstbezit gezegd: deze
man moet een museummedaille hebben.
Hij heeft op museaal gebied een belang
rijke stoot gegeven in de goede richting. Ik
zou zo graag zien dat er weer een goede
verstandhouding kwam met Rust, om niet
te zeggen een sprankje enthousiasme van
zijn kant. Hij is een zó belangrijk man
geweest voor het museum en ik zou het
zonde vinden als Gooise zaken, welke nu
nog bij Rust zijn, niet in het museum
terecht zouden komen. Ik hoop altijd nog
dat hij zal kunnen zeggen: ’kijk, dat
museum, met die collectie is toch ook een
beetje een monument voor mij’. Dat gun
ik hem.
E .v.M .: Wat zijn uw herinneringen aan de
heren F.E. Farwerck en E. Luden, die
samen met de heer H. Heyenbrock de
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stichters van het museum waren?
O.v.d.A.: De heer Farwerck heeft heel
weinig contacten met de stichting gehad.
Hij was een vrij stugge man, erg
afstandelijk. Zijn liefhebberij, ondermeer
de archeologie, was natuurlijk prachtig
want daardoor steunde hij ons. De heer
Luden heeft een heel grote rol gespeeld
door zijn grote historische belangstelling.
Hij was geen geleerde maar een felle,
enthousiaste man. Voor zijn Koninklijke
benoeming tot voorzitter van de vereni
ging Stad en Lande van Gooiland3) was
hij een Amsterdams zakenman, directeur
van de Deli-maatschappij. Hij was een
grote vriend van mijn ouders waardoor ik
ook zelf veel met hem heb gesproken.
Voordat hij voorzitter werd maakten de
Erfgooiers altijd ruzie onder elkaar. Dat
gaf natuurlijk een enorm gerommel en
gedoe en dat kostte de Staat een hoop
geld. Er waren lange processen, soms van
7, 8 of 9 jaar. Daar moest een eind aan
komen, toen heeft de regering Luden tot
voorzitter benoemd. Luden was zeker niet

gemakkelijk, hij had daardoor wel ontzag
bij de Erfgooiers. Als hij een inspectietocht
hield vertrok hij ’s morgens vroeg te paard
vanaf zijn huis aan de Witte Kruislaan.
E.v.M.: Kunt u ook iets zeggen over het
functioneren van het bestuur?
O. v.d.A.: Als eerste voorzitter konden we
de heer Burdet strikken. Hij heeft het, tot
zijn vertrek naar elders, heel goed gedaan.
Het was een heel typisch tijdperk, zeker
ook voor het museum. Veel hing aan
elkaar van amateurisme maar met een
goede achtergrond. Natuurlijk waren er
talloze ruzietjes en ’kissebisserij’. Dat
altijd een oplossing werd gevonden was te
danken aan figuren als Burdet, Jaarsma,
Pekelharing en Van Boetzelaer, dat waren
allemaal rustige, bedachtzame mensen die
stelden: de zaak moet blijven lopen en hoe
we dat doen en wie wat meer of wie wat
minder te vertellen heeft doet er minder
toe. Zowel de heer als ook mevrouw
Jaarsma hebben een belangrijke rol
gespeeld en in het bestuur veel werk
verzet. De belangstelling was een tikje

Oude Raadhuis, 1968.
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eenzijdig, vooral gericht op de
archeologie.
E.v.M.: Wat beoogde u met de instelling
van de commissie voor de topografische
atlas en die voor folklore?
O.v.d.A.: We lieten boekverkoper C.L.
Heek praten. Heek heeft in de beginjaren
een belangrijke inbreng gehad. Hij wist
enorm veel. Op vergaderingen was het de
kunst om Heek op zijn praatstoel te
krijgen en dan schreven we ons blauw.
Hierdoor kwamen we aan veel informatie
en achtergronden. Heek was een verzame
laar van wetenschap. Hij was een vriende
lijke, aardige man met zeer veel energie en
een formidabel geheugen. Heek kende
iedereen. Vaak kwam de heer Six uit
’s-Graveland of de heer Perk bij Heek
buurten. Er werden dan vele wetenswaar
digheden uitgewisseld. Na die bezoekjes
schreef Heek alles op. Zo ontstonden
ondermeerde aantekenboeken van Heek.
E.v.M.: Dan het trieste slot, de veiling van
de inboedel na het overlijden van Heek.
O.v.d.A.: Ja, zeer treurig. Van Boetzelaer
kon daar later nog om huilen. Hij heeft,
samen met Rust, enorm zijn best gedaan
om er wat van te redden. Heek had echter
zo ontzaglijk veel dat toch nog veel
verloren is gegaan.
E.v.M.: Heek was goed op de hoogte van
alle familierelaties in het Gooi. In bewaard
gebleven stukken heb ik echter nooit iets
daarvan terug gevonden, met uitzondering
van het Koptienden-archief.
O.v.d.A.: Dat is juist, Waarschijnlijk heeft
de familie of degene die de veiling heeft
geregeld gedacht, dat gaat niemand wat
aan, waarna deze documenten als oud
papier werden weggegooid.
E.v.M.: Hoe stond u tegen de overname
van de collectie van het Goois Museum
door de gemeente Hilversum?
O. v.d.A.: Het bestuur was blij dat er een
goed onderdak was gevonden en naar het
zich liet aanzien zou de Gemeente zich nu
werkelijk met het museum gaan bemoeien.
Het is ook de tijd geweest dat ik de
aantekeningen van Heek en Perk heb
geklapperd. Ik was in die tijd vrij veel in

De Vaart met het idee dat ik het nu zwart
op wit moest zetten omdat ik wist wat het
was. De spullen verdwenen echter lang
zaam naar de kelder. Ik herinner me uit de
tijd dat we materiaal voor de tentoonstel
ling in 1971 ’1000 jaar Erfgooiers’ moesten
hebben dat ik geschrokken ben van de
toestand waarin de boel voor de dag
kwam.
E.v.M.: Ziet u de toekomst somber in?
O.v.d.A.: Zeker niet. Als ze mij 10jaar
geleden hadden gezegd: Er komt een
historische club in bijvoorbeeld Ankeveen
of in ’s-Graveland, had ik het niet geloofd.
Nu zijn ze er en in alle plaatsen in het
Gooi. Ik hoop dat het Gooi nu echt
wakker is geworden. Zoiets scheelt een
heleboel, ook voor het museum. Als deze
historische belangstelling dertig of veertig
jaar eerder had bestaan dan was er nu heel
wat anders te zien geweest.
Elet bovenstaande is een verkorte en
bewerkte weergave van het vraaggesprek
met de heer O.L. van der Aad.d. 20
september 1984. Voorde volledige namen
van de personen die in dit interview
voorkomen verwijs ik naar de bijlage van
het artikel over de geschiedenis van het
Goois Museum.
NOTEN
1) W.G.M. Cerutti, De collectie Van der Aa.
TVE jrg. 9, 1979, p.p. 61-64.
2) Jhr. Catharinus Henri Cornelis Ascanius van
Sypesteyn (1857-1937). Hij bouwde het kasteel
Sypesteyn in Loosdrecht in de periode 1912-1927.
Het park, de tuin en het bos werden aangelegd van
1902 tot 1908.
3) E. Luden (1863-1942). Na het in werking treden van
de Erfgooierswet op 1juli 1912 werd bij Koninklijk
Besluit d.d. 7 mei 1913 de heer E. Luden benoemd tot
voorzitter van de Vereniging Stad en Lande van
Gooiland, een functie welke hij tot aan zijn dood zou
vervullen.
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50 jaar verzamelen
/ . . /: .

van Mensch

De oprichting van het Goois Museum in
1934 vloeide voort uit het verzamelen van
voorwerpen, die afkomstig waren uit het
Gooi. Een verzameling Gooise oudheden, die
een kleine groep geïnteresseerden wilde
bewaren en tentoonstellen, was in het begin
zeker niet groot genoeg om de oprichting van
een streekmuseum te rechtvaardigen. Maar
dankzij publiciteit, contacten met derden en
de grote inzet van W.J. Rust werden in korte
tijd zoveel voorwerpen aangedragen, dat één
ruimte kon worden ingericht. Door de grote
verscheidenheid van het materiaal werd de
ruimte een Gooise oudheidkamer, een plaats
waar oude voorwerpen en afbeeldingen
willekeurig en overdadig waren geplaatst en
opgehangen.
Een grote verdienste van Rust was zijn idee
om het museum in te delen in afdelingen,
waarin min of meer chronologisch de
verschillende facetten van de geschiedenis van
het Gooi in beeld konden worden gebracht.
Zo ontstonden de afdelingen geologie, flora
en fauna, archeologie, middeleeuwen, folk
lore, boerenbedrijf en de weverskamer. Bij
het inrichten van de verschillende afdelingen
in 1935 zag men al snel in dat de collectie zeer
onvolledig was. Een verantwoorde presenta
tie in elke afdeling bleek niet te verwezenlij
ken. Uit het krappe budget van het museum
kreeg Rust van het bestuur slechts honderd
gulden om de ergste hiaten op te vullen.
Nadat de verschillende afdelingen waren
ingericht werd meer doelgericht verzameld.
De hiaten in de verzameling waren duidelijk
geworden, waardoor ook de bezoekers (die
zeker in het begin de meeste voorwerpen
inbrachten) een beeld kregen van wat werd
getoond en vooral van wat in die opstelling
nog ontbrak. In de afgelopen 50 jaar is de
verzameling aanzienlijk uitgebreid, al zijn
door verschillende oorzaken ook vele voor

werpen verloren geraakt.
Eer; deel van de collectie bestaat uit
voorwerpen welke niet typisch Goois zijn.
Dit zijn voor het grootste deel schenkingen
welke vaak wel een antiquarische waarde
hebben. Voor een nadere beschrijving van de
collectie zal hieronder per rubriek een beeld
worden gegeven van het ontstaan en de
inhoud van de museum-verzameling.
De geologische afdeling

Vanaf het begin is in de afdeling geologie
voornamelijk aandacht besteed aan de
zwerfstenen, die in het Gooi worden
gevonden. Bij de opening van het museum in
november 1935 waren door schenkingen,
onder meer door Herman Heyenbróck,
ongeveer honderd stenen bijeengebracht.
Deze verzameling werd door de grote inzet
van de heer A.J. Aalders in één jaar
vertienvoudigd. Aalders had van de Stichting
Goois Natuur Reservaat speciale toestem
ming verkregen om stenen op de heide te
zoeken. De stene die daar werden gevonden
bleven echter wel het eigendom van de
stichting G.N.R.
Voor de determinatie van de stenen werd in
de eerste jaren medewerking verleend door P.
van der Lijn. Deze bekende amateurgeoloog, schrijver van ondermeer de boeken
’Nederlandse zwerfstenen’ (1935) en ’Het
Keienboek' (1923)1), publiceerde in de Mede
delingen van het Goois Museum, over de
geologie van het G ooi2) en in het Orgaan van
de Vereniging van Vrienden van het Gooireservaat’).
Van de 1016 genummerde stenen kon slechts
een gedeelte worden geëxposeerd. Meer dan
de helft moest op zolder worden opgeslagen.
Van deze stenen werden de dubbele afgestaan
aan het Goois Natuur Reservaat. De
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tentoongestelde collectie van ca. 300 stuks gaf
een goed overzicht van de zwerfstenen welke
in het Gooi voorkomen. Het bestuur van het
museum verzocht Aalders vervolgens alleen
nog maar zeldzame stenen zoals fossielen aan
de collectie toe te voegen.
Na een periode waarin minder aandacht aan
de collectie werd besteed kwamen in 1962
mevrouw A. Diehl-Reichholt en de heer
G.H.J. Ruegg de afdeling nieuw leven
inblazen. De stenen werden met behulp van
de heren W.T. Hellinga uit Muiderberg en
L.H. Hofland te Groenekan opnieuw gede
termineerd. De opstelling in de vitrine werd
gewijzigd en na de voltooiing van de
inrichting verscheen in 1966 de eerste
catalogus. Hierin zijn de namen en vind
plaatsen van de 316 uitgestalde zwerfstenen
en fossielen te vinden. Aanvullingen van de
collectie geschiedden alleen nog als de soort
ontbrak of als een mooier exemplaar werd
gevonden of aangeboden.
Naast de zwerfstenen zijn twee opmerkelijke
aanwinsten in de collectie gekomen. In 1934
verkreeg het museum reeds 47 monsters van
een diepteboring tot 160 meter, uitgevoerd
door het Rijksbureau voor de Drinkwater
voorziening. Het tweede object is een lakfilm,
in 1963 gemaakt in de kalksteengroeve
Rijsbergen, ten zuiden van Huizen.
Na de verhuizing van de Kerkbrink naar de
Vaartweg bleef de collectie in de eerste jaren
vrijwel ongewijzigd. Over de afgelopen tien
jaar zijn slechts de volgende drie belangrijke
aanwinsten te melden.
In 1975 werd een collectie zwerfstenen en
fossielen door het museum aangekocht van
mevrouw W.A.E. Hesp-Groot Antink.
De collectie bestond uit: materiaal dat niet
afkomstig was uit het Gooi, een deel dat wel
was gevonden in het Gooi maar reeds in de
collectie aanwezig was en een belangrijk deel
stenen en fossielen die nog ontbraken of die
mooier waren dan de exemplaren in de collec
tie, De verzameling werd in 1978 uitgebreid
met enkele fossielen die bij de zandwinning in
het Gooimeer waren gevonden. De Weesper
W.I. Weenink gaf deze fossielen in bruikleen,
waaronder botten van een mammoeth, een
wolharige neushoorn, een reuzenhert en een

paard.
Bij de herinrichting van de vitrine in de
periode 1982-1984 werd door O. Goubitz uit
Hilversum een omvangrijke collectie materi
aal in bruikleen afgestaan aan het museum,
om een min of meer compleet beeld te
kunnen geven van de verschillende soorten
gesteenten en mineralen.
De archeologische collectie

De archeologische collectie werd in korte tijd
na de oprichting van het museum een unieke
verzameling voor het Gooi en is door een
voortdurende stroom van aanwinsten steeds
belangrijker geworden.
In besprekingen met de directeur van het
Rijksmuseum van Oudheden, dr. J.H.
Holwerda, over de oprichting van een
museum, was gebleken dat het Goois
Museum voor het verkrijgen van een
enigszins complete collectie op archeologisch
gebied zelf opgravingen moest laten verrich
ten. Bij een proefopgraving, voorafgaande
aan de eerste opgraving voor het museum,
vond W.J. Rust, met een beetje geluk, reeds
twee vrij complete urnen en een aantal
fragmenten van een bronzen ringetje. In 1934
volgde met toestemming van de Stichting
Goois Natuur Reservaat de eerste opgraving,
mede gefinancieerd door het Goois Museum.
De leiding berustte bij het Rijksmuseum van
Oudheden. In de grafheuvels bij de Crailose
brug ten zuiden van de Aardjesberg zijn
vooral veel urnen gevonden. De vondsten
werden verdeeld tussen het Rijksmuseum van
Oudheden en het Goois Museum.
Bij een tweede opgraving in 1938 op de Lange
Heul werd met behulp van een groep jeugdige
werklozen uit het werkkamp Gooiland van
de Centrale voor Werkloozenzorg een
vroeg-middeleeuwse boerenhoeve blootge
legd. Behalve de plattegrond kwamen ook
scherven van kogelpotten, een kannetje en
een kookbeker te voorschijn.
Naast de collectie vondsten gedaan tijdens
tpgravingen op initiatief van het Goois
Museum, verkreeg het museum ook archeo
logische voorwerpen van E.M. Jaarsma en de
familie Perk. Deze archeologische objecten
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Expositie
archeologische
vondsten, 1956.

stamden uit eerdere opgravingen. Jaarsma
bezat archeologisch materiaal dat gevonden
was bij werkzaamheden op het terrein van de
Hilversumse fabriek Polak en Schwarz
Essence Fabrieken (nu de I.F.F.) in 1917.
Een deel van de vondsten, daterend uit de
vroege middeleeuwen, was door Jaarsma aan
de Vereniging Stad en Lande van Gooiland
afgestaan.4) De voorwerpen in het bezit van
de familie Perk waren gevonden bij opgravin
gen door A. Perk en dr. L.J.F. Janssen in de
tweede helft van de vorige eeuw.5) Ook van
deze vondsten was een groot aantal in het
bezit van de Vereniging Stad en Lande
gekomen. In 1957 verzocht het bestuur van
het Goois Museum deze archeologische
vondsten, die geëxposeerd waren in het
Gemeenlandshuis te Hilversum, in bruikleen
van de Vereniging Stad en Lande te krijgen,
echter tevergeefs. Pas in 1968, toen het
Gemeenlandshuis moest worden afgebroken,
werd de archeologische collectie in bruikleen
aan het museum afgestaan.
Een derde grote opgraving in het Gooi startte
in 1960 op de heide bij Laren, waar een
woonplaats van de Trechterbeker-cultuur
werd opgegraven door het Instituut voor
Prae- en Protohistorie van de Universiteit van
Amsterdam in samenwerking met J.A.
Bakker, de conservator archeologie van het
museum. Deze opgraving kon in 1963
worden voortgezet met de financiële steun
van de Vereniging van Vrienden van het
Gooi, een schenking speciaal voor het
archeologisch onderzoek in het Gooi.
In de periode 1974-1977 werd door leden van
de Archeologische Werkgemeenschap Neder
land, afdeling Naerdincklant, gegraven naar
de fundamenten van het huis Ruysdael bij

Blaricum. Een duidelijke plattegrond van het
huis werd niet gevonden maar wel een grote
hoeveelheid scherven, pijpenkoppen, bouw
materiaal, glas etc. Een grote hoeveelheid
vondsten van de opgraving bij Laren en
Ruysdael werd aan de archeologische collec
tie van het museum toegevoegd.
Buiten het materiaal, gevonden bij gerichte
opgravingen, zijn veel voorwerpen aan de
collectie toegevoegd die gevonden waren aan
de oppervlakte, bij afgravingen of bij andere
grondwerkzaamheden in het Gooi. De
gevonden objecten, voor het merendeel
aardewerkscherven en vuurstenen artefacten,
werden vaak naar het museum ter determina
tie gebracht en in veel gevallen konden de
waardevolle vondsten worden toegevoegd
aan de collectie. Een grote verzameling van
deze voorwerpen verkreeg het museum van
de G.S.A.W.. Deze Gooise Studiegroep van
Archeologische Wetenschappen bestond uit
de amateur-archeologen R.M.J. van Dijk, A.
Farjon, W.J. Manssen en J. van der Kruis.
Zij hadden een verzameling bijeengebracht
bestaande uit een groot aantal aardewerk
scherven, vuurstenen artefacten, een enkel
bronzen voorwerp en materiaal afkomstig uit
pre- en protohistorie, van de midden-steentijd
en de romeinse keizertijd. Nadat de verzame
ling jarenlang in bruikleen aan het museum
was afgestaan en ten dele geëxposeerd, kon in
1977 de gehele collectie worden aangekocht.
Zeer recent zijn als oppervlakte vondsten op
verschillende plaatsen vuurstenen werktuigen
aangetroffen, gemaakt in het middenpaleolithicum ca. 150.000 jaar geleden. Deze,
gevonden door o.a. mevrouw J. Offerman,
konden ook worden toegevoegd aan de
collectie van het Museum.6) Onlangs heeft de
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archeologe van het museum, mevrouw M.
Addink-Samplonius de vaste expositie ver
nieuwd. Een selectie uit wat van de pre- en
protohistorie in het Gooi is gevonden wordt
in chronologische volgorde getoond.
Van al het materiaal kan slechts een klein
deel worden geëxposeerd. Het totaal aantal
scherven en vuurstenen werktuigen is niet uit
te stallen en voor leken te weinig interessant.
De verzameling als geheel is echter wel van
grote waarde om een beeld te kunnen krijgen
van de plaatsen in het Gooi waar de
verschillende culturen in de prehistorie zijn
geweest of zich hebben gevestigd en welke
voorwerpen zij aldaar hebben gemaakt en
gebruikt.
De verzameling flora en fauna7)

Het was aanvankelijk de bedoeling in de
afdeling Flora en Fauna een beeld te geven
van de naturlijke historie van het Gooi. Al in
de tweede vergadering van de voorlopige
commissie tot oprichting van een Goois
Museum pleitte W. Burdet, rentmeester van
de Stichting Gooisch Natuur Reservaat, voor
het aanleggen van een botanische collectie,
c.q. een herbarium. Twee jaar later organi
seerde het museum een lezing in de Openbare
Leeszaal te Laren. De spreker, W.H. de
Wette, was leraar aan de Gooische HBS te
Bussum. In zijn lezing ’de planten in het
Gooi’ wees ook hij op het belang van het
aanleggen van een herbarium, daar veel
plantensoorten uit het Gooi verdwenen.
Hoewel het materiaal voor een herbarium
eenvoudig te verzamelen was en het belang
van zo’n collectie wel werd ingezien, is nooit
aan dit idee uitwerking gegeven. Wel werd
een verzameling aangelegd van geneeskrach
tige kruiden. H. Heyenbrock heeft, na
overleg met De Wette, zelfs contact gezocht
met de laatste beroepskruidenzoeker van
Nederland, Kees Wingelaar te Loosdrecht.
Bij de opening van het museum in 1935
bestond de verzameling uit een aantal
voorwerpen betreffende de bijenhouderij, de
zijderupsteelt te Huizen en uit geneeskrach
tige kruiden, aangevuld met enige houtach
tige paddestoelen en mossoorten. Een aantal

maanden na de opening werd de verzameling
verrijkt met een opgezette bunzing, uil,
torenvalk, wezel en een schapenvacht. Ook
voor de dieren gold dat deze eenvoudig
•waren te verkrijgen, maar de hoge kosten
voor conservering en het opzetten waren
veelal een belemmering. Daadwerkelijke
inzet werd gevraagd van Heyenbrock toen op
het strand van Muiden een dode zeehond was
aangespoeld. Hij heeft samen met C. Booy
uit Blaricum deze zeehond op het strand
gevild en thuis de huid opgespannen,
afgekrabd en in de pekel gelegd. Of de
zeehond is opgezet of enkel aan de muur van
het museum heeft gehangen is niet bekend.
Wel blijkt uit de correspondentie dat het een
zeer smerig karwei moet zijn geweest.
In 1946 werd de natuurhistorische collectie
aanmerkelijk uitgebreid door de schenking
van de erven van mevrouw A.M. BlaauwBacker uit ’s-Graveland. De schenking
bestond uit twee kasten met opgezette vogels,
een verzameling vlinders, enige losse geweien
en opgezette dieren waaronder een reiger,
visotter, vos en een albino konijn. Bijna alle
dieren waren afkomnstig uit ’s-Graveland. In
de nieuwe indeling van het museum paste
echter de natuur-historische afdeling niet
meer en de twee kasten werden in de
kantoren geplaatst. De toenmalige directeur
van het museum Th. van Velzen, verzocht het
bestuur in 1954 de gehele verzameling in
bruikleen af te staan aan het Goois Natuur
Reservaat. De twee kasten werden daarop, in
afwachting van de uitvoering van de plannen
vooreen Goois natuurhistorisch museum,
overgebracht naar het kantoor van de
beheerder van het kampeerterrein aan de
Franse Kampweg. Een aantal jaren later, in
december 1959, blijkt de collectie opgezette
dieren ernstig door de mot te zijn aangetast
en vrijwel niets meer waard. De verzameling
werd vervolgens voorf 15,- aan het G.N.R.
verkocht. In de huidige collectie van het
museum zijn van de afdeling flora en fauna
alleen nog enkele bijenkorven overgebleven.
De Gooise oudheden

Deze groep omvat een grote verscheidenheid
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aan voorwerpen welke een band hebben met
de geschiedenis van het Gooi. Het zijn in
hoofdzaak: siervoorwerpen, werktuigen,
meubels, bouwfragmenten waaronder gevel
stenen en muurankers, persoonlijke bezittin
gen van bekende inwoners van het Gooi en
objecten die een plaats hebben gehad in het
Gooi. Om een indruk te geven van de bonte
verzameling voorwerpen volgt hieronder een
willekeurige greep uit de collectie.
- koperen naambordje van dr. J.F. van
Hengel, arts te Hilversum,
- belastingkist met opschrift ’d hondertste
penning 1793’, afkomstig uit Vreeland,
- brilletje van Jan L. van Os, secretaris Stad
en Lande van Gooiland,
- grenspaal no. 2, die heeft gestaan aan de
weg tussen Laren en Eemnes,
- straatnaamborden Diergaardepark met
afbeeldingen van dieren, gemaakt in
opdracht van F.E. Blaauw te ’s-Graveland,
- fragmenten van de stenen oriëntatietafel
welke was geplaatst op de Tafelberg,
- torenuurwerk, afkomstig uit de oude toren
van Blaricum, uit de 17e eeuw,
- drinkglas met de inscriptie ’op het tweede
jubelfeest der instelling van het collegie van
de rievier de Eem beeken en aankleven van
dien gevierd den 4 juli 1816’,
- tegel met in paars op witte ondergrond het
wapen van Naarden, 18e eeuw,
- spreukplaat, gepolychromeerd gietijzeren
gedenkplaat, afkomstig van de Schapen
kamp te Hilversum,
- collectebusje voor de tuberculosebestrijding
Zonnestraal te Hilversum,
- erepenning, zilver, beleg van Naarden 1814,
- kastaltaar, afkomstig uit de schuilkerk, te
Laren,
- etc., etc.
Alle voorwerpen in de verzameling Gooise
oudheden werden in de afgelopen 50 jaar aan
het museum geschonken of konden voor een
redelijke prijs worden aangekocht. De eerste
grote gift kwam van het Leidse studenten
gezelschap ’Gauja',8) dat f 50,- beschikbaar
stelde voor het aankopen van voorwerpen.
W.J. Rust kocht voor dit geld een porselein
kast uit Loosdrecht van voor 1720, met de
oorspronkelijke ruitjes en met een oud

boeren servies en een oude Gooise klaptafel,
gemaakt volgens 17e eeuws model.
Een voorwerp dat met een aantal korte
onderbrekingen 50 jaar in het Goois Museum
te zien is geweest is het oude weefgetouw. Het
getouw had tot ca. 1920 dienst gedaan in de
tapijtweverij van de N. V. Verenigde Neder
landse Tapijtindustrie VENETA te Hilver
sum voor bijzondere opdrachten. De
directeur, F.E. Farwerck, was één van de
stichters van het Goois Museum. In 1934
schonk hij het oude weefgetouw.
Bij de inrichting van de beneden-ruimte in het
Oude Raadhuis kreeg het weefgetouw een
plaats in de ’weefkamer’. Deze ruimte moest
gezien de hoogte van het getouw, ongeveer
40cm worden uitgegraven. In 1962 bleek het
getouw niet meer te kunnen functioneren, een
restauratie was noodzakelijk. Met behulp van
drie weefmeesters van de VENETA, die het
getouw in de fabriek nog in werking hadden
gezien, werd het gerestaureerd. De touw- en
leerverbindingen werden vernieuwd en door
het aanbrengen van nieuwe kettinggarens
kon het weefgetouw voor demonstraties
worden gebruikt. Om de gegevens over het
weefgetouw en de authentieke, streekgebon
den benamingen van de verschillende onder
delen vast te leggen en tevens als
informatiebron over de werking van het
getouw en de omstandigheden, waarin de
wevers in het verleden moesten leven en
werken, maakte J. Burema in 1974 het
dia-klankbeeld ’Van een stokoud weef
getouw’.
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Veel voorwerpen zijn slechts een enkele maal
of zelfs nooit te zien geweest. In de
oudheidkamer konden alle voorwerpen wor
den uitgestald, maar bij de thematische
indeling in 1935 verdween reeds een aantal
voorwerpen naar het depot, omdat zij niet
binnen de gekozen thema’s pasten. Ook later
konden niet alle aanwinsten worden getoond.
Een klein deel van de voorwerpen in het
depot werd geëxposeerd in tijdelijke tentoon
stellingen in het museum of uitgeleend ten
behoeve van exposities buiten het museum,
georganiseerd door historische verenigingen
in het Gooi, musea of andere instellingen.

Het textiel

Door het materiaal en de vereiste speciale
zorg neemt de collectie textiel een aparte
plaats in naast de overige Gooise oudheden.
De verzameling bestaat voor het grootste deel
uit kledingstukken. Naast de losse kleding
stukken zijn ook volledige kostuums verwor
ven. Met name uit de dorpen Huizen, Laren
en Blaricum, waar nog lange tijd kleder
dracht is gedragen. Opmerkelijk is een
kostuum van een meisje uit Huizen,
bestaande uit een zwarte jurk met pofmouw
en, een schort, ’kraoltjes moffies’ en een
hoedje van stro met een veer. Ook werd een
jurk van een Huizer vrouw met pofmouwen
en met schort aan het museum geschonken.
Uit Laren en Blaricum werden vele vrouwen
jakjes aangeboden en aangekocht. Een
compleet mannenpak uit Huizen behoort
ook tot de collectie. Verder treffen we in de
collectie het uniform van een sergeant van de
Hilversumse Schutterij, in 1962 aan het
museum overgedragen.
In de textielverzameling van het museum zijn
zes vaandels aanwezig. Het oudste, van
blauw fluweel, van de Hilversumse Gymnas
tiek Vereniging te Hilversum, dateert uit
1886. De andere vaandels zijn van later
datum, zoals dat van de Schutterijvereniging
Koning Willem III, het vaandel van de
Algemene Bond van Politiepersoneel in
Nederland afdeling Hilversum en het vaandel
van het Hilversumsch Mannenkoor, opge
richt in 1945.
Het materiaal vereist door zijn kwetsbaarheid
voortdurende zorg. In het museum aan de
Kerkbrink waren achter glas gedurende een
lange periode kostuums uit Huizen geëxpo
seerd. Na de verhuizing naar De Vaart zijn de
kostuums en vaandels niet meer te zien
geweest. Na overleg met het Centraal
Laboratorium voor Onderzoek van Voorwer
pen te Amsterdam is in 1979 de gehele
collectie motvrij gemaakt en werden aan de
kostuums de nodige werkzaamheden ter
conservering en restauratie verricht. De
Werkplaats voor Herstel van Antieke Textiel
te Haarlem heeft vier van de zes vaandels
geconserveerd en gedeeltelijk gerestaureerd.

De staat van de twee andere vaandels is zo
slecht dat restauratie moet wachten tot
voldoende geld voor dit doel beschikbaar is.
De bibliotheek

Een belangrijk deel van de verzameling
boeken en handschriften in de bibliotheek
van het museum is afkomstig uit de collecties
van C.L. Heek en A. Perk. Bij de veiling van
de inboedel van Heek in 1941 is met name
door R.W.C. Baron van Boetzelaer en W.J.
Rust een groot aantal zeer waardevolle
boeken, documenten, prenten en kaarten
voor het museum aangekocht. Deze aanko
pen waren ondermeer mogelijk door bijdra
gen van particulieren en van de Vereniging
van Vrienden van het Gooi-Reservaat, later
de Vereniging van Vrienden van het Gooi.
Met de nalatenschap van Heek werd ook een
deel van de verzameling van notaris A. Perk
geveild welke in de loop van de tijd bij Heek
terecht was gekomen. De familie Perk was
genegen de belangrijkste stukken uit de
veiling aan te kopen en deze te schenken aan
het Goois Museum. Bij deze stukken van
Perk trof men het archief van de Koptienden
(een tijns of belasting welke al in de
middeleeuwen werd geïnd), het archief van
het klooster Oud-Naarden uit de 15e tot het
eind van de 16e eeuw en een deel van de
belangrijke geschiedkundige correspondentie
van Perk over het Gooi, waaronder aanteke
ningen betreffende het 'Verslag omtrent den
oorsprong en den aard der gebruikregten op de
heiden en weiden in Gooiland’9) en het samen
met P. Hofman Peerlkamp uitgegeven werk:
'Hortensius over de opkomst en den ondergang
van Naarden....’10) en een doop-, trouw-en
overlijdens register van de R.K. kerk te
Hilversum.
De archivalia lagen gedurende vele jaren
opgeslagen op de zolder van het Oude
Raadhuis. Door gebrek aan de vereiste
aandacht was deze collectie weinig toeganke
lijk en de opslagplaats was verre van ideaal.
Op aandrang van dr. A.C.J. de Vrankrijker
en met steun van de Rijksarchivaris van
Noord-Holland en van de adviseur van de
Rijkscommissie voor de Musea werden het
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Koptienden archief en een deel van de
overige archivalia van Perk voor f 500,verkocht aan het Rijksarchief te Haarlem.11)
De collectie Heek, bestaande uit publicaties,
boeken, waaronder de aantekenboeken van
Heek zelf met een schat aan gegevens over de
geschiedenis van het Gooi, en de overige
aantekeningen en afschriften van oude akten
bleven in het museum.
In 1956 verkreeg het museum opnieuw een
omvangrijke collectie paperassen afkomstig
van notaris A. Perk. Na het overlijden van
het bestuurslid K.J. Perk, schonk zijn vrouw,
mevrouw Perk-Verbeek, het archief, dat tot
die tijd in de familie bewaard was gebleven,
aan het Goois Museum. Na ontvangst van
deze archivalia kon niet worden achterhaald
op welke wijze de collectie was geordend,
waardoor een nieuwe ordening noodzakelijk
werd. Een aantal stukken werd uit de
collectie gehaald en overgebracht naar het
archief van de Hervormde Gemeente te
Hilversum. Dr. P.W. de Lange heeft met
grote ijver en een groot doorzettingsvermo
gen het overgebleven archief zo goed
mogelijk geordend en er een voorlopige
inventaris van gemaakt. Aangezien de berg
plaats in het museum niet geschikt was om
het archief op een juiste wijze te kunnen
opbergen en raadplegen, werd het overge
bracht naar de archiefkelder van het
gemeentehuis bij het oud-archief van de
gemeente Hilversum.
In 1974 kreeg het museum voor de derde
maal een verzameling boeken, aantekenin
gen, documenten en handschriften in zijn
bezit. In dit geval betrof het de collectie van
het oud-bestuurslid, J.M. Smorenburg.
Gedeeltelijk waren de aantekeningen en
geschriften weer afkomstig van Perk en van
Heek. De verzameling is voor zover dat
mogelijk was ondergebracht in de bestaande
collectie.
Uit een opsomming omstreeks 1941 van de
boeken en brochures van het museum blijkt
dat de verzameling in die tijd bestond uit 137
stuks. Door de vermelding van de herkomst
is een indruk te krijgen hoe deze collectie tot
stand was gekomen. Op de veiling Heek
blijken door het museum 54 boeken te zijn

Fragmenten van de orientatietafel Tafelberg.

aangekocht. De familie Perk heeft evenals
Ds. F. W. Drijver uit Naarden een aantal
boeken aan het museum geschonken. Na het
overlijden van Ds. Drijver zijn opnieuw
boeken uit zijn bibliotheek in bezit van het
museum gekomen. Een klein aantal boeken,
meest recent verschenen werken, werd door
het museum aangekocht. De overige boeken
werden door bestuursleden, leden van de
Stichting Museum voor het Gooi en omstre
ken en door bezoekers aan het museum
geschonken. Zo heeft O.L. van der Aa
regelmatig de collectie verrijkt met waardevolle boekwerken.
De bibliotheek wordt nog steeds aangevuld
met recente werken over het Gooi en
omstreken en zover dat mogelijk is met oude
nog ontbrekende boeken. Met ongeveer 900
nummers is de boekerij betreffende het
gebied tussen de Vecht en de Eem de grootste
collectie geworden in het Gooi. Door de
aanwinsten uit de collecties van Perk en Heek
is bij de handschriften een aantal zeer
waardevolle banden te vinden. Bijvoorbeeld
een 17e eeuwse kopie van 55 oude. stukken
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betreffende de grenzen van het Gooi
’Gooylandt de limiten aangaande’12) of het
Schepenenregister van de stad Naarden
omtrent civiele zaken 1585-1589.
In 1976 startte mevrouw J. Brok-ten Broeke
met het vernieuwen van het oude kaartsys
teem dat niet meer voldeed voor een efficiënt
gebruik. De huidige catalogus omvat drie
ingangen: de standcatalogus (een ingang op
plaatsnaam en de rubriek erfgooiers), een
alfabetische catalogus op schrijversnaam en
een catalogus op onderwerp.
De verzameling schilderijen, prenten en
tekeningen

Het bestuur van het Goois Museum besloot
in maart 1936 tot het aanleggen van een
schilderijen-verzameling met werken van
hedendaagse schilders welke uitsluitend
betrekking hebben op het Gooi. Deze
collectie zou min of meer permanent in de
bovenzalen van het oude raadhuis worden
tentoongesteld. Erg omvangrijk werd de
collectie schilderijen in de eerste jaren niet.
Lange tijd had het er naar uitgezien dat een
belangrijke verzameling werken van Gooise
kunstenaars aan de collectie zou kunnen
worden toegevoegd. De gemeente Laren
bezat een grote collectie schilderijen welke
oorspronkelijk was bedoeld voor een
museum in het zogenaamde Klooster aan het
Zevenend. Najarenlang onderhandelen zou
een gedeelte van de collectie in het Raadhuis
van Laren worden opgehangen en de rest in
bruikleen worden afgestaan aan het Goois
Museum. Uiteindelijk werd dit voornemen
toch niet uitgevoerd.
Door de aankopen op de veiling van de
nalatenschap van Heek in 1941 kon de
collectie tekeningen belangrijk worden uitge
breid met werken van bekende Gooise
kunstenaars zoals Alb. Neuhuys, J. van
Ravenswaay, J. de Rijk en L. Schulman.
Een waardevolle aanwinst was de collectie
van meer dan 20 schilderijen uit het legaat
van mevrouw Disselkoen-Brasser in 1947.
Deze waren alle afkomstig van bekende
kunstenaars. Onder de schilders waren: Bern.
A. van Beek, Sam van Beek, Krabbé,

Hulshof Poll, David Schulman en B.C.
Koekkoek.
De omvang van de verzameling nam pas toe
na 1960. Nadien groeide door regelmatige
aankopen en enkele grote schenkingen het
aantal werken naar meer dan 700 inventari
snummers. Van de weduwe van prof. Willem
van der Pluym kreeg het museum 15
waardevolle tekeningen van Leo Gestel. De
heer Van der Pluym was vanaf 1942
bestuurslid geweest van de stichting Museum
voor het Gooi en omstreken. In 1964 volgde
uit de collectie van van der Pluym een aantal
werken van vooraanstaande kunstenaars
waaronder Joh. Ger. Diederik van Heil, prof.
Ger. Röling, prof. Knip Brinks en Jan Veth.
Na het overlijden van mevrouw van der
Pluym werden opnieuw een aantal werken
van Leo Gestel en enige documentatie over
deze kunstenaar en Willem van der Pluym
aan het museum geschonken. Ter aanvulling
van de verzameling van Leo Gestel werd in
1964 een aantal werken van deze kunstenaar
aangekocht.
Herinneringsglas, 4 juni 1816.
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Een grote aanvulling verkreeg het museum in
1964 door de aankoop van 171 tekeningen
van de Hilversumse kunstenaar Gerard
Koekkoek (1871-1956). De collectie bestond
in hoofdzaak uit stads-en dorpsgezichten,
waaronder van Loosdrecht, vissersboten,
havengezichten en tekeningen van natuur en
landschap. In 1983 is de collectie verrijkt met
een verzameling van 176 tekeningen vervaar
digd door de kunstenaar Nico Rolle (19291976). Deze verzameling bestaat voor het
grootste deel uit vooral politieke tekeningen,
die door Nico Rolle zijn gemaakt voor een
landelijk dagblad in Amsterdam.
De verzameling topografische en historische
prenten en tekeningen van het Gooi en
omstreken

Boerderij te Laren, ets, Sal Meyer, ca. 1933.

De afbeeldingen van het landschap, de steden
en de dorpen en van gebeurtenissen in het
Gooi en omgeving zijn samengevoegd tot een
topografisch-historische atlas van het gebied
tussen de Vecht en de Eem. De eerste aanzet
tot deze verzameling was een aantal tekenin
gen en prenten van het Gooi welke door het
bestuurslid K.J. Perk werden gevonden in de
collectie van zijn grootvader notaris A. Perk.
In overleg met C.L. Heek werden de
afbeeldingen op karton geplakt. In 1935 gaf
Perk ze in bruikleen aan het Goois Museum.
Uit een inventarisatie van omstreeks 1940
blijkt dat de verzameling van in hoofdzaak
topografische en historische tekeningen,
gravure’s, etsen, litho’s en foto's in totaal 360
nummers omvatte. De collectie was opge
bouwd uit schenkingen en inzendingen van
particulieren en instellingen zoals de
gemeente Hilversum, het Rijksarchief te
Haarlem en het Rijksmuseum van Oudheden
te Leiden. In 1941 kwam uit de veiling van de
inboedel van Heek een belangrijke aanvulling
van de collectie. Naast topografische
tekeningen en prenten kwam het museum
ook in het bezit van meer dan 1000 oude
prentbriefkaarten van Hilversum en een grote
verzameling foto’s van merendeels lang
verdwenen huizen en straatgezichten. In de
periode 1938-1948 is de commissie voor de
topografische atlas actief geweest met het
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ordenen van de collectie. De prenten werden
in mappen per gemeente opgeborgen. De
tekeningen bleven grotendeels buiten
beschouwing.
Een belangrijk initiatief startte in 1954 toen
op suggestie van de toenmalige ambtenaar
voor culturele zaken tevens museum
directeur, het gemeentebestuur van Hilver
sum aan de kunstenaar J. Rijlaarsdam de
opdracht gaf om een aantal tekeningen te
maken van huizen, straten en pleinen welke
binnen afzienbare tijd gedoemd waren
’geschiedenis’ te worden. Tot in 1978 werden
jaarlijks op deze wijze tekeningen van
Hilversum gemaakt. Rijlaarsdam heeft in
totaal 83 tekeningen van later verdwenen
stadsgezichten gemaakt. Ook de kunstenaars
Nico Rolle, Jacob Slegt en Jan den Hengst
hebben opdrachten van de gemeente Hilver
sum gekregen. De tekeningen werden door de
Gemeente in bruikleen afgestaan aan het
Goois Museum alwaar zij werden geëxpo
seerd en bewaard.
De verzameling topografische tekeningen
werd in 1953 uitgebreid met meer dan 200
tekeningen en aquarellen van Maarten
Betlem (1881-1957). De heer Betlem maakte
vooral tekeningen van het oude dorp
Hilversum omstreeks 1900 en gebruikte als
voorbeeld oude foto’s en prentbriefkaarten.
De afbeeldingen werden vaak voorzien van
bijzonderheden over de historie, de bouw. de
afbraak, de bewoners of andere bestemmin-

gen van de weergegeven gebouwen. Vooral
wegens de sfeervolle en de historisch
documentaire waarde van de tekeningen zijn
deze veelvuldig geëxposeerd en gereprodu
ceerd.
Door de vestiging van het museum in
Hilversum is vooral van deze gemeente een
uitgebreide verzameling afbeeldingen opge
bouwd. In het verleden zijn verschillende
pogingen ondernomen om ook meer aan
dacht aan de andere gemeenten in de regio te
besteden. In 1962 is een brief verzonden aan.
alle gemeentebesturen in het Gooi, met het
verzoek om het museum op de hoogte te
brengen van de amoveringsplannen welke
betrekking hebben op belangrijke of voor de
geschiedenis interessante gebouwen van het
Gooi. De opzet was om met foto’s een voor
ieder toegankelijke atlas samen te stellen.
Enkele gemeenten reageerden aanvankelijk
dat zij bericht zouden sturen. Veel berichten
zijn daarna niet binnen gekomen en ook de
uitvoering van de plannen binnen het
museum bleef door gebrek aan mankracht
liggen.
Door schenkingen en aankopen van vooral
oudere prenten is een collectie ontstaan van
ongeveer 200 stuks vanaf de 17e eeuw.

Hieronder vallen ook de min of meer
bekende gravures uit de 'Nederlandse Tafereelen’ (1742), ’Kabinet van Nederlandsche
outheden en gezichten’ (1725) en de ’Neder
landsche Stad- en dorpbeschrijver’ (1793). Met
de ruim 300 latere tekeningen valt een beeld
te vormen van de ontwikkeling van het Gooi
en omstreken. Ter aanvulling zijn vele foto’s
van tekeningen en prenten uit andere
collecties in de collectie opgenomen, bijvoor
beeld uit de topografische atlas van het
Rijksarchief van Noord-Holland. Vooral
vanaf ongeveer 1900 kan een goed beeld
worden gevormd van de bebouwing van
Hilversum en de andere plaatsen in het Gooi
door de omvangrijke verzameling prentbrief
kaarten en foto’s.
Voor het opbergen van tekeningen en
prenten werd tot voor kort gebruik gemaakt
van mappen. Het nadeel daarvan was dat de
afbeeldingen gemakkelijk konden beschadi
gen en dat zij voor een expositie altijd eerst in
een passe-partout moesten worden gezet. In
overleg met de provinciaal museumrestaurateur van Noord-Holland werd een systeem
uitgewerkt waarbij elke afbeelding in een
passe-partout van drie standaard formaten
wordt gezet en waarbij deze passe-partouts

Voetgangersbrug nabij het station Hilversum, tekening J. Rijlaarsdam, 1964.
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worden opgeborgen in een speciaal voor dit
doel vervaardigde overslagdozen. In de
afgelopen vijf jaar konden ongeveer 450
prenten en tekeningen op deze wijze worden
behandeld.
De verzameling kaarten en plattegronden

Tot een topografische atlas worden ook
kaarten en plattegronden gerekend. Tot aan
1940 was de verzameling niet erg omvangrijk.
Ook deze collectie werd door aankopen op de
veiling van de nalatenschap van Heek
aangevuld met enkele zeer waardevolle
stukken. Een jaar later kreeg Rust een oude
kaart van het landgoed Oud-Bussem van de
N.V. Melkerij Hofstede Oud-Bussem te
Naarden. Rust heeft deze kaart aan het
museum geschonken. Het kreeg op deze wijze
de mooiste kaart van de verzameling in bezit.
De gekleurde kaart werd in 1818 getekend
door J. Bolten.
Een andere zeldzame kaart is na een
merkwaardige geschiedenis in de collectie
terecht gekomen. Een geschilderde ’Caerte
van de Hollandsche polder tot Anckeveen’,
gemaakt door Reier Boelhouwer, landmeter
te Hilversum, werd bij een opruiming van het
Polderhuis aan de Loodijk te Ankeveen in
1895 op de mesthoop gegooid. De huisschil
der J. Verhoeven zag deze kaart liggen, nam
hem mee naar huis en bewaarde hem zuinig.
Omstreeks 1938 kreeg het hoofd van de
St.-Jozefschool in Ankeveen, F. Fennis, deze
op een bezemsteel opgerolde kaart van de
heer Verhoeven. Door bemiddeling van het
bestuurslid van het Goois Museum, dr.
D.P.R.A. Bouvy, schonk Fennis de unieke
kaart in 1954 aan het Goois Museum. Zij
werd vervolgens door de kunstschilder en
restaurateur J.C. Verhoeven te Bussum
gerestaureerd. Deze kaart uit 1700 neemt als
enige geschilderde kaart in de collectie een
bijzondere plaats in.
De verzameling, ongeveer 280 exemplaren,
bestaat uit een grote verscheidenheid aan
originelen en reproducties. Van de meeste 17e
en 18e eeuwse gegraveerde kaarten van het
Gooi zijn originele afdrukken in de collectie
te vinden. Maar ook latere zijn in de collectie

opgenomen, zoals de kaarten van de
Topografische Dienst vanaf ongeveer 1900,
thematische kaarten waaronder bodemkaarten, hoogtekaarten en de vele wandel- en
fietskaarten naast kaarten gemaakt voor
reclame doeleinden. Van de oude manuscriptkaarten zijn herdrukken of foto's
aanwezig.
P.W. de Lange heeft een belangrijk aandeel
bij de totstandkoming en ordening van de
verzameling gehad. Op zijn advies werden
vele kaarten of reproducties van kaarten
aangekocht. Ook heeft hij uit zijn eigen
collectie tal van kaarten afgestaan aan het
museum. In 1968 heeft De Lange de kaarten
geordend in 5 rubrieken, afhankelijk van het
formaat, en vervolgens genummerd. Van elke
kaart werd een fiche gemaakt met de
belangrijkste gegevens. Deze fiches werden
op vier verschillende wijzen geordend:
geografisch, chronologisch, op naam van
personen, firma’s en andere betrokkenen
waarvan de naam op de kaart werd vermeld
en natuurlijk op nummer van de kaart. Door
verschillende ingangen werd het zoeken naar
bepaalde kaarten belangrijk vereenvoudigd.
Het antiek

Een groot deel van de collectie voorwerpen in
het bezit van het museum bestaat uit
antiquiteiten, voorwerpen welke in het
verleden zijn gemaakt en meestal wel zijn
gebruikt in het Gooi maar niet typisch Goois
zijn. De verzameling bestaat uit ondermeer:
kandelaars, maatbekers, wijwaterbakjes,
ketels, olielampjes, tabaksdozen, tinnen
lepels, meubels, timmermansgereedschap,
aardewerk, porselein, sieraden en munten.
Een grote collectie antiquiteiten verkreeg het
museum in 1947 door een legaat van de reeds
eerdergenoemde mevrouw H. DisselkoenBrasser te Hilversum. De bedoeling van
mevrouw Disselkoen was het museum te
helpen aan een basis, waarop de collectie
langzaam zou kunnen uitbreiden. De grote
verzameling omvatte schilderijen, boeken,
zilveren en gouden sieraden, gebruiksvoor
werpen, een omvangrijke collectie Delfts
aardewerk en Chinees en Japans porselein,
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enig koper- en tinwerk en meubels waaronder
een 18e eeuwse porseleinkast.
Ter aanvulling van de eigen collectie van het
museum werd in 1951 aan het Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap een verzame
ling van in hoofdzaak oude gebruiksvoorwer
pen in bruikleen gevraagd. Het waren
voorwerpen als een ellemaat, een pijpefoedraal, aardewerk potten en kruiken, houten
bierkan etc. In 1962 werden deze voorwerpen
weer teruggegeven toen zij door de herziening
van de permanente tentoonstelling niet meer
konden worden uitgestald.
Van de gehele verzameling antiquiteiten werd
na 1962 maar een klein deel geëxposeerd. Een
aantal voorwerpen was te zien in tijdelijke
tentoonstellingen of werd aan andere instel
lingen uitgeleend. Een voorbeeld is de
bruikleen van de vierkante jeneverfles,
Chinees porselein uit de 17e eeuw en een kop
en schotel met in zwart en goud een
afbeelding van de kruisiging van Christus,
eveneens Chinees porselein, voor de reizende
tentoonstelling ’De Chinese porseleinkast’.
Van 1968 tot 1972 was de verzameling Chine
de commande, bijeengebracht door het
bureau van de Rijksinspecteur voor Roe
rende Monumenten, te zien in binnen- en
buitenland.

■

Vaas, Nederlands porce/ein, ongemerkt, eind 18e eeuw.

De verzameling Nederlands porselein

In de eerste tien jaar bezat het museum
slechts een zeer kleine verzameling Neder
lands porselein. Een aantal borden, een
terrine en een thee-servies van Loosdrechts
porselein had het museum gekregen door een
schenking, een aankoop en een bruikleen. In
het museum werd alleen het Loosdrechts
porselein geëxposeerd om een beeld te geven
van de zeer fraaie produkten van kunstnijver
heid afkomstig uit Loosdrecht uit de tweede
helft van de 18e eeuw.
Het thee-servies was in bruikleen afgestaan
door de heer en mevrouw van Mesdag. Dit
bijzondere servies, gedecoreerd met poly
chrome afbeeldingen van dieren, zou tot 1962
in het museum blijven. Na het overlijden van
de heer G. van Mesdag in 1939 en mevrouw
H.M. van Mesdag-Maxwils in 1953 bleef de

nalatenschap lange tijd onverdeeld. Pas in
1962 werd het servies teruggevraagd door de
zoon J.S. van Mesdag, woonachtig in
Zwitserland. Door het bestuur en de
directeur van het museum werden verschil
lende pogingen ondernomen om het bijzon
dere servies in het museum te mogen houden,
maar vergeefs. Wel werd toegezegd dat het
aan het museum zou worden gelegateerd. In
1978 kwam inderdaad, na het overlijden van
de heer en mevrouw van Mesdag in
Zwitserland, het thee-servies weer terug in het
museum.
Na de oorlog zette de conservatrice,
mevrouw A.J. Romein, zich in om de
collectie porselein te vergroten. Haar opvol
ger, Th. van Velzen, ging voort op de
ingeslagen weg. In de bestuursvergadering in
1956 besloot het bestuur: om voor zover dat
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mogelijk was een basiscollectie van Loosdrechts porselein aan te leggen, waardoor de
gehele verzameling van het Goois Museum in
aanzienlijke mate aan belang zou winnen
omdat, hoewel passend in de sfeer van het
regionaal museum, het Loosdrechts porselein
een meer dan plaatselijke interesse zal kunnen
wekken.'3)

Vanaf het jaar 1958 tot aan 1980 is bijna
jaarlijks door de gemeente Hilversum Neder
lands porselein aangekocht en toegevoegd
aan de museale collectie. Uit educatieve
overwegingen is ook Amstel porselein in de
verzameling opgenomen en zelfs enig Haags
porselein. Ook konden in 1964 met steun van
de Vereniging Rembrandt door het museum
een terrine en een spoelkom worden aange
kocht. Gezien het model van de terrine, met
een deksel waarvan de knop gevormd wordt
door een vruchtmotief, zou de terrine
gemaakt kunnen zijn in Weesp. Waarschijn
lijk werd de terrine vervaardigd vlak voor de
overname van de oude voorraad van de
fabriek in Weesp door de fabriek in
Loosdrecht want de terrine werd beschilderd
in Loosdrecht. De spoelkom is zeer fraai
gedecoreerd, polychroom, met een landschap
met boerderijen, geboomte, schapen, herder
en andere figuren, onder andere een
hesse wagen.
Een belangrijke uitbreiding van de collectie
porselein was een omvangrijk eetservies,
bestaande uit 134 delen, in 1961 afgestaan

door J.C. A. Baronesse van Hogendorp
douairière Jhr. Mr. H.A.M. van Asch van
Wijk, woonachtig in Doorn. Dit servies van
Loosdrechts porselein is rijk gedecoreerd met
ondermeer goud op reliëf en natuurgetrouwe
afbeeldingen van rode rozen. Op de deksel
van de terrines zijn zeer mooie bloemstukken
gemodelleerd en beschilderd.
In 1964 werd door een duik- en bergingsbe
drijf te Amsterdam gedoken bij de voorma
lige pastorie in Loosdrecht, waar de
porseleinfabriek van Ds. Johannes de Mol
heeft gestaan. Aldaar werden vele fragmenten
van gazettes, misbaksels en scherven opgedo
ken. Aan de hand van dit materiaal dat voor
een deel in het bezit van het museum kwam,
kan een indruk worden gegeven van de
fabricage van het porselein en hetgeen er bij
die fabricage allemaal mis kon gaan.
Van de verzameling Nederlands porselein,
totaal ongeveer 500 inventarisnummers, is
vrijwel altijd een gedeelte te zien geweest, in
natura en later ook door middel van een
dia-klankbeeld.
De administratie

Het tijdstip waarop een voorwerp in de
collectie kwam, op welke wijze en van wie het
afkomstig was, is voor veel objecten moeilijk
te achterhalen. In de eerste jaren werd een
uitvoerige administratie niet van belang
geacht. De noodzaak tot het bijhouden van

Theeservies van de fam ilie Van Mesdag, Loosdrechts.
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gegevens betreffende de voorwerpen was niet
aanwezig omdat de betrokkenen, met name
de directeur en de conservator, op de hoogte
waren van hun herkomst. Het is waarschijn
lijk pas kort voor of in de periode 1940-1945
geweest dat een lijst werd opgesteld en
bijgehouden van de voorwerpen in de
collectie van het museum met daarbij de
gegevens omtrent de herkomst. Uit de lijst
blijkt dat al in die tijd van veel objecten de
herkomst niet meer bekend was. Ook de
wijze waarop zij in het museum waren
gekomen, als schenking, in bruikleen of door
aankoop, was voor veel voorwerpen niet
meer duidelijk. Het ontbreken van deze
gegevens heeft in het verleden gelukkig maar
een enkele keer aanleiding gegeven tot
problemen.
Vooral na 1947, toen de belangstelling voorde
collectie verminderde, en nadat W.J. Rust ver
trokken en H. Heyenbrock overleden waren,is
veel informatie over de voorwerpen voorgoed
verloren gegaan. De conservatrice, mevrouw
A.J. Romein, verzocht in 1949 het bestuur om
inventarisatiekaarten te mogen laten drukken.
Op deze kaarten zouden de beschrijving van elk
voorwerp met alle gegevens kunnen worden
genoteerd. Zij verzuchtte daarbij '...het wordt
hoog tijd dat de boe! hier eens op papier gezet
wordt. Je weet nooit het hoe en wat van de
voorwerpen, niet eens wat er allemaal is of
geweest is’J i) Van de 500 gedrukte inventaris
kaarten zijn er slechts 191 ingevuld. In hoofd
zaak betreft dit porselein, aardewerk, archeo
logische objecten en voorwerpen van edele
metalen.
Voor het achteraf opzoeken van de gegevens
over een bepaald voorwerp zijn de journaals,
opgaven voor de verzekering, notulen van
bestuursvergaderingen, jaarverslagen, corre
spondentie en zover aanwezig de inventaris
cahiers bronnen. Het achterhalen van de
gegevens van een bepaald voorwerp is
daardoor een zeer tijdrovende bezigheid en
voor meer dan de helft van het aantal
voorwerpen heeft tot op heden geen onder
zoek plaats gevonden.
In het huidige inventarissysteem, ontstaan uit
de ordening van de eerste inventariskaarten,
zijn de voorwerpen ingedeeld naar het

materiaal waarvan de objecten zijn gemaakt.
Bijvoorbeeld de hoofdgroepen hout (H), ijzer
(IJ), steen (St), tin (T) etc. De schilderijen,
prenten, tekeningen en kaarten zijn in aparte
hoofdgroepen ingedeeld.
Het onderhoud van de collectie heeft veel
aandacht gevraagd. In de eerste jaren was
Rust vaak in de weer met de bestrijding van
motten, houtworm en stofluizen. De
beneden-verdieping van het oude raadhuis
was vochtig en in de winter kon er slechts
spaarzaam worden gestookt. In november
1936 deelt Heyenbrock aan mevrouw Jaarsma mede: Met Rust heb ik besloten dat we om
te beginnen maar een paar mud anthraciet
moeten kopen voor beneden. Het is er niet
alleen niet te harden maar we zijn het aan onze
spullen verplicht om te stoken, vooral afdeling
III waar de platen en kaarten worden
bewaard.I5) Twee jaar later schreef de
commissie voor de topografische atlas een
brief aan het bestuur, waarin zij aandacht
vroeg voor de platen en kaarten die waren
opgehangen in het museum en ernstig te
lijden hadden van het vocht. Bij enkele
exemplaren zou al duidelijk de aantasting
door vocht zichtbaar zijn geweest. De
commissie verzocht het bestuur toe te staan
dat de collectie op een verantwoorde wijze
werd opgeborgen en dat een gedeelte
gedurende een korte tijd zou worden
geëxposeerd. Kort voor deze brief was door
de familie Perk de oude lessenaar van notaris
A. Perk aan het museum gegeven voor het
opbergen van de verzameling prenten en
tekeningen.
In de oorlog moest een groot deel van de
verzameling worden opgeborgen in twee
kleine kamertjes en in ruimten buiten het
museum. De omstandigheden in die tijd
waren er niet naar dat het overbrengen en de
opslag met veel zorg konden geschieden. Uit
latere gegevens blijkt dat in die periode veel
voorwerpen zijn verdwenen of verloren zijn
gegaan.
Na 1945 bleven door de modernisering van
de opstelling meer voorwerpen in het depot.
Door de slechte inrichting en de gebrekkige
inventaris was er onvoldoende toezicht op de
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belangen en hield daartoe ook een journaal
bij.
Na 1977 werd, door de benoeming van een
museum-assistent, speciaal belast met de zorg
voor en het toezicht op de collectie, het
beheer van de voorwerpen gewaarborgd.
Door herindeling van het depot werden de
voorwerpen beter toegankelijk en geleidelijk
werd meer aandacht besteed aan de conser
vering en restauratie van delen van de
collectie zoals het textiel en de prenten en
tekeningen van de topografische atlas. De
inventarisatie van het gehele bezit werd
voortgezet.
Een museum heeft ondermeer twee belangrijke
taken:
a.

Schilderijendepot in de Vaart, 1983.

gehele collectie, waardoor ook in die tijd
voorwerpen verdwenen of ernstig in verval
raakten. Het vochtprobleem werd na de
verhuizing naar De Vaart in 1969 opgelost.
De vochtigheid in het souterrain van het
flatgebouw van beton was vooral voor
houten voorwerpen en meubels eerder te laag
dan te hoog. In de eerste jaren kon ook in De
Vaart, met uitzondering van de archeologi
sche collectie, door gebrek aan mankracht
niet veel aan het onderhoud van de
verzameling worden gedaan. Als gevolg van
de beperkte expositieruimte moest het groot
ste deel van de collectie worden opgeslagen in
een veel te klein depot, waardoor de
bereikbaarheid en het toezicht ernstig werden
bemoeilijkt. Wel werd steeds gehoor gegeven
aan verzoeken om bruikleen ten behoeve van
studie, publicatie of expositie elders. In die
tijd behartigde J. Burema, adjunct-directeur
van De Vaart, naar vermogen de museale

de presentatie, de opstelling van voor
werpen en
b. het beheer, waaronder het inventarise
ren, documenteren, restaureren en
conserveren.
Van deze laatste taak zien de bezoekers niets
en daarom wordt dat wel eens verwaarloosd.
Toch is deze taak de ruggegraat van een
museum, omdat een goede presentatie er
grotendeels van afhankelijk is. Door onvol
doende aandacht voor deze beherende taak
gedurende een lange periode met uitzonde
ring van de afdeling archeologie, geologie en
Nederlands porselein, is de museale presenta
tie helaas niet wat ze had kunnen zijn.
Niettemin moge dit artikel duidelijk maken
dat er een schat aan informatie over de
geschiedenis van het Gooi ligt opgeslagen, die
een ruimere presentatie in een passende
behuizing ten volle waard is.
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Goois Museum kostelijk bezit aan De Vaart
Wij in Hilversum, no. 63, p.p. 2153-2137, sept. 1969.
Stokvis, S.
Hilversum een cultuurtehuis
Wij in Hilversum.no. 35, p.p. 1126-1128, nov. 1964.

Literatuur Goois Museum
m.u.v. publicaties in dag- en weekbladen

Schatten uit de Gooise bodem in De Vaart
Wij in Hilversum, no. 78, p.p. 2648-2649, mrt. 1972.

Mededeelingen van het Museum voor het Gooi en
Omstreken: I- 1941,11- 1942, III- 1943, IV - 1944, V1945-1948,

Zijlstra. G.N.
Zij deden wat zij konden
Noord-Holland, jrg. 9, no. 4, p.p. 148-151, 1964.

Mededeelingen van het Museum voor het
Gooi en Omstreken: VI - 1955, (Gulden Boek der
Gemeente Hilversum) VII - 1961, VIII - 1963-1964 IX 1967-1968,

Zij deden wat zij konden I
Wij in Hilversum, no. 47, p.p. 1547-1549, jrg. 1967.
Zij deden wat zij konden II
Wij in Hilversum, no. 48, p.p. 1578-1581, mrt. 1967.

Anoniem
Goois Museum
Wij in Hilversum, no. 1, p. 15, nov. 1956.
Anoniem
Goois Museum
Wij in Hilversum, no. 3, p. 63, mei 1957.

De Vaart, ontmoetingscentrum van kunst en cultuur
Wij in Hilversum, no. 60, p.p. 2020-2022, mrt. 1969.

Bijlagen bij: De geschiedenis van het
Goois Museum.

Anoniem
Goois Museum, Een oude gevelsteen
Wij in Hilversum, no. 4, p. 103, sept. 1957.
Anoniem
Goois Museum
Wij in Hilversum, no. 6, p. 170,febr. 1958.
Bestuur TVE
Kritische reactie van bestuur TVE op de ’Hilversumse’
streekmuseumnota
TVE.jrg. VII, p.p. 123-125, dec. 1977.
Boetzelaer, R.W.C. Baron van
Verleden en toekomst van het Goois Museum
TVE.jrg. VIII, p.p. 23-26, febr. 1978.
Burema, J.
Historische afdeling - collectie Goois Museum
Wij in Hilversum, no. 71, p.p. 2401-2403, jan. 1971.
Commissie voorde begeleiding van de historische
afdeling van het cultureel centrum De Vaart te
Hilversum
Museum voor het Gooi en omstreken, museumnota
1977.
Lange, P.W. de
Het Goois Museum herleefd? Neen, geheel vernieuwd.
TVE.jrg. I, p.p. 28-30, 1970.
Mensch, E.E. van
Goois Museum - historische afdeling De Vaart
TVE.jrg. IX p.p. 185-195, okt. 1979.
Mensch, P.J.A. van
Mensch, E.E. van
E)e natuurhistorische afdeling van het voormalige
Gooisch Museum te Hilversum
Museologica, no. 15 XI p.p. 43-53, 1980.
Meurs, Mr. R.
Het Goois Museum
Wij in Hilversum, no. 7, p.p. 196-197, mei 1958.
Pekelharing, Dr. G.G.

Bijlage 1
Voorlopige commissie tot oprichting van een Gooisch Museum
werkzaam van 1933 tot 1934
O . L. van der Aa. Amsterdam - kunsthistoricus
Ir. W. Burdet. Hilversum - rentmeester Goois N atuur Reservaat (Rotarian)
F E. Farwerck. Hilversum - directeur tapijtfabriek Veneta (Rotarian)
Ir. J.F. Groote. Hilversum - directeur publieke werken (rotarian)
C.L. Heek, Hilversum - boekhandelaar en historie-kenner
E.M. Jaarsm a, Hilversum - directeur haardenfabriek (Rotarian)
P. Kuyper Dzn.. Hilversum - wethouder gem. Hilversum (Rotarian)
G. van Mesdag. Hilversum - beherend vennoot fabr. v. Houten Weesp etc.
(Rotarian)
E. Luden. Hilversum - voorzitter Stad en Lande van Gooiland
W.H. Roos. Huizen - directeur gasfabriek Huizen
W.J. Rust. Naarden - tekenleraar
Bijlage 2
Bestuur Stichting Museum voor Gooi en omstreken
O.L. van der Aa
R.W.C. Baron van Boetzelaer
dr. D.P.R.A. Bouvy
ir. W. Burdet
mr. M.F. Hennus
E.J. Holthuis
E.M. Jaarsm a
E.M. Jaarsm a Szn.
C.A. Jaarsma-Hesta
C.J. de Jager
mr. R. Meurs
dr. G .G. Pekelharing
K J . Perk (jr.)
prof. W. van der Pluvm
W.J. Rust
J.M . Smorenburg
dr. A.C.J. de Vrankrijker
voorzitter
1934-1939 ir. W. Burdet
1939-1960 dr. G .G. Pekelharing
I960-1969dr. D.P.R.A. Bouvy
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(1934-1969)
(1941-1969)
(1944-1969)
(1934-1939)
(1943-1954)
(1952-1969)
(1934-1962)
(1944-1960)
(1934-1941)
(1953-1957)
(I960)
(1939-1969)
(1934-1956)
(1942-1959)
(1934-1943)
(1960-1969)
(1960-1969)

secretaris
1934-1941 C.A. Jaarsma-Hesta
1941- 1944 E.M. Jaarsma
1942- 1944 wnd. K.J. Perk
1944-1953 K.J. Perk
1953- 1957 C.J. de Jager
1957- 1960 wnd. dr. G.G. Pekelharing
1960-1969 J.M. Smorenburg
penningmeester
1934- 1941 E.M. Jaarsma
1941-1948 R.W.C. Baron van Boetzelaer
1948-1952 E.M. Jaarsm a Szn
1952-1960 E.J. Holthuis
1960-1969 dr. A.C.J. de Vrankrijker
Overzicht functies
directeur
1935- 1948 H. Heyenbrock
1950-1953 mevr. A.J. Romein (1953-1954 onbetaald verlof)
1954- 1957 drs. Th. van Velzen
1958- heden G.N. Zijlstra
hoofd historische afdeling
1969-heden J. Burema

ir. J.F. Groote, Hilversum, directeur publieke werken Hilversum
(1934-1939)
C.L. Heek, Hilversum, boekhandelaar, archiefbeheerder gemeente
Hilversum (1934-1940)
P. Kuyper Dzn., Hilversum, wethouder gemeente Hilversum (1934-1941)
P. van der Lijn, Hilversum,directeur Rijksopvoedingsgesticht Amersfoort
en am ateur geoloog (1934?-1941)
G. van Mesdag, Hilversum, beherend vennoot van Van Houten,
president-directeur Philips,gemeenteraadslid Hilversum (1934-1939)
J.L. van Os, secretaris Stad en Lande van Gooiland (1934-1940?)
dr. G .G. Pekelharing, Hilversum, gemeente secretaris Hilversum
(1939-1941)
dr. H. Polak, Laren, vakbondsbestuurder, schrijver (1934-1941)
W.H. Roos, Huizen, directeur gasfabriek te Huizen (1934-1941)
W.H. de Wette, Bussum, bioloog, leraar H.B.S. Bussum (1934-1940?)
bijlage 4
commissie voor de topografische atlas
installatie 29 oktober 1938, werkzaam tot ca. 1948
O.L. van der Aa, Amsterdam - voorzitter tot 21 augustus 1942
R.W.C. Baron van Boetzelaer, Laren - secretaris en voorzitter vanaf 21
augustus 1942
L.A. Boeré, "s-Graveland
W.J. Rust, Naarden
W.J. Voogsgeerd, Loosdrecht
C.L. Heek, Hilversum
commissie voor de folklore
installatie 29 oktober 1938, werkzaam tot ca. 1942

conservator
1935-1947 W.J. Rust
1947- 1948 Jhr. dr. J.S. Witsen Elias
1948- 1950 mevr. A.J. Romein
1960- 1969 J. A. Bakker (archeologie)
1971-heden drs. M. Addink-Samplonius (archeologie)
adj. conservator
1940-1953 R.W.C. Baron van Boetzelaer
1940-1941 Jhr. dr. J.S. Witsen Elias
1947-1948 mevr. A.J. Romein

O.L. van der Aa, voorzitter
Jhr. dr. J.S. Witsen Elias, Blaricum - secretaris
mevr. C. Elze-van Staveren, Naarden
dr. H. Polak, Laren
W.H. Roos, Huizen
W.J. Rust, Naarden
commissie voor propaganda
installatie 6 juli 1939, werkzaam tot ca. 1946?

honorair medewerker

R.W.C. Baron van Boetzelaer, Laren -voorzitter-secretaris
mr. R. Meurs, Hilversum
Jhr. J.S. Witsen Elias, Blaricum
W.J. Rust, Naarden

1957-1960 J.A. Bakker

bijlage 5

administrateur

Voordrachten, excursies em aktiviteiten Goois Museum

1961-

14-11-1934: Lezing dr. F.C. Bürsch over de opgravingen op de heide te
Hilversum.
02-02-1935: Lezing W.H. de Wette over "planten in het Gooi'.
21- 12-1938: Lezing mevrouw C. Elze-van Staveren over Gooise legenden
met uitvoering van oude Gooise dansen door het gezelschap Klepperman
van Elven.
22- 03-1939: Lezing t.g.v. het 5-jarig bestaan van het Goois Museum, prof.
Huib Luns over schilders in het Gooi.
21-09-1940: Fietstocht over de Crailose heide, toelichting W .J. Rust,
leemgroeve, toelichting P. van der Lijn, R.K.-kerk te Blaricum, toelichting
Jhr. J.S. Witsen Elias bij de Piëta, en hofstede Oud Bussem.
sept. 1941: Excursie i.s.m. Vereniging van Vrienden van het Gooisch
Natuur Reservaat; kerk te Naarden en Stadhuis te Naarden met lezing door
dr. A.C.J. de Vrankrijker over de geschiedenis van Naarden.
18-07-1942: Excursie naar Museum Sypesteyn te Nieuw Loosdrecht,
toelichting W.J. Rust, en N.H. Kerk te Nieuw Loosdrecht.
12-12-1942: Lezing prof. W. van der Pluym over de woonsfeer in de jaren
1500-1650.
09-02-1944: Lezing dr. R. van Lutterveld 'Buitenplaatsen aan de Vecht'.
14-09-1946: Excursie naar het Muiderslot, toelichting dr. A.C.J. de
Vrankrijker en W.J. Reder, bouwkundige van Rijksgebouwendienst.
28-04-1947: Lezing H.P. Baard over het leven en werk van de Gooise
schilder Anton Mauve.
aug. 1947: Onderzoek door W.J. Rust. ir. de Mol, prof. W. van der Pluym,
dr. D.P.R.A. Bouvy en W.J. Voogsgeerd naar de resten van de voormalige
porseleinfabriek van ds. J. de Mol te Loosdrecht.
09-04-1948: Lezing ir. V.M. van Gogh over Vincent van Gogh.

1969 J. Burema

museum assistent
1955- 1969 A.M. Brandligt
1977-heden E.E. van Mensch
conciërge/bediende/oppasdienst
1935-1943 J. Visser
1943-1945 W.H. Van Essen
1945-1955G.de Ridder
1962- 1966 B. Bitter
1966-1968 M. Bitter-Somer
commissie van bijstand 1934 tot ca. 1941
A.J. Aalders, Bussum (1936-1940?)
mr. R.D. Baart de la Faille, Haarlem, Chartermeester van het Rijksarchief
te Haarlem (1936-1941)
dr. M.G. de Boer, Zeist (1939-1941)
ir. M.G. de Boer, Laren (1936-1940?)
dr. L.A. Boeré, ’s-Graveland, arts (1936-1941)
ir. W. Burdet, Naarden, rentmeester Gooisch Natuur Reservaat
(1939-1940)
A.R. Buwalda, Hilversum (1936-1940?)
ds. F.W. Drijver, Naarden (1934-1940)
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24-09-1949: Excursie n a a rd e buitenplaatsen en oude gebouwen te
’s-Graveland, begeleiding mr. J. den Tex.
06- 05-1950: Excursie naar Lage Vuurscheen het landgoed Drakestein,
uitleg Th. Bronkhorst.
16-01-1951: Lezing dr. P. Pott over Tibetaanse kunst.
02-03-1953: Lezing prof. W. van der Pluym over leven en werk van
Leonardo da Vinei.
04-11-1953: Lezing, georganiseerd i.s.m .de Archeologische Werkgemeen
schap voor Nederland, afdeling Gooi en Eem land.door J.C.M . Molijn
over de problemen van de Noorse Komsa en Fosna-cultuur.
15-12-1955: Lezing ir. M.C.A. Meischke over de kunst van de koekplanken.

ling, georganiseerd i.s.m. Cultuur Centrum 'Kon. Wilhelmina'.
6- 10-1956/13-10-1956: Gooise Toneelgroep 'Experiment X Y Z’,
voorstelling in het Museum.
13-10-1956/4-11-1956: 'Het Friese boek’ samenstelling Friese vereniging
'Frysk en Frij’.
9 - 11-1956/2-12-1956: 'Kinderboeken vroeger en nu', samenstelling
Centraal genootschap voor Kinderherstellingsoorden en vakantiekolonies.
21- 12-1956/20-1-1957: Schilderijen Charley Toorop, georganiseerd i.s.m.
Cultureel Centrum 'Kon. Wilhelmina’.
1958: Werken van M. Betlem n.a.v. zijn overlijden.
1958: Schilderijen uit de tijd der Romantiek, uit het bezit van het Goois
Museum.
7- 1-1959/29-1-1959: 'Wie was Vincent van G ogh’, reizende tentoonstelling,
georganiseerd i.s.m. Cultuur Centrum 'Kon. Wilhemina'.
20-7-1959/25-8-1959: Hedendaags Nederlandse keramiek,georganiseerd
i.s.m. Cultuur Centrum 'Kon. Wilhelmina'.
3-10-1959/26-10-1959: 'Kind en expressie', georganiseerd i.s.m. Cultuur
Centrum 'Kon. Wilhelmina’.
29-10-1959/30-11-1959: 'Romantiek en Biedermeyer’, reizende tentoonstel
ling, samenstelling Rijksdienst voor Roerende M onumenten, georganiseerd
i.s.m. Cultuur Centrum 'Kon. Wilhelmina’.
28-11-1959/14-12-1959: 'Start 8’, kunstwerken van jonge kunstenaars,
georganiseerd i.s.m. Cultuur Centrum 'Kon. Wilhelmina'.
6-5-1960/23-5-1960: Frederik van Eeden.
8 - 10-1960/9-11-1960: Tentoonstelling afbeeldingen van Hilversum.
1960:9 tentoonstellingen van in hoofdzaak hedendaagse kunst.
1961: 11 tentoonstellingen van in hoofdzaak hedendaagse kunst.
1962: 10 tentoonstellingen van in hoofdzaak hedendaagse kunst.
1963: 10 tentoonstellingen van in hoofdzaak hedendaagse kunst.
1964: 12 tentoonstellingen van in hoofdzaak hedendaagse kunst.
1965: 12 tentoonstellingen van in hoofdzaak hedendaagse kunst.
1966: 17 tentoonstellingen van in hoofdzaak hedendaagse kunst.
1967: 21 tentoonstellingen van in hoofdzaak hedendaagse kunst.
1968: Expositie Kaarten van het Gooi, samenstelling P.W. de Lange.
10- 2-1968/3-3-1968: 'W at potters bakten’, reizende tentoonstelling.
1968: 13 tentoonstellingen van in hoofdzaak hedendaagse kunst.

Vereniging van Vrienden van het Goois Museum
24-10-1962: Vertoning films 'R em brandt schilder van de mens’ en 'Glas'.
12-12-1962: Lezing dr. D.P.R.A. Bouvy n.a.v. het verschijnen van de
catalogus beeldhouwkunst van het Aartsbischoppelijk Museum te Utrecht.
Vertoning films 'Nederlandse beeldhouwkunst tijdens de late Middeleeu
w en'en 'De Muiderkring herleeft'.
10-12-1964: Lezing drs. J.A . Bakker over 'Iets over het Gooi tijdens het
Neolithicum’. Vertoning film 'Paleontologie - schakel met het verleden'.
07- 11-1967: Lezing dr. P. W. de Lange over 'Nieuws uit en over de
Hilversumse historie'.
bijlage 6
Overzicht wisselende tentoonstellingen
voorjaar 1938: Oud-Hilversum. Hilversum voor 40 jaar, samenstelling W.J.
Rust.
augustus 1938: Kunstwerken van wijlen de heer G.C. Haverkamp,
samenstelling W.J. Rust.
november 1938: 'Van Republiek tot Koninkrijk’ n.a.v. het 125-jarig bestaan
van de huidige regeringsvorm en 125 jaa r geleden het beleg van Naarden,
samenstelling W.J. Rust.
maart 1939: Leven en werk van prof. J. van Rees.
augustus 1939: T in ’, bruiklenen van particulieren in het Gooi,
samenstelling W.J. Rust.
23-2-1940/8-3-1940: 'Schoone toevalligheden', (m.n. verftechnieken),
afkomstig van het Museum van de Arbeid te Am sterdam, samenstelling H.
Heyenbrock.
21-12-1940/12-1-1941: werken van N. van der Kreek (beeldhouwer) en
C.L. van der Kreek-Werff (schilderes) uit Bussum.
sept. 1945/okt. 1945: 'Gebundeld verzet’, overzicht clandestien verschenen
drukwerken in Nederland 1940-1945, samenstelling commissie van
letterkundigen.
3-11-1945/17-11-1945: 'Hilversum in het verleden', oude documenten uit
het archief van Hilversum, voorwerpen uit het bezit van het Goois
Museum en tekeningen van M. Betlem.
20-3-1948/10-4-1948: tekeningen en aquarellen Vincent van Gogh,
samengesteld i.s.m. Vereniging voor volksontwikkeling.
1-9-1948: werken van wijlen dr. M. Noordewier t.g.v. de tachtigste
verjaardag van mw. A. Noordewier-Reddingius.
1948: Schilderijen in bruikleen van het uit Duitsland teruggekomen bezit,
de recuperatie, schilderijen van 19e eeuwse meesters uit particulier bezit en
religieuze voorwerpen, o.m. houten beelden, uit het Aartsbisschoppleijk
museum te Utrecht.
juni 1949: Schilderijen uit particulier bezit uit het Gooi.
27- 12-1950/31-6-1951: Japanse prentkunst, uit de collectie van Jhr. Six van
Wimmenum te Laren, samenstelling met medewerking van prof. dr. C.C.
Krieger.
10-10-1951/jan. 1952: 'O ns Voorgeslacht', samenstelling Ned. Genealogi
sche Vereniging afd. Gooi.
20-2-1953/9-3-1953: Leonardo da Vinei, 150 reproducties van zijn werk,
samenstelling Unesco.
12-6-1954/12-7-1954: Grafische kunst M.C. Escher.
15-7-1954/9-10-1954: 'Alle hout is geen tim m erhout', samenstelling i.s.m.
G.S.A.
30-9-1954/9-10-1954: Religieus kunstnaaldwerk d oor mw. Lijda BosClaessen, samenstelling G.S.A.
25-11-1954/30-12-1954: Keramiek van Hollandse kunstenaars, samenstel
ling i.s.m. G.S.A.
15-7-1955/31-8-1955: UNICA, internationale tentoonstelling van toege
paste kunst.
3-12-1955/16-1-1956: Speculaas-planken en suikervormen.
28- 1-1956/25-2-1956: Tekeningen M. Betlem van oud Hilversum t.g.v. zijn
75e verjaardag.
10-3-1956/28-4-1956: Hedendaagse Duitse keramiek, reizende tentoonstel

tentoonstellingen historische afdeling
1970: Aquarellen uit collectie Betlem met recente foto's vanuit dezelfde
gezichtshoek, samenstelling J. Burema.
1971: Werken van wijlen Herman Heyenbrock. m edeoprichter van het
Goois Museum.
3-3-1972/ ? 1972: 'Vijf eeuwen het Gooi o p de kaart', samenstelling P.W.
de Lange.
2- 2-1973/1-4-1973: 'Van Hilversum naar Laren in de Bronstijd’, expositie
archeologie, de Hilversumse kuituur, samenstelling M. AddinkSamplonius.
april 1973/november 1973: Tekeningen en aquarellen van Maarten Betlem,
dorpsgezichten van Hilversum rond 1900 (uit eigen collectie), samenstelling
J. Burema.
22- 12-1973/25-2-1974: 'M et 4000 jaa r voor ogen', Drentse hunebedden,
gezien door fotograaf/publicist Rudolf Smit.
9- 3-1974/6-5-1974: 'Romeinse en Middeleeuwse sporen in het Kootwijkerzand’, betreffende sinds 1970 opgegraven nederzettingen. Bruikleen van het
museum Nayrac te Barneveld en het I.P.P. te Amsterdam, samenstelling
drs. H.A. Heidinga (I.P.P.).
13-7-1974/18-8-1974: 'Flitsen van vroeger'. F oto’s, documenten, kunstwer
ken en voorwerpen betreffende de historie van Hilversum, t.g.v. de viering
van 550 jaa r Hilversum en 10 jaa r spoorweg.
3- 12-1974/30-3-1975: 'De toren, een lang verhaal in 't kort’, prenten,
tekeningen, foto’s van de oude kerktoren aan de Oude Torenstraat te
Hilversum, samenstelling J. Burema.
5- 4-1975/14-9-1975: Tekeningen en prenten uit de historische collectie van
de gemeente Hilversum; 'dorpsgezichten in het Gooi’.
20-9-1975/2-2-1976: 'Hilversum van de kaart’, fiets- en wandelkaarten
vanaf 1872, geïluustreerd met tekeningen uit de collectie Betlem,
samenstelling J. Burema.
6- 2-1976/19-4-1976: Topografische tekeningen en prenten uit eigen bezit.
26-4-1976/10-6-1976: 'Potjeslatijn', een keuze uit de keramische collectie
W.J. Rust, samengesteld d oor het bureau van de Rijksinspecteur voor
Roerende Monumenten.
16- 6-1976/15-11-1976: Grafiek uit eigen bezit.
20-11-1976/12-4-1976: Schilderijen en tekeningen van archeologische
objecten in het Gooi door J. Briedé, samenstelling M. Addink-Samplonius.
15-4-1977/15-8-1977: Vergrote oude prentbriefkaarten van Hilversum.
17- 8-1977/31-9-1977: 'M useum, wat is dat?', een reizende tentoonstelling
van het ministerie van C.R.M.
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16- 9-1977/26-10-1977: Vergrote prentbriefkaarten van Hilversum.
31-10-1977/4-1-1978: 'Hoe oud is het?', samenstelling het Noord-Brabants
Museum.
21-1-1978/25-6-1978: 'De Kerkbrink te Hilversum’, samenstelling E.E. van
Mensch.
1- 7-1978/24-9-1978: 'De kerk aan de Kerkbrink te Hilversum',
samenstelling E.E. van Mensch.
7- 10-1978/8-1-1979: 'Frans Ernst Blaauw’.een beeld van de bewoner van
het landgoed Gooilust te 's-Graveland met zijn grote verdiensten op het
gebied van natuurkennis en netuurbehoud en van het landgoed Gooilust.
In samenwerking met het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden.
15-4-1978/7-5-1978: 'Een wandeling door Hilversum rond 1900'. een keus
uit de omvangrijke collectie vergrote oude foto’s van de heer T. de Wit
(podium-zaal).
20-1-1979/1-5-1979: 'L.K.C. P rin s'(1887-1957), werken vaneen Hilversumse kunstenaar.
5-5-1979/5-11-1979: 'Weefindustrie in Hilversum', samenstelling E.E. van
Mensch.
17- 11-1979/7-1-1980: 'Geschiedenis van het Goois Museum', samenstelling
E.E. van Mensch.
23-2-1980/28-4-1980: 'Ruysdael', tentoonstelling over de opgraving die de
A.W.N. afdeking Naerdincklant heeft verricht op het landgoed Ruysdael,
samenstelling M. Addink-Samplonius.
10-5-1980/31-8-1980: ’Omroep in Hilversum', foto's van de studio’s in
Hilversum, samenstelling E.E. van Mensch.
31-9-1980/11-1-1981: 'Verandering in het landschap van het Gooi',
samenstelling E.E. van Mensch.
29-11-1980/14-12-1980: 'Albertus Perk en zijn tijd', georganiseerd door de
Hilversumse historische kring Albertus Perk.
23-1-1981/29-3-1981: 'Scherven brengen geluk', majolica uit particulier
bezit.
19-9-1981/17-1-1981: tekeningen uit de periode 1956-1972 van afgebroken
of bedreigde gebouwen in Hilversum, samenstelling E.E. van Mensch.
15-1-1983/13-2-1983: 'Een eigen schoonheid', afbeeldingen en kaarten van
het G ooi, samenstelling E.E. van Mensch.
19-2-1983/3-4-1983: 'Urnen Delven', overzicht van afbeeldingen van
opgravingen, reizende tentoonstelling, samenstelling M. AddinkSamplonius.
14-54983/19-6-1983: 'Van bouwsel tot m onum ent', tentoonstelling n.a.v.
het verschijnen van het Architectenonderzoek van Hilversum, samenstel
ling afdeling Stadsontwikkeling en afdeling Voorlichting.
2- 7-1983/28-8-1983: 'De vuursteensmid', vuurstenen werktuigen uit de
prehistorie, samenstelling Drents Museum.
29-3-1984/13-1-1985: '50jaar Goois M useum', samenstelling E.E. van
Mensch.
2-6-1984/8-7-1984: 'Delft in Hilversum’, de geschiedenis van een
plateelbakkerij, samenstelling M. Singelenberg-van der Meer.
8- 12-1984/13-1-1985: 'Uit de Gooise grond’, overzicht van de opgravingen
in het Gooi, samenstelling M. Addink-Samplonius.
8-12-1984/13-1-1985: 'Uit het Goois verleden verzameld', voorwerpen uit
het depot van de historische afdeling, samenstelling E.E. van Mensch.

Actualiteiten
Bussum

Na de jaarlijkse Open D agvanT V E op 14 mei 1983
in Bussum, werd daar in de maand juni opgericht de
Historische Kring Bussum. De nieuwe vereniging
heeft in de afgelopen jaar de zaken ferm aangepakt.
Een vijftal werkgroepen houdt zich bezig met archi
tectuur. de dorpskern, literatuur, oudheidkamer,
documentatie-centrum en het verzet. Van 15 tot 23
juni werd een 'Vitus' week georganiseerd, met een
tentoonstelling en een serie concerten in de St.Vituskerk. Verder zet de Kring zich in voor het
behoud van de Irene-kapel. De Werkgroep Verzet
zal in mei 1985 in het Spant een tentoonstelling:
Verzet 1940-’45, organiseren. Ook is er een kleine
Literaire Expositie in voorbereiding rond de figuur
van Frederik van Eeden, wiens Kleine Johannes in
1885 is verschenen. In december verscheen het eerste
nummer van het Kontaktblad van de Kring. Een
greep uit de inhoud: Kerstgedicht van Willem
Brandt, artikelen over de St.-Vituskerk, het Nassaupark en de oudste Musiekschool, en 'Een boekje
opengedaan over Bussum' met uitlatingen van
J.D.C. van Dokkum over Bussum, uit diens boekje
over het Gooi. Het ledental van de Kring loopt naar
de 100. Minimum donatie f 20,-. Secretariaat: G .de
Puy-Noel, Zwaluwenlaan 77, Bussum, tel. 31561.
M . ./. van der Heide

Historische dag Haarlem

Zaterdag 20 oktober 1984 is de jaarlijkse
bijeenkomst van liefhebbers van geschiedenis
gehouden, die de Culturele Raad Noord-Holland
elk najaar pleegt te organiseren. Dit keer gebeurde
het in samenwerking met de Historische Werk
groep Haerlem, die hiermee haar 10-jarig bestaan
herdacht. Van deze groep was het voorstel
uitgegaan om die dag een symposium te houden
met als onderwerp: Lokaal en regionaal onder
zoek, traditioneel of origineel. Hiervoor had men
een tiental inleiders aangezocht die elk twintig
minuten konden spreken over een onderzoek die
in hun kring was gehouden of voorgenomen. De
dag was hiermee al zo rijkelijk gevuld dat er erg
weinig tijd overbleef om vragen te beantwoorden.
Het symposium werd bezocht door ruim tweehon
derd belangstellenden. De Commissaris der
Koningin in Noord-Holland, drs. R.J. de Wit,
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verwelkomde hen. Ook hier toonde hij, de bioloog
van huis uit, hoezeer historisch onderzoek en
geschiedschrijving hem ter harte gaan. Wij hebben
dat op onze TVE-jaardag in mei 1984 al kunnen
constateren en hopen dit nog meermalen te mogen
doen.
Onder de inleiders waren er verschillende van
buiten onze provincie. Dit bracht een grote
afwisseling in onderwerpen. Voor onze regio
waren die niet alle even inspirerend. Zo het verslag
van een onderzoek naar kapellen in Eijsden. Voor
ons was veel belangrijker de inleiding vanuit de
Stichting Oudheidkamer in Oostzaan, waarin de
spreker de ervaringen meedeelde, opgedaan met
het interviewen van ouderen, om hun herinnerin
gen vast te leggen. De inleiding droeg de titel:
Mondelinge geschidenis als methode voor lokaalhistorisch onderzoek. Zij was toegespitst op een
nuchter-praktische aanpak en uitwerking.
We zullen hier niet alles bespreken of verwerken,
wel nog enkele onderwerpen uit de reeks lichten.
Deze kunnen mogelijk in onze streek inspirerend
werken. We noemen dan een inleiding over: Eerste
stenen, een nieuwe bron voor huis- en bouwge
schiedenis. Het ging hier om de resultaten van een
onderzoek dat in Haarlem is gehouden. Het is
goed mogelijk dat er tussen Vecht en Eem heel wat
te verzamelen valt op het genoemde gebied. Dit
vooral daar, waar de gemeentelijke administratie
omtrent voorgenomen bouw ontbreekt of tekort
schiet. Voor de periode rond 1900 en eerder is dit
regel. Enigermate aansluitend mogen we noemen
de industriële archeologie. Dit is een tak van
historisch onderzoek die pas sinds enkele jaren
voldoende aandacht krijgt. Acties voor het
behoud van oude fabrieksgebouwen zijn er uit
voortgekomen. We willen nu voorbeelden van
oudere nijverheid en hun onderdak behouden.
Hiertoe spant zich onder meer de Stichting
Bedrijfsmonumenten Midden-Holland in.
Wat mij het meest aansprak was een inleiding die
de duistere titel Prosopografie en het gemeente
archief droeg. De spreker bleek als onderwerp te
hebben het resultaat van een onderzoek naar de
status der leden van het Alkmaarse departement
van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen in
de jaren 1786, 1802 en 1837. Hij heeft hiervoor
bevolkingsregisters, notariële archieven, belasting
kohieren en nog vele andere archivalia gebruikt.
Dit leverde een goed inzicht op een groep
invloedrijke notabelen. Soortgelijke onderzoeken
zijn ook in onze regio mogelijk.
De Culturele Raad Noord-Holland heeft de
inleidingen (met vragenlijst als bijlagen) gebundeld
uitgegeven (88 bladzijden A4 formaat). Mogelijk
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zijn er nog exemplaren beschikbaar. Geïnteresseer
den kunnen een poging doen bij de Raad, postbus
163, IJmuiden.
A.C.J. de Vrankrijker

TVE Activiteiten
Dagelijks Bestuur TVE
Op 3 september jongstleden is het Dagelijks
Bestuur van TVE bestaande uit de heren Cerutti,
Bakker, Kool en Kwak, ten gevolge van interne
moeilijkheden afgetreden.
Het Algemeen Bestuur heeft daarop een interim
bestuur benoemd met de opdracht de lopende
zaken te behartigen tot een nieuw Dagelijks
Bestuur zal zijn benoemd.

Varia
Verantwoording illustraties
Col!. Delsman-Perk: blz. 207,209, 210,211.
Coll. de Vaart: overige illustraties.
Foto courtesy Mak van Waay: blz. 214.
Foto Stevens: blz. 229,232.
Jansen 1856 PI VI blz. 212.
Auteurs
E.E. van Mensch (geb. 1949). Opleiding HTSelectrotechniek. Sedert 1977 werkzaam als museumassistent bij het gemeentelijk cultureelcentrum de Vaart
te Hilversum. Diverse publicaties over het Gooi. Lid van
het algemeen bestuur van TVE en redactie-lid van het
tijdschrift T V E /W G . Woont te Hilversum.
M. Addink-Samplonius (geb. 1940). In 1967 doctoraalexa
men archeologie, daarna achtereenvolgens wetenschap
pelijk ambtenaar aan de Gemeente Universiteit van
Amsterdam en tot op heden gemeentelijk archeologe te
Hilversum. Publiceerde artikelen in diverse archeologi
sche tijdschriften en in 1983 het boek Urnen delven.
Woont te Leiden.
T.G. Riesewijk (geb. 1944). opleiding aan de Bestuursacademie te Utrecht. Was van 1971 tot 1973 werkzaam bij
post- en archiefzaken voor de gemeentelijke bedrijven
van Huizen. Thans ambtenaar bij de afdeling Interne
Zaken van de gemeente Hilversum en belast met de zorg
voor de post- en archiefzaken van enkele andere
gemeentelijke diensten.

Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi
I . De herziening van het streekplan voor het Gooi en de
Vechtstreek

Het met spanning verbeide ontwerp-streekplan is eind
augustus verschenen. De eerste reactie was opluchting,
het gevoel van: het had erger gekund! Meer en grondige
bestudering is natuurlijk nodig. Het zou hier de plaats
zijn er wat nader op in te gaan, ware het niet dat op 8
november de najaars-ledenvergadering gehouden werd
en dus al verleden tijd zal zijn als dit nummer verschijnt.
De ter vergadering aanwezige leden zullen dan het
nodige over het ontwerp hebben gehoord, in de eerste
plaats van de heer Minco, die de materie uit zijn vroegere
loopbaan grondig kent en die dus wel op de zwakke
plekken in het ontwerp gewezen zal hebben. En zeker
zullen een reeks anderen het hunne te berde hebben
gebracht, zodat het weinig zin heeft hier op de zaak
vooruit te lopen. Toch, vooral voor wie niet aanwezig zal
zijn, een enkele opmerking.
In het algemeen: het hoofddoel is en blijft het bewaren, in
het landelijk gebied, van het karakter zowel van Gooi als
Vechtstreek, vooral waar het natuur en landschap
betreft. Direct daarop volgt het in stand houden, vooral
in het stedelijk gebied, van de woon- en werkfunctie,
waarbij de gevarieerde ruimtelijke opbouw in dat
stedelijke gebied behouden moet blijven. Wat de
uitwerking van deze dubbele doelstelling betreft lezen we
bijvoorbeeld dat verdere uitbreiding van stedelijke
activiteiten in het landelijk gebied tot hel uiterst
noodzakelijke beperkt moet blijven. De cursivering is van
ons. Wat is uiterst noodzakelijk en wie zal dat bepalen?
Wat de een uiterst noodzakelijk vindt acht de ander
misschien totaal overbodig! En daarmee hebben we dan
meteen weer de beroemde en beruchte zorgvuldige
afweging van alle belangen, welke al zo vaak een
onschuldig lijkend beginnetje binnen heeft gehaald, dat
later tot het verloren gaan van grote stukken natuur heeft
geleid. Zei daar iemand iets van politieke moed? Een
ander punt is het opvullen van de bestaande bebouwde
kernen. Dat is een duidelijk positief punt. Hetzelfde geldt
van de grote terughoudendheid bij de aanleg van nieuwe
wegen. Prima! Maar geen uitspraak: geen nieuwe wegen
meer! Het natuurlijk milieu moet zo weinig mogelijk
worden aangetast. De cursivering geeft ook hier weer
aan dat een zekere huivering niet te onderdrukken valt.
Waar nodig herstel van het natuurlijk milieu, lezen we
verder. Prachtig, en op veel plaatsen dringend nodig.
Verder enkele losse grepen:
• geen bouwerij op het Bussumse deel van de
Hilversumse Meent.
• het vierde kwadrant van de Oostermeent in Huizen
blijft als reserve-bouwlocatie op de streekplankaart.
• geen Zuiderheideweg ter ontlasting van de Diependaalselaan in Hilversum. Gesteld wordt dat het
doorgaand verkeer toch maar voor twintig percent

van de omleidingsweg gebruik zou maken. Maar wel
hard voor de mensen die aan de Diependaalselaan
wonen en wier huizen voor de helft in waarde gedaald
zijn en wier nachtrust voor de helft bekort is! Alleen
asfaltering van de laan zelf zal wel een beetje helpen,
maar daar zijn de bewoners niet mee geholpen. Het
blijft een nare zaak!
• voor de Ceintuurbaan in Bussum blijkt evenmin een
oplossing gevonden te kunnen worden, maar de
indruk is gewettigd dat het probleem hier aanzienlijk
minder groot is.
• het vliegveld Hilversum, dat midden tussen natuur-,
recreatie- en woongebied ligt, veroorzaakt veel
geluidsoverlast en mag zeker niet uitbreiden, zegt het
ontwerp, maar aan verplaatsen naar elders durft
kennelijk niemand te denken,
• geen sneltram in het Gooi, wel de Oostboog van de
Flevolijn. Dit moet er toe bijdragen dat de auto
minder wordt gebruikt en het openbaar vervoer
wordt gestimuleerd, en wel omdat de treinreiziger
tussen Hilversum en Almere er dan - zonder
overstappen in Weesp - geen half uur m aar twintig
minuten over zal doen.
Maar in ieder geval: het provinciale bestuur heeft flink
poot-aan gespeeld met het ter tafelbrengen van het
ontwerp-streekplan en dat is stellig te prijzen. Tot en met
november van dit jaar was er nog gelegenheid om met
bezwaren te komen. Begin volgend jaar volgen de
gebruikelijke hoorzittingen. Dan is het ogenblik
gekomen dat de speciaal voor de streekplanbehandeling
gevormde statencommissie zich een oordeel over de
voorstellen zal vormen, waarna uiteindelijk provinciale
staten in mei 1985 het streekplan zullen vaststellen. Na
het sterk verouderde streekplan van 1972 zullen we dan
een nieuw streekplan rijk zijn. Moge het tot een steun zijn
om het Gooi zoveel mogelijk te bewaren!
2. De Zandzee te Bussum

Het is bijna niet te geloven, maar de Zandzee klotst voort
in eindeloze deining. Na een komisch intermezzo, waarin
de heer D. Visser de hoofdrol heeft gespeeld en zich
onsterfelijke roem heeft verworven door het nog
resterende plasje van de Zandzee weer even snel uit te
diepen als de aannemer van het St.-Vituscollege het
probeerde dicht te gooien, is de volgende akte van het
drama in het gebouw van de Raad van State begonnen.
Afgelopen juli besliste G.S. namelijk in het nog steeds
hangende beroep dat de Gooivrienden gesteld hadden
tegen de door B&W van Bussum verleende ontheffing
van de Verordening Grondwater, welke ontheffing nodig
was om het sportveld en de sporthal met parkeerterrein
aan te leggen. In de eerste twee nummers van deze
jaargang van dit tijdschrift is daarover gerapporteerd (zie
T V E /W G jrg. 2, p.p. 33 en 128). Zoals te verwachten
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was werd de verleende ontheffing opnieuw verleend,
maar werden de er aan verbonden voorwaarden
aangescherpt. Van deze beslissing is uw vereniging in
beroep gegaan bij de afdeling Rechtspraak van de Raad
van State. Onze raadsman heeft de hele gang van zaken
in het kort chronologisch weergegeven. Van het begin in
1983, toen B&W van Bussum en de besturen van het
Tenniscentrum b.v. en van het St.-Vituscollege met een
gezamenlijk ontwikkeld en uitgewerkt plan op tafel
kwamen, waarbij uit alle mogelijke varianten de uit
milieu-oogpunt meest ongunstige mogelijkheid was
gekozen, tot de kwestie van het aanleggen van een
sportveld binnen het waterwingebied, was het duidelijk
dat de gemeenteraad voor een al besliste zaak is
geplaatst. De waarschuwende uitspraken van de
hoofdingenieur van de provinciale waterstaat en van de
regionale directeur van de volksgezondheid voor de
milieuhygiëne kregen nauwelijks aandacht. Evenmin
maakte een adstructie van Mr. J.J. van Soest van het
ministerie van volksgezondheid, ruimtelijke ordening en
milieubeheer, die wijst op de dreigende gevaren van
bemesting en bespuiting voor de watervoorziening, veel
indruk. Onze raadsman concludeert dan ook dat er strijd
is met de Verordening Grondwater en dat de
voorwaarden verbonden aan de ontheffing in de
gebruikte vorm niet in redelijkheid opgelegd hadden
kunnen worden. Bovendien is er strijd met artikel 24 van
de natuurbeschermingswet dat verbiedt beschermde
dieren te vangen of te doden. Tot beschermde diersoort
in de zin van gemeld artikel zijn aangewezen: kikkers en
padden, alle soorten, salamanders, alle soorten, welke
diertjes nu juist de dieren zijn die zich nog altijd in grote
getale in het water van de Zandzee ophielden. Nu de
diertjes vernietigd zijn worde ook het besluit van G.S.
vernietigd!
3. Het Warandapark te Blaricum

De Verlengde Bergweg is gedurende 24 uren afgesloten
geweest. (Zie T V E /W G jrg . 2, p. 181). Maar helemaal
zonder strubbeling is het niet gegaan. B&W van
Blaricum bleken namelijk maar een deel van de weg a f te
willen sluiten, daarmee een eigen interpretatie aan het
vonnis van de Amsterdamse rechtbankpresident gevend.
De waakzame vereniging Behoud Dorpskarakter Blari
cum sliep echter ook .nu niet, spande ijlings een nieuw
kort geding aan en kreeg staande de zitting van de
president de bevestiging dat de hele Bergweg afgesloten
gehouden moest worden. Dit was zo vanzelfsprekend dat
hij Blaricum tot betaling van alle proceskosten
veroordeelde! Met deze uitspraak is verhinderd dat een
deel van de Verlengde Bergweg wel openbare weg
geworden zou zijn. In dit verband is het interessant te
vermelden dat het ontwerp-streekplan wel stelt dat het
gemotoriseerde verkeer van de Verlengde Bergweg af
moet, maar dat er een alternatief voor het openbaar
vervoer gevonden moet worden. De vereniging Behoud
Dorpskarakter Blaricum, die alle eer in deze toekomt,
machtigt ons om het antwoord te vermelden dat de
vereniging van Centraal Nederland ontving op de vraag
wat C.N. zelf als geschikt alternatief ziet. Dit luidde dat

de Verlengde Bergweg voor het openbaar vervoer
helemaal niet meer nodig is, dus ook geen alternatief. Tot
slot nog dit: op 17 december a.s. zal de vaste
kamercommissie welke over de grenscorrectie zal
oordelen de situatie ter plaatse komen bekijken.
’s Morgens kunnen de gemeentebesturen van Huizen en
Blaricum hun zegje zeggen en 's middags particuliere
geïnteresseerden, die zich echter wel van te voren moeten
aanmelden. Het Warandegebied blijft in ieder geval aan
Blaricum.
4. Structuurschets Stedelijke Gebieden 1983

De raad van advies voor de ruimtelijke ordening heeft
ons, als een der insprekers op de structuurschets, bericht
dat naar aanleiding van de inspraak, het advies en het
bestuurlijke overleg, de regering haar standpunt heeft
bepaald. Te zijner tijd zal deze beslissing als planologi
sche kernbeslissing (P.K.B.) verschijnen.
5. Het Gooisch Natuur Reservaat

De in het vorige nummer van dit tijdschrift afgedrukte
tekst van de brief welke het bestuur dezer vereniging aan
het bestuur van het G.N.R. heeft verzonden over de
opvolging van de rentmeester is aanleiding geweest tot
een uitnodiging van de voorzitter van het G.N.R. om
begin november over deze opvolging te komen praten.
6. Toegang tot het landgoed Bantam

Toen wij in het begin van dit jaar hoorden dat Bantam
aan Natuurmonumenten zou worden overgedragen
hebben wij het bestuur dezer vereniging verzocht het
terrein van het landgoed, zoals voorheen, toegankelijk te
houden voor onze leden. Dit verzoek is intussen
ingewilligd, waarvoor wij Natuurmonumenten erkente
lijk zijn.
7. Schietbanen in het l’aardenbos te Baam

Door één onzer leden werden wij geattendeerd op een in
voorbereiding zijnde uitbreiding van de schietbaan in het
Paardenbos. De bejaarde schietvereniging ’Baarn en
omstreken’, opgericht in 1916, koestert plannen om haar
buitenschietbanen te moderniseren en uit te breiden. Op
deze manier hoopt men meer leden te kunnen toelaten er wordt zelfs gesproken over maximaal 300! - en verder
wordt er naar gestreefd het hele jaar door met klein
kaliber te mogen schieten. Tot nu toe kon dit alleen van
mei tot en met september. Een aangepaste vergunning in
het kader van de Hinderwet is daartoe bij de gemeente
Baarn aangevraagd. Direct omwonenden en recreanten
hebben bezwaar aangetekend. Tijdens een hoorzitting op
15 oktober j.1. in het gemeentehuis van Baam bleek tot
onze geruststelling dat Staatsbosbeheer, de huidige
beheerder van dit zeer mooie stuk natuurgebied dat
enkele jaren geleden nog tot het Koninklijk Domein
behoorde, evenmin gelukkig is met deze ’geërfde en voor
een natuurbosgebied wezensvreemde aktiviteit.’ Al gaat
het hier om grond buiten het eigenlijke Gooi gelegen,
hebben wij ons gaarne bij de bezwaarden aangesloten en
op de daartoe geëigende manier tot het college van B&W
van Baarn gewend.
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De spaarbank in de buurt is er voor al uw bankdiensten.

U zei dus:
alle bankdiensten?"
Alle! En mèt die persoonlijke aandacht die uw spaarbank kenmerkt.
• bankgirorekening
# Eurocheques/
Betaalcheques
e systeemsparen
e sparen
e doorlopend krediet
e hypotheken
e persoonlijke lening
e verzekeringen

e effecten
• buitenlands geld en
reisverzekeringen
• reischeques
• kluisloketten
• speciale bankrekeningen
voor jongeren
• Zilvervloot Rekening
• altijd een kantoor in de buurt

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank

5

Midden Noord en O ost N ederland

spaarbank

M u

O AID»

Rabobank
Q
staat dicht bij u

mn'»iïti/s„.

Hier en in de andere duizend
dorpen en steden van ons land
zijn in het verleden de
coöperaties ontstaan die we
nu kortweg de Rabobank noemen.
Daarom is de Rabobank van
oudsher overal diep geworteld.

Vereniging van Vrienden van het Gooi
Doelstellingen

• In het Gooi en het omliggende gebied de leefbaarheid
en een goed milieubeheer bevorderen.
• Een ruimtelijke ordening stimuleren waarbij wordt
gelet op de cultuur- en natuurwaarden van stad en
dorpen in het Gooi en het eigen karakter van het
landschap.
• De in het Gooi inheemse flora en fauna beschermen.
Hoe bereikt de Vereniging haar doelstellingen.

• Het bestuur volgt de ruimtelijke ontwikkelingen in het
Gooi op de voet en maakt zonodig bezwaar tegen de
bestemmingsplannen of stelt alternatieven voor.
• De Vereniging werkt samen met en geeft in daartoe
geëigende gevallen financiële steun aan organisaties
met een verwant doel in het Gooi.
• Er is een door het bestuur ingestelde Gooise Natuurwacht, welke tot taak heeft ontsiering en misbruik van
de Gooise gronden tegen te gaan.
• Minstens twee maal per jaar worden ledenvergade
ringen gehouden, waarna een lezing met lichtbeelden
of discussie volgt.
• Ieder voorjaar wordt een reeks roeitochten op het
Naardermeer georganiseerd, terwijl zowel in voor- als
najaar onder leiding van deskundige natuurwachters
wandelingen worden gehouden.
• Tezamen met de Stichting ’Tussen Vecht en Eem’ geeft
de Vereniging een 4x per jaar verschijnend tijdschrift
uit.
Historie

De Vereniging werd in 1935 opgericht, oorspronkelijk
waar mogelijk, ter ondersteuning van het Gooisch
Natuurreservaat. De Vereniging organiseerde in 1959 en
in 1980 een Gooicongres, waar de problemen van het
Gooi op bestuurlijk en wetenschappelijk niveau aan de
orde werden gesteld. Het eerste congres gaf mede de
stoot tot het tot stand komen van het Gewest Gooiland,
later uitgebreid tot het Gewest Gooi en Vechtstreek. De
Vereniging gaf twee fotopockets uit over het Gooi (in
1960 en 1967) en zij verleende financiële steun aan het tot
stand komen van de zgn. ’groene kaart’ van het Gooi. In
1982 werd onder haar auspicieën het ruim geïllustreerde
boek ’Het Gooi bekeken en besproken’ uitgegeven.

Bestuur
Voorzitter

Mr. J.E. Brikkenaar van Dijk, Nieuwe Hilversumseweg
8, 1406 TE Bussum, 02159-31248
Vice-voorzitter

Drs. M. van Mierop-Kaayk, Sandtmannlaan 1, 1412 GD
Naarden, 02159-15501
Secretaris

H. Starink, Sparrenlaan 21, 1213 SM Hilversum,
035-44344
Penningmeester

J.G. Oost Lievense, Groot Hertoginnelaan 36, 1405 EE
Bussum, 02159-16313
Leden

Drs. H. van Goudoever, Jan Hamdorfflaan 18, 1251
NM Laren, 02153-82555
H.C. Majoor, Henriëtte Roland Holst, Hof 5, 1251 TA
Laren, 02153-15575
W.J.B. Nugteren, Papaverstraat 11, 1402 CV Bussum,
02159-13145
Dr. A.M. Voute, van Lyndenlaan 8. 3768 MG Soest,
02155-15573
Raad van Advies

Dr. C. Cup, Spoorlaan 30,1406 ST Bussum
Drs. H.W.E. Dieperink, Jagerspad 9, 1251 ZV Laren,
02153-83615
Mr. M.W. Jolles, Larixlaan 10, 1213 SZ Hilversum,
035-14227
Dr. W.K. Kraak, Wielewaallaan 38, 1403 BZ Bussum,
02159-15725
Ir. H.P. Loggere. Holleweg9, 1261 BW Blaricum,
02153-87003
Ir. A.D. du Mosch, Eslaan 17,1404 EE Bussum,
02159-30704
J.M. Soutendijk-Polderman, Melkweg 6, 1261 GV
Blaricum, 02153-82395
Gooise Natuurwacht

J. Kamies, secretaris, Guyssendorferstraat 30, 1403 VZ
Bussum, 02159-15995
'j t c u l n w

Sparrenlaan 21, 1213 SM Hilversum. 035-14344

Ledenadministratie en excursies

J.B. Mastbergen-Vlasveld, Kon Emmalaan 11,1405 CJ
Bussum, 02159-33895
Aanmeldingen als lid aan bovenstaand adres. Minimum
contributie f 15,- per jaar. Nieuwe leden ontvangen de
Gooikaart gratis. Op vertoon van het bewijs van
lidmaatschap (het rechterstrookje van de accept-girokaart ter betaling van de jaarlijkse contributie) hebben
leden vrije toegang tot de volgende landgoederen, onder
de voorwaarden die bij de ingang zijn aangegeven:
’Bantam’ aan de Fransekampweg te Bussum, ’De Beek’,
aan de Oud-Blaricummerweg te Naarden, ’Oud Bussem’
ingang Oud-Bussummerweg of Bikbergerweg te Huizen,
’Boekesteyn’ aan het Noordereind te ’s-Graveland en
’Oud Naarden’, in- en uitgang bij de boerderij ’Oud
Naarden’ aan de Oud-Huizerweg te Huizen.

N.B. Verzoeke alle post voor de penningmeester of de
ledenadministratie en excursies rechtstreeks naar de
betreffende adressen te zenden.
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