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Stichting ’Tussen Vecht en Eem’
Doelstellingen

Dagelijks bestuur

• 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
mr. F. Le Coultre, Koningin Wilhelminalaan 1,
1261 AG Blaricum, 02153-83013
secretaris
P.A.C. Scholten-van der Laan, Turfpoortstraat 44,

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.
• 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.

1411 EH Naarden, 02159-49132

penningmeester
mr. H.P. Tjeenk Willink, Witzand 9,
1261 BM Blaricum, 02153-13446
leden
K. Kool, Jagerspad 31, 1251 ZW Laren, 02153-15680
drs. F.J.L. van Duim, Gerard Doulaan 30,
1412 JC Naarden, 02159-41197

C. van Aggelen, Siriusstraat 24, 1223 AN Hilversum,
035-835282
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
Losse nummers

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 6 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.

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; (excl. portokosten).
Bestellen bij penningmeester K. Kool, 02153-15680.
Lidmaatschap

U kunt zich als donateur van TVE aanmelden door
overmaking van minimaal f 20,- 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.

3e jaargang nr. 4, december 1985

Tijdschrift van de Stichting

Tussen Vecht & Eem
en van de Vereniging van

Vrienden van het Gooi
É lip ™

Jfhm 1
‘s

■

-at

‘v

INHOUD

275 B.J. van der Kolk, Schoolmeesters, Kosters
en voorzangers in Ankeveen van omstreeks
de reformatie tot 1860.
286 P. W. de Lange, De oorkonde van 1085.
289 K.P. Sierksma, O, echo, wonder van deez’
dreven. Fantasie en historie over de ’Muiderberger Echo’.
302 H.J. W. Wijsman, Over het Wapen van
’s-Graveland.

304
306
310
316

Literatuur.
Actualiteiten.
TVE-activiteiten.
Activiteiten van de Ver. Vrienden van het
Gooi.
318 Varia.

Bij de titelpagina: Een schoolklas in de 19e eeuw.

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
Mr. M.W. Jolles, Larixlaan 10, 1213 SZ Hilversum,
035-14227
Dr. A.J. Kölker, Jan Steenstraat 41,2162 BM Lisse,
023-163360 (kantoor)
Dr. W.K. Kraak, Wielewaallaan 38, 1403 BZ Bussum,
02159-15725
E. E. van Mensch, JHB Koekkoekstraat 26, 1214 AD
Hilversum, 035-234913
F. Renou, Nw. Bussummerweg 83a, 1272 CE Huizen,
02152-58601
Mw. C.M. Abrahamse, Hendrick de Keyserlaan 3,
1222 NE Hilversum, 035-835260 (werk: Ö35-292646)

© T V E /V V G 1985. Gedeeltelijk overnemen van artike
len slechts onder uitdrukkelijke bronvermelding. Voor
geheel overnemen s.v.p. contact opnemen met redactie
secretariaat.

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

Druk: Spieghelprint, Gooilandseweg 14,
1406 LL Bussum, 02159-14074.

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:
5500 exemplaren.

Schoolmeesters, Kosters en Voorzangers
in Ankeveen
van omstreeks de reformatie tot 1860
B.J. van der Kolk
Inleiding

Het hier volgende is voornamelijk gebaseerd
op archiefmateriaal van de Nederlands
Hervormde kerk in Ankeveen (doop,
lidmaten- en kerkeraadsboeken), aangevuld
uit algemene literatuur over het onderwijs op
het platteland.
Van de tijd vóór de reformatie is, wat het
dorpsonderwijs betreft, maar weinig bekend.
Daarom begint dit verhaal omstreeks de
reformatie-periode. Het jaar 1860 is als
eindpunt gekozen, omdat toen de eeuwen
lange verbinding verdween van het school
meesters ambt met het kosters- en
voorzangersambt in Ankeveen.
We beginnen dus met de reformatie, gevolgd
door de eerste decennia na 1600, waarin de
eisen werden geformuleerd die men stelde.
Het bequaam zijn van de schoolmeesters
duidt slechts op de eis van de synode van
1618, dat zij de gereformeerde religie belijden
en zegt niets over de capaciteiten van de
onderwijzers en de kwaliteit van het
onderwijs.
’Het schoolmeesters geslacht Van Harder
wijk’, omvat een periode van meer dan een
eeuw, waarin steeds leden van deze familie,
meestal van vader op zoon, school en kerk
dienen.
De ’Franse tijd’ geeft een omwenteling te zien
in het denken over de persoonlijkheid van het
individu, de vaststelling van onderwijspro
gramma’s en de eisen die men aan onderwij
zend personeel heeft te stellen, maar deze
veranderingen komen in Ankeveen, zoals in
de meeste plattelandsdorpen, wel wat later.
De 19e eeuw tenslotte brengt de effectuering
van de lager-onderwijs-wetten, opleiding
voor onderwijzers en verbeterde scholen
bouw, zaken die op het dorpsonderwijs ook
pas later dan in de steden hun invloed deden

gelden. Bij verder onderzoek naar de
Ankeveense schoolmeesters en het onderwijs
zullen ongetwijfeld nog veel gegevens kunnen
worden gevonden. Zo is de invloed die de
katholieke clerus op het onderwijs bleef
uitoefenen, in de vorm van (verboden)
’bijscholen’ en de bemoeiingen van de
ambachtsvrouwen en -heren (die allen katho
liek waren) inzake benoemingen van de
schoolmeesters niet verder uitgezocht. Ook
naar de kwaliteit en de persoonlijkheid van
de meeste schoolmeesters/kosters kan men
slechts gissingen maken. Al met al: een
’schets’, die, naar ik hoop, behalve vele
kritische kanttekeningen ook vragen zal
oproepen en bijdragen zal opleveren, waar
door een wat vollediger beeld kan ontstaan
over dit gedeelte van ons vroegere
dorpsleven.
Voor en tijdens de reformatie

Het oudste officiële bericht waarin Ankeveen
wordt genoemd en dat wij tot nu toe kennen,
dateert van 17 april 1290. Het is een vidimus
van een brief van de Officiaal van Utrecht,
waarin het kapittel van St.-Marie te Utrecht
verklaart aan schepenen van Kortenhoef en
Ankeveen, dat het gerecht over beide dorpen
opgedragen is aan Aegidius Block en dat zij
geen ander mogen erkennen. Al in het begin
van de 14e eeuw is er sprake van de parochie
Anckeveen, al kunnen wij ons daarbij zeker
nog geen welvarend en bloeiend dorp
voorstellen. Het Ankeveen uit die tijd zal,
zoals nu nog goed te zien is een langgerekt
gehucht zijn geweest; een pad met aan
weerszijden sloten erlangs en hier en daar
verspreide boerderijen en vervenershutten. In
het midden van het dorp, ongeveer op de
plaats waar nu het hervormde kerkje staat,
was vermoedelijk al in de tweede helft van de
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14e eeuw een kerk gebouwd van steen en met
leien gedekt, een korte vierkante toren met
spits, wel wat gelijkend op de nog bestaande
Kortenhoefse kerk. Op deze plaats in het
dorp moeten we de eerste sporen van
onderwijs en ’school’ in Ankeveen zoeken.
Als sinds de oudste tijden van het christen
dom in de lage landen, was het geven van
onderwijs een zaak van de kerk. Tot in de 16e
eeuw beperkte het zich, ook in Ankeveen, tot
zaken die van nut waren voor de eredienst.
Zeker kregen kinderen les in het lezen van
zangnoten, zingen, het leren van de catechis
mus, het opzeggen van gebeden en wat lezen.
In de dorpen was de pastoor soms tevens
schoolmeester, maar in Ankeveen hield zeker
in de laatste decennia vóór de reformatie de
koster school. Wel zal dat onderwijs voor
onze begrippen vrij gebrekkig geweest zijn,
maar dat in het midden van de 16e eeuw een
deel van de dorpskinderen leerde lezen, is wel
zeker. Aan schrijven kwamen de meeste
kinderen niet toe, laat staan rekenen.
De plaats waar onderwijs werd gegeven in
Ankeveen was de kerk met de kosterswoning.

DER SCHOOL.

Die moeten we dicht bij de kerk en het
kerkhof zoeken: een eenvoudig huisje, waar
de koster wat land bebouwde, misschien een
koe hield en zijn ambt uitoefende. Door hem
werden de kerk en het kerkhof onderhouden
en de doden begraven. Ook luidde hij de
kerkklokken voor de mis en op hoogtijdagen
klepte hij driemaal daags het Ave Maria.
Voor al deze werkzaamheden genoot hij een
klein doch vast inkomen. Voor zijn levenson
derhoud moest hij ook nog kunnen rekenen
op bijdragen van de bevolking; deze werden
gegeven op hoogtijdagen, wanneer de koster
huis aan huis ging om een bijdrage in geld of
ook wel in natura op te halen. De
koster-schoolmeester van Ankeveen placht
dit uit noodzaak nog ver na de reformatie te
doen (1647). Uit Wilnis wordt gemeld dat de
koster daar rondging met een kruikje
wijwater om boeren en vee te zegenen. Ik
denk dat onze Ankeveense kosters deze
praktijk ook uitoefenden, maar bij de
’visitatie’ van 1593 verzwijgt de koster zijn
paepsche omgang wijselijk en geeft alleen zijn
vaste inkomen op.
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Dat schoolhouden van onze koster stelt niet
zoveel voor. Alleen ’s winters komen
kinderen over het modderige pad naar de
camere van de meester om wat meer kennis
op te doen dan het opzeggen van de gebeden
en de catechismus. Een enkele leerling
bekwaamt zich in de schrijfconste, waaraan
de koster dan weer enkele stuivers verdient
door het verstrekken van papier en inkt en
het versnijden van de benodigde ganzeveren.
Het gaat er zeer huiselijk toe. de kostersvrouw kookt de maaltijden in hetzelfde
vertrekje en meester herstelt schoenen tijdens
de schooluren, die worden onderbroken
wanneer hij als koster de klok moet luidden.
Ook moet hij ’het school’ wel eens sluiten als
de pastoor hem gevraagd heeft hem te
begeleiden voor het bedienen van een
stervende. En vele zijn de hoogtij-feestdagen,
wanneer de koster niet gemist kan worden in
de kerk.
Nu hadden in 1580 de Staten van Utrecht de
uitoefening van de rooms-katholieke gods
dienst - ook in de provincie - al verboden.
Maar in een geheel katholiek gebleven dorp
als Ankeveen was er de eerste dertig jaar niets
van dit verbod te merken, noch wat het
kerkelijke leven, noch wat de schooldienst
betrof. En dat. terwijl er in 1588 al een
gereformeerde ordve op de scholen was
verschenen. De pastoors komen en gaan in
Ankeveen en de kosters houden op hun wijze
school en oefenen hun ambt uit. Zo wordt in
1590 de herderlijke bediening van Ankeveen
opgedragen aan pastoor Lambrecht Stap
pen, afkomstig uit het land van Luik, geboren
in een stedeken Buystkerck boven Hasselt en
hier beroepen door het kapittel van St.-Marie
te Utrecht dat de Ambachtsheerlijkheid
Ankeveen ende collatie bezat. Al in het eerste
jaar van zijn benoeming strekt hij zijn zorg
tevens uit over de naburige Gooise parochies,
waar, uitgezonderd het dorp Huizen, het
protestantisme weinig of geen aanhang heeft.
De man die hem terzijde staat is de eerste
koster van Ankeveen wiens naam ons bekend
is: Claes Jacobssen. Dat hij school heeft
gehouden is wel zeker, zoals we zullen zien bij
het visitatie rapport. Nog driejaar bleef de
situatie in Ankeveen onveranderd. In 1593
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wordt een verzoek tot de Staten gericht om
’orde’ te stellen op de bediening der kerken en
scholen ten plattelande. Hiervoor bereisden
in de zomer van dat jaar drie predikanten en
een ouderling het platteland van Utrecht, om
informaties in te winnen hoe het met het (zeer
traag) verlopende protestantiseringsproces
verliep en hoe de situatie bij kerken en
scholen - ook in het materiële - was. Dit
verbael stelt ons in staat iets meer te weten te
komen (soms in het negatieve) over de
Ankeveense ’schooldienst’.
De pastoor blijkt in zaken van religie nog in
het geheel niet protestants te denken en
antwoordt op de vragen zeer confuselijk.
Onze goede koster, Claes Jacobssen geldt
voor de commissie als onbequaam om de
kinderen te onderwijzen. Dit betreft echter
duidelijk onbequaamheid in de nye leere, want
het rapport eindigt voor Ankeveen met het
oordeel dat de schooldienst anders zal moeten
worden geregeld.
Per jaar ontvangt de koster f24,- uit de
kerkegoederen voor zijn kostersambt, wat
vrij veel is in vergelijking met andere dorpen
in het Utrechtse. De beloning bedroeg
bijvoorbeeld in Blauwkapel f 6,- per jaar en
vrijwonen, in Kortenhoef f 12,-. Geen wonder
dat de koster-schoolmeester uit Amerongen
tevens herbergier is, een combinatie van
ambten die de commissie niet te aceordeeren
vindt. Deze (en andere aanmerkingen)
krijgen we uit Ankeveen niet te horen, ook
geen karakteristiek als in Bunschoten, waar
de schoolmeester beschuldigd is van doodslag
en voortdurend ruzie met de pastoor heeft.
Verder blijkt dat Ankeveen een goed
onderhouden kerk bezit, een pastorie en een
kosterswoning. Een ’schoolhuis’ zoals een
gebouw in Abcoude werd genoemd, was dus
in Ankeveen niet aanwezig. Maar zelfs een
’schoolhuis met kosterswoning’ stelde in die
tijd nog niet veel voor.
Samenvattend krijgen we van Ankeveen de
indruk van een nog in het geheel niet door de
reformatie beïnvloede parochie, met een zeer
actieve pastoor en een schoolregeling die
maar weinig en misschien gunstig zal hebben
afgeweken van wat in plattelandsdorpen
gebruikelijk was.

Pastoor Stappert heeft niet lang na het jaar
1600 zijn bediening in Ankeveen moeten
staken. Of de eerste ons bekende koster uit
Ankeveen, Claes Jacobssen, zijn ambt nog
lang nadien heeft waargenomen weten we
niet.
In 1614 treffen we als koster in Ankeveen aan
de tweede schoolmeester in de rij: Cornelis
Lauwen. Er is dan ook een predikant
benoemd: Ds. Warnerus Henrici, die al
eerder de kerk in Ankeveen gediend moet
hebben en in 1619 naar Vreeland vertrekt.
In deze tijd is het katholieke kerkgebouw al
jaren bij de hervormden in gebruik, alhoewel
er nog maar weinig o f geene personen ter
predicatie gaen. Van het schoolleven en de
kosterswoning weten we uit deze jaren zeer
weinig, zelfs niet of de schooldienst al anders
geregeld is. Ik vermoed dat dit wel het geval is
en dat koster Lauwen deze schooldienst heeft
waargenomen. Zeker is hij hiertoe bekwaam
geweest want dominee verzoekt aan het
kapittel van St.-Marie om voortaan de
kerkerekeningen te laten beheren door onze
koster Cornelis Lauwen. Zeer waarschijnlijk

is dat de katholieke jeugd van Ankeveen in
die roerige tijd onderwijs ontving, althans
katholieke vorming kreeg van de vele
gevluchte Jezuïeten die zich voornamelijk in
Hollands Ankeveen schuil hielden. Enkele
malen worden clandestiene bijscholen ver
meld, die in het Hollands deel van Ankeveen
met het kosterschooltje van Cornelis Lauwen
gemakkelijk konden concurreren. Met het
einde van de ambtsperiode van Cornelis
Lauwen wordt een enkele eeuwen gelijk
gebleven onderwijspraktijk afgesloten. Door
de invoering van de reformatorische onder
wijsprincipes komen er in Ankeveen belang
rijke veranderingen in het dorpsonderwijs.
De eerste 'bequaine' schoolmeesters, 16181637

Volgens besluit van de nationale synode van
Dordrecht in de jaren 1618/1619 moeten alle
te benoemen schoolmeesters een examen
afleggen ten overstaan van de classis; verder
wordt van hen geeist dat ze de drie
formulieren van enigheid ondertekenen, te
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weten de Heidelberger catechismus, de ’37
artikelen’ en de besluiten van de synode, de
’Dortse leerregels’. Dit betekent voor Ankeveen dat de nu volgende koster - schoolmees
ters, tevens voorzangers in de kerk, de
reformatie moeten zijn toegedaan, maar ook,
dat de kinderen die ’ter schoole’ gaan in het
praktisch geheel katholieke dorp, protestants
onderwijs krijgen. De nadruk komt nu te
liggen op het leren lezen van de bijbel - in
gotische letters - en het lezen van de
catechismus en gebeden. Een voorbereiding
tot een functie in de maatschappij kwam pas
op de tweede plaats. Wat dat betreft was er
nog niet veel verschil met het onderwijs van
vóór de hervorming.
Voor het eerst in 1619 vinden we dan in
Ankeveen als bequaam schoolmeester-kostervoorzanger genoemd: Lubbert Hermans van
Choor, in de resoluties meestal kortweg
aangeduid als Mr. Lubbert.
De in 1593 genoemde kosterswoning is dan
misschien niet zo geschikt om ook als
schoolhuis te dienen, want reeds in januari
1620 verzoekt Mr. Lubbert om de dan nog
leegstaande pastorie te mogen bewonen.
Waarschijnlijk heeft meester Lubbert door
verhuizing naar de pastorie - van kraken was
toen nog geen sprake - deze willen beveiligen
tegen een voor protestanten onaanvaardbare
bewoning door paepen. Of was het alleen
maar een poging om zijn status te verhogen
in een dorp zonder predikant? Eveneens in
1619 klaagt Mr. Lubbert over de aanwezig
heid van twee zogenaamde bijscholen, onge
twijfeld gevestigd op Hollands Ankeveen.
Enerzijds kan dit een aanwijzing zijn, dat het
onderricht van Mr. Lubbert niet zo’n hoog
peil bereikte, ook is heel wel aannemelijk dat
het grote aantal Jezuïeten op het Hollands
End de oprichting van de (verboden)
bijscholen in de hand werkte in het geheel
katholieke Ankeveen. De ouders hielden
natuurlijk een voorkeur voor katholiek
onderwijs. Veel later, in 1775 wordt er weer
van een paepse bijschool gerept. Het lijkt mij
aannemelijk dat al die jaren door, naast de
officiële gereformeerde school, clandestien
onderwijs gegeven werd in katholieke zin
door paters Jezuïten.

Mr. Lubbert van Ghoor zal het in de luttele
jaren dat hij in Ankeveen kosterschoolmeester was, niet gemakkelijk hebben
gehad. Het handjevol leerlingen dat hem
toevertrouwd was zal hem minder zorg
gegeven hebben dan de voor de hand
liggende tegenwerking van ouders bij een zeer
moeizaam verlopend protestantiseringsproces in Ankeveen. In 1621 is Mr. Lubbert
vertrokken of overleden.
Otto van Broeckhuyzen is in de volgende
negen jaar schoolmeester - koster - voorzan
ger in Ankeveen. Hij ontvangt een salaris van
f 100.- ’s jaars, waarvoor hij dan ook wel het
één en het ander te doen heeft. Wat zijn
onderwijsfunctie betreft: de schooltijden
waren in de zomer van acht tot elf uur en van
één tot vier uur. In de winter naar gelegenheid
van tijd en plaats. Deze laatste lestijden waren
in Ankeveen voornamelijk van toepassing. Er
was zes dagen in de week school met twee
vrije middagen. De meester mocht geen vrij
geven op roomse feestdagen. Buiten de
schooluren bleef hij verantwoordelijk voor
mogelijke baldadige streken van de kinderen.
Meester moet de kinderen ’s zondags in de
school laten bijeenkomen om naar de kerk te
gaan en ’s maandags de kinderen over de
preek ondervragen. In ieder geval moesten de
kinderen leren schrijven en wat cijferen. Als
koster had hij de kerk schoon te houden, het
kerkhof te onderhouden, in de winter
tweemaal per zondag stoven te zetten en voor
de aanvang van de kerkdienst drie maal de
klok te luiden. Als voorzanger moet meester
op stichtelijke wijze een gedeelte uit de bijbel
voorlezen daarnae de gemeente voorgaan in
het zingen van David's psalmen. Verder is hij
nog doodgraver, zorgt hij voor het torenuur
werk en houdt hij de boeken van doop en
begrafenis bij. In 1625 verzoekt hij de staten
augmentatie van zijn jaarlijkse inkomsten.
Dit verzoek wordt terug verwezen naar de
Ankeveense kerkmeesters. Ik neem aan dat
hem die verhoging is toegestaan, want zijn
opvolger ontvangt f 120,- ’s jaars. Het salaris
dat de pastoor in 1593 ontving is nu
opgetrokken tot f 600,- voor de predikant.
We weten niet of Otto van Broeckhuyzen is
vertrokken uit Ankeveen, of aldaar is
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overleden.
Het schoolnieestersgeschlacht Van Harder
wijk, 1637 - 1758

In 1637 is Jan Gozens van Harderwijk
schoolmeester-koster-voorzanger in Ankeveen.
Met deze Jan Gozens begint een periode in de
school van Ankeveen waarin, tussen 1637 en
1758 niet minder dan vijf schoolmeester voorzangers de naam Van Harderwijk
dragen. Het is een echt schoolmeestersgeslacht; voor zover in de doop- en
lidmatenboeken is na te gaan, werden
verschillende Van Harderwijken ergens
anders schoolmeester en sommige meisjes
trouwden met schoolmeesters. Twee jaar
later vinden we naast Jan Gozens een zekere
Harmen Jans van Harderwijk. Hij is dus de
vierde schoolmeester - koster van Ankeveen
in successie. In hetzelfde jaar dat hij in
Ankeveen wordt benoemd legt hij belijdenis
in de kerk af. Op diezelfde zondag doet ook
het Ankeveense meisje Trijntje Tijmens
belijdenis. Zij is dienstbode bij de predikant
Ds. Passchasius. Dertien jaar later trouwt
Harmen Jans haar en trekken zij samen in
het meestershuis. Het oude kosterswoninkje
van 1593 heeft piaats gemaakt voor een echt
schoolhuis. Maar goed ook dat de behuizing
wat ruimer is dan vooriieen, want Harmen
Jans houdt er een complete schoenmakerswinkel met knecht op na en heeft het er
bijzonder druk mee. Trijntje is niet op haar
mondje gevallen en heeft in de pastorie heel
wat geleerd. Zij vindt het niet passen dat haar
deftige Harmen nog elk jaar langs de huizen
gaat om te bedelen, zoals zij zegt. Ze brengt
Harmen ertoe met twee collega's, uit Wilnis
en ter Aa gezamelijk bij de classis hierover te
klagen.
In de jaren zestig gaat de classis Amersfoort,
waar Ankeveen onder ressorteert, meer werk
maken van visitaties aan scholen en kerken.
In de bewaard gebleven rapporten komt
Ankeveen enkele malen voor met op- en
aanmerkingen over de Ankeveense school. In
1663 heet het: De schoolmeester is goed, maar
hij houdt nu (op den 1le juli!)ö/zes weken

geen school en zegt dat hij daartoe verlof heeft
van het gerecht. In 1665 is het nog niet veel
beter: De schoolmeester breidt de tijd voor de
normale vacantie wat te ver uit, hij belooft
beterschap en zal ook de schoenmakerswinkel
niet meer in het schoolhuis houden. Zijn
echtgenote, de snibbige Trijntje Tijmens is het
er niet mee eens; zij geeft de deftige
scholarchen een grote mond en weet en
passant ook nog iets venijnigs over het salaris
van de dominee te berde te brengen, die zij als
dienstbode goed gekend heeft. Het
commissie-verslag vervolgt dan: Zijn vrouw is
vermaand behoorlijk respect te tonen tot de
scholarchen, in het bijzonder tegen de
predikant.
Na het - ook voor Ankeveen - fataele jaar
1672 wordt pas in 1674 weer aantekening
gehouden van geboorte en overlijden. Het
schoolhuis heeft evenals de kerk en de
pastorie, grote schade geleden, waarschijnlijk
niet het minst door de inundatie. Wanneer de
kleine kerkelijke gemeente berooid en wel
haar taak weer opvat, is Gijsbert Jans van
Harderwijk schoolmeester - koster - voorzan
ger van het dorp. In 1674 is hij 28 jaar en
heeft zojuist belijdenis gedaan. Hij zal het
zowel als schoolmeester als koster niet
gemakkelijk gehad hebben in de kleine arme
Ankeveense dorpsgemeenschap. Zijn zoon
Gerrit zal later als Gerrit Gijsberts evenals
zijn vader weer het ambt van schoolmeester voorzanger uitoefenen (1710). Meester Gijs
bert overlijdt in zijn 53e jaar. Zijn weduwe is
dan pas 36 en overleeft hem nog bijna 50 jaar.
Twee jaar later trouwt zij weer, nu met de
nieuwbenoemde schoolmeester - voorzanger,
een gebruikelijke gang van zaken in die tijd,
zoals we dat ook wel tegenkomen bij
chirurgijnsweduwen in Ankeveen.
In 1697 is Isaak Mets schoolmeester voorzanger in Ankeveen. Hij is getrouwd met
de weduwe van Gijsbert Jans en met haar
8-jarige zoontje bewonen zij het schoolhuis.
We weten verder niets over hem, ook niets
over zijn kwaliteiten als schoolmeester of
koster. Al voor 1703 moet hij zijn overleden,
dus heeft hij zijn schoolmeestersambt niet
lang uitgeoefend. Het juiste jaartal is niet
bekend, maar Ds. Busschof heeft al evenmin
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ook de goede verstandhouding met de door
de gemeente geliefde Ds. Voet. Slechts korte
tijd na het overlijden van Ds. Voet, sterft ook
Gerrit Gijsberts van Harderwijk op 18 maart
1754 in de leeftijd van 65 jaar. Waarna Ds.
van Toll uit naem van de kerkeraad hiervan
plechtig kennis geeft aan de ambachtsheer
G.F. Cromhout, Heere van de Werve en
Ankeveen.
Al in 1745 blijkt Arent een deel van de taak
van zijn vader te hebben overgenomen, zowel
als onderwijzer als in de functie van
voorzanger. Maar thuis heeft hij zowel met
zijn vader als met zijn moeder constant ruzie.
Een feit is dat bij de kerkeraad in april 1745 is
ingebragt van zeker Huisgezin daer Vader
Moeder en Zoon sedert een geruime tijd zeer
oneenig zijn geweest in zo verre dat het alomme
al te ruchtbaer is geworden en groot Schandael
en ergenis heeft gegeven.
In juni is het weer mis geweest en Arent
wordt aangezegd zich te onthouden van het
Heilig Avondmaal.
Aan het eind van de oktobermaand belegt
Ds. Voet een extra-ordinaire kerkeraads
vergadering. Sedert de vorige vermaningen
van ouderlingen en predikant is Arent
wederom zijn oude gangen gegaen, met zich te
verlopen in continuele dronkenschap, questie te
maken tegen zijn ouders. Zedert die tijd heeft
hij het zo gruwelijk gemaakt dat het niet te
beschrijven is. In de geest van deze uitspraak
schrijft Ds. Voet emotionele bladzijden vol
over zijne zeer booze stukken.
Het is inderdaad wel het een en ander wat
Arent zijn ouders, de kerkeraad, de predikant
en de dorpsgenoten aandoet: Aen geduerige
Dronkenschap, veroorzaakt door Sterke Dran
ken den geheelen Dag te gebruiken, waerdoor
zijn booze oplopende natuer zo is aengezet dat
Hij geheele dagen heeft getiert, geroest,
gevloekt, huisraet in stukken geschopt en
geslagen en alles gedaen wat een razende
Mensch konde beginnen en uitvoeren.
Na deze veelbewogen kerkeraadsvergadering
heeft Arent nog de moed om te verzoeken de
kerkeraad te spreken. Dan wordt hem bij
monde van een ouderling het depostement
aangezegd, waarop Arent met bars gezicht
zegt zijn dienst neer te leggen met vele

als zijn voorgangers de doop- en lidmaten
boeken conscentieus bijgehouden!.
In 1703 werd Gerrit Hendrik van Rhijn
schoolmeester en koster in Ankeveen. Hij is
de oudste zoon van Hendrik Gerrits van
Rhijn en Heiltje Jans van Harderwijk, de
dochter van schoolmeester Jan Gozens.
Gerrit werd geboren in 1684 en als hij op 19
jarige leeftijd belijdenis doet, is hij al
schoolmeester en voorzanger in de kerk. Hij
heeft schoolgegaan bij zijn oom, Gijsbert
Jans van Harderwijk en dat hij zijn ’vak’
geleerd heeft bij Isaak Mets ligt voor de hand.
Al in 1710 wordt hij, ik vermoed wegens
ziekte, vervangen door Gerrit Gijsberts van
Harderwijk. Gerrit Hendriks is dus maar 7
jaar schoolmeester geweest. In februari 1713
wordt hun eerste kind geboren: Hendrik. In
de zomer van 1713 overlijdt Gerrit in de
jeugdige leeftijd van 29 jaar.
In 1709 doet de kerkeraad van Ankeveen een
beroep op de proponent Arnoldus Walradus
Carolus Voet om de kleine gemeente van
Ankeveen te dienen. Meer dan 40 jaar is hij
hier predikant, bijna gelijktijdig met de
schoolmeester - voorzanger Gerrit Gijsberts,
die in het voorjaar van 1710 als 21-jarige
jongeman tot schoolmeester wordt aange
steld. In het begin van de ambtsperiode van
Gerrit loopt de salarisuitbetaling maar stroef
in de berooide kerkelijke gemeente van
Ankeveen. In 1716 verzoekt hij namelijk aan
de Staten van Utrecht dat zij de kerkmeesters
opdragen hem zijn jaarlijks tractement van
f 120,- vanaf 1713(!) uit te betalen. Waarvan
meester met zijn gezin die driejaren geleefd
heeft is niet meer na te gaan. Een ambacht
heeft hij niet uitgeoefend zoals zijn voorgan
gers, maar in 1719 kwam een passender
bijverdienste voor een schoolmeester in die
tijd. Pieter Ariensz Meister, de uitgever van
de verklaringen voorde uitvoer der Ankeveense turf was overleden en meester Gerrit
werd in zijn plaats aangesteld. De scholieren
zijn nog steeds niet talrijk: doorgaans
’s zomers èn ’s winters een 50-tal. Ik vermoed
dat deze toevoeging: ’s zomers èn ’s winters
meer een vrome wens is geweest. Gerrit is
ongetwijfeld een goede schoolmeester voorzanger - koster geweest. Hiervoor pleit

282

woorden en discoursen waarna hij met harde
hand verwijderd wordt. Dezelfde avond
vertrekt hij naar Harderwijk.
Merkwaardig is, dat Arent het in Harderwijk
ineens goed maakt. Zoals later blijkt werd hij
al een week na zijn vertrek uit Ankeveen als
stadsschoolmeester in Harderwijk aangesteld,
zonder dat men hem gevraagd had naar een
attestatie of getuigschrift.
In 1749 kwam er een brief uit Harderwijk.
Ds. Wijnstok betoogde namens Arent dat hij
gaarne van de censuur ontheven zou worden.
Hij, Arent, heeft volgens de dominee reeds
ruim vier jaren binnen Harderwijk gefun
geerd en naer aldaer zich in den Huwelijken
Staet zich te hebben begeven met eene
fatsoenlijke burgerdochter stil en ordentelijk
geleefd.
De kerkeraad besluit dat Arent, mits hij zelf
een ootmoedig verzoek daartoe richt, ontsla
gen zal worden van de censuur. Ds. Voet
draagt dan zeer veel bij tot een schikking,
waarmee de kerkeraad en de ouders van
Arent gaarne genoegen nemen. Hij zelf
vraagt onder veele Traenen vergiffenis aan zijn
ouders, de predikant en de kerkeraad en na
een Hartelijk vermaenen van dominee wordt
hij van de censuur ontheven en hem zijn
attestatie uitgereikt. In 1754 overleed Gerrit
van Harderwijk.
De kerkeraad besluit, mede gezien de
loffelijke attestatie van de kerkeraad van
Harderwijk, Arent weer te benoemen tot
schoolmeester - voorzanger - koster, evenwel
met toevoeging van een reeks vermaningen
over zijn vroeger gedrag! Al spoedig daarna
komt hij met zijn vrouw Jannetje Lunterbroek weer naar Ankeveen om zijn schooldienst te hervatten.
Enige tijd gaat het goed met hem, maar in
1756 is het weer geheel mis. Hij heeft zich
weer verloopen in dronkenschap, de kinderen
zelfs ditmaal niet opgezegd en weinig werk
gemaakt om deze behoorlijk te onderwijzen.
Hij uit weer godloze lastertaal tegen de
predikant en verfoeilijke lastertaal tegen
kerkeraadsleden. Steeds belooft hij onder het
storten van veele traenen beterschap na
scherpe vermaningen. Maar er verandert
weinig in zijn levenswandel.

Dan, plotseling in januari 1758 overlijt hij.
Zijn weduwe Jannetje Lunterbroek vertrekt
reeds op 19 maart weer naar Harderwijk met
de kinderen.
Een lange periode van schoolmeester voorzanger - koster die de familienaam Van
Harderwijk droegen, werd op een wel zeer
ongunstige wijze afgesloten.
N aarde Franse tijd, 1758-1795

Reeds op de 20e februari arriveert de nieuwe
schoolmeester in Ankeveen. De Ambachts
heer van Ankeveen G.F. Cromhout heeft er
geen gras over laten groeien. De kerkeraadsnotulen zijn hier kort over: Nadien onze
voorzanger is overleden zo heeft het den
Weledele Heer van Ankeveen behaegt in
deszelfe plaetse aen te stellen Tobias Caldy van
Maersen.
Het bleek wel een goede keus te zijn. In ieder
geval had hij goede papieren. Afkomstig uit
Amsterdam had Tobias in Maarssen al een
jaar als ondermeester gefungeerd, zodat zijn
benoeming in Ankeveen voor hem een
promotie betekende. Caldy heeft in zijn
schoolmeester - koster - voorzanger ambt in
Ankeveen zeer vriendschappelijke betrekkin
gen met de predikant Nicolaas Adriaan van
Velzen, de opvolger van Ds. Van Toll gehad.
Dominee treedt zelfs op als peetvader van één
van de kinderen van Tobias. Helaas is niets
bekend over zijn functioneren als school
meester. Ik denk dat de periode waarin Caldy
schoolmeester in Ankeveen was, een vrij
stabiele fase in het onderwijs is geweest.
Er was nog steeds een roomse bijschool in het
Hollands gedeelte van Ankeveen, die van
dezelfde principes uitging als de school van
meester Caldy, en die nogal wat leerlingen
trok in het, zeer zeker in die tijd, voor het
overgrote deel roomskatholieke Ankeveen.
Op 16 juni 1788 is Tobias Caldy overleden te
Ankeveen, na dertig jaar schoolmeester voorzanger - koster te zijn geweest.
Op den 28e juni 1788 ontvangt de kerkeraad
een brief van de Ambachtsheer Jacob
Hendrik baron van Wassenaar, Heer van
Ankeveen, van de Werve en Nieuwerkerk,
dat door hem is aangesteld Johannes
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Versteeg.
De jonge schoolmeester - hij is pas 23 jaar als
hij in Ankeveen benoemd wordt - maakt in
zijn ambtsperiode velerlei veranderingen mee.
Omwentelingen op politiek gebied brachten
ook wijzigingen in het schoolleven en vooral
in de benadering van de opvoeding. Er wordt
meer aandacht besteed aan toezicht op de
scholen. Na de omwenteling van 1795 werd
de mogelijkheid geopend om het onderwijs
op geheel andere leest te schoeien en voor
zowel katholiek als protestant als ook voor
de minstvermogenden werd onderwijs op
dezelfde scholen gegeven.
Johannes Versteeg heeft in Ankeveen de
beschikking gehad over een vrij goed
schoolgebouw. Weliswaar met maar één
lokaal, maar van vier behoorlijke ramen
voorzien en een bescheiden meestershuis met
twee kleine kamers eraan vastgebouwd.
Wanneer deze school gebouwd is, is mij niet
bekend, maar zeker vóór de franse overheer
sing en wel op dezelfde plaats waar altijd de
dorpsschool van Ankeveen gestaan heeft.
In juni is meester Versteeg vertrokken en in
Ankeveen wordt er naarstig gezocht naar een
opvolger.

um

Na de onderwijswetten - tot 1860

Was de procedure om een nieuwe school
meester - voorzanger te benoemen in
Ankeveen, tot dusver eenvoudig geweest - de
kerkeraad gaf kennis van overlijden en
vertrek aan de Ambachtsheer - na het vertrek
van Johannes Versteeg blijken nieuwe inzich
ten en veranderingen Ankeveen bereikt te
hebben. Het kerkeraadsboek is hier nogal
uitvoerig over en de onzekerheid van de
kerkeraad hoe te handelen in een voor hen
onbekende situatie is vrij duidelijk.
Tenslotte werd in 1815 David Winter
benoemd; deze op authorisatie van Z.E. den
commissaris van het onderwijs hiertoe aange
steld en met het begin der maand October
zijnen post begonnen van Schoolonderwijzer voorzanger - koster.
David Winter is slechts twee jaar in
Ankeveen (niet geheel tot tevredenheid)
schoolmeesteren koster geweest. In 1817

vertrok hij alweer en wel naar Brakel.
Na het vertrek van David Winter werd door
de kerkeraad besloten eene zekere Instructie
op te stellen voor de voorlezer, voorzanger en
koster waarbij deszelfs pligten omschreven en
deszelfs emolumenten bepaald worden. De
aanleiding hiertoe waren de ingeleverde
rekeningen van David Winter als koster, die
de kerkeraad voor dit maal zonder consequen
tie betaalde, maar die kennelijk uit de hand
gelopen waren. Tenminste, als we de nieuwe
instructie die Ds. van Bemmelen had
opgesteld doorlezen kan men aanvoelen waar
de knelpunten zaten.
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Er is nog steeds geen neiging om de functies
van schoolmeester enerzijds en die van
koster, voorlezer, voorzanger, doodgraver en
klokkeluider anderzijds te scheiden: zoals
artikel 1 vermeldt zullen deze posten als
vanouds verenigd blijven. De benoemingspro
cedure als schoolmeester - koster in Ankeveen is weliswaar in de nieuwe stijl, met
vergelijkend examen en het oproepen van
sollicitanten, maar de naam van de
Ambachtsvrouwe wordt weer genoemd, al
speelt haar inbreng nu toch geen rol meer.
In 1818 wordt - bij loting - Cornelis
Boelhouwer aangewezen als schoolmeester koster.
In 1846 krijgen we een indruk van het
schoolgebouw in Ankeveen, doordat het
zeker meer dan 60 jaar oude bouwsel nogal
ingrijpend gerestaureerd moest worden.
De behuizing van de meester (Cornelis
Boelhouwer had een gezin met 11 kinderen),
was bepaald niet ruim. Er blijken 2 kamers te
zijn met een keukentje en gang - de kamers
met een gezamelijk oppervlak van nog geen
25 vierkante meter!
Het schoollokaal - er was maar één
ongedeelde ruimte - had vier ramen met
tuimelende bovenramen. Het gehele gebouw
was gepleisterd en had een pannendak,
waarop slechts één schoorsteen, dienende
zowel voor het schoollokaal als de onderwijzerswoning. Hier heeft meester Boelhouwer
ruim veertig jaar de Ankeveens schooljeugd zowel protestant als katholiek - les gegeven.
Een goede schoolmeester was hij wel, maar in
het koster - voorzangers ambt functioneerde
hij niet optimaal, vooral niet aan het einde
van zijn ambtsperiode. In 1860 zijn er
moeilijkheden met den voorzanger die aanlei
ding zijn tot het ontslag van meester
Boelhouwer.
Ik denk dat in deze jaren, met het stijgen van
het aanzien van het schoolmeestersberoep.
het voor meester Boelhouwer niet meer zo
aantrekkelijk was om ook nog klokkeluidersen doodgraversactiviteiten te moeten ont
wikkelen en als bode voor de kerkeraad te
fungeren. Over de aanleiding tot zijn ontslag
als voorzanger - koster lezen we: de redenen
die tot dit ontslag aanleding gaven, gaan we

285

liever met stilzwijgen voorbij.
Er is dan voor Ankeveen voorgoed een einde
gekomen aan de eeuwenlang bestaande
dubbelfunctie: in 1861, op 1 januari wordt
Pieter Holdinga als koster - voorzanger
benoemd. Deze ontvangt een geheel nieuwe
instructie voor dit ambt. De schoolmeester
zal zich in het vervolg uitsluitend beperken
tot het geven van onderwijs aan de
Ankeveense dorpsschool.

De oorkonde van 1085
Onderwerp van een betreurenswaardig misverstand

P. W. de Lange
Naar aanleiding van de aanstaande opheffing
van de erfgooiersorganisatie Stad en Lande
van Gooiland is in 1971 in het Singermuseum
een grootscheepse tentoonstelling gehouden,
getiteld - niet geheel juist - Duizend jaar
erfgooiers. Daarvoor heeft de kunstschilder
Eppo Doeve indertijd een indrukwekkende
reeks panelen vervaardigd met tafrelen uit de
geschiedenis van het Gooi en de erfgooiers.
Onlangs zijn reproducties in kleuren daarvan,
vergezeld van enige toelichting van de hand
van dr De Vrankrijker, onder de titel De
geschiedenis van het Gooi en zijn erfgooiers
in druk verschenen.
Eén daarvan stelt een handeling voor,
waarvan in de, in de titel bedoelde, oorkonde
melding gemaakt wordt. Dit trafreel is tevens
afgebeeld in het tijdschrift Tussen Vecht en
Eem ') met het onderschrift: 1085 De
bisschop van Utrecht schenkt aan het kapittel
van Sint-Jan bossen en venen in het Gooi.
Toevallige kennisneming van een vrijwel
vergeten publicatie van de Hilversumse
notaris Albertus Perk uit 18662), gecombi
neerd met een gedegen recente juridische
publicatie van F. Dolleman1) bracht mij tot
de conclusies:
1. Flet betreft hier geen schenking maar een
ruil tussen twee grootgrondbezitters.
2. Het object in kwestie bestond alleen uit
venen (of moerassen), niet uit bos.
3. Dat object maakte geen deel uit van het
Gooi, maar lag ten zuiden er van.
Deze stellingen verdienen bewijs en dat volgt
hier.
Tekst van de oorkonde

Deze is herhaaldelijk uitgegegven. In
moderne tijd eerst door Muller & Bouman in
19204), vervolgens in 1950 door Gijsseling en
Koch5) en door Koch6) in 1970. Dolleman

heeft deze tekst ook volledig opgenomen en
volgt daarbij de uitgaven van Muller &
Bouman. Daaruit blijkt, dat bisschop Koenraad verklaart, dat hij van de proost van
St.-Jan bepaalde goederen heeft ontvangen
en dat hij daarvoor zekere andere goederen waaronder het hier beschouwde - heeft
afgestaan. Wat dit betreft luidt de tekst:
terrain palustrum in Everekestorpe tante
latudinis superius quante erat terra eorum
inferius, in longitudine pertingentem usque ad
Trencoten et Furs prout secuncum positionem
locorum saltus hos habuerit oppositos. Of in
het Nederlands volgens de vertaling van drs
M.J.Th.Verdegaal-Ruhe, die ik hiervoor
dank zeg: moerasland in Everekestorpe van
evenveel uitgestrektheid aan de hooggelegen
zijde als het land van hen aan de laaggelegen
zijde was, in lengte zich uitstrekkend tot aan
Trenscoten en Furs voor zover hij daar
goederen volgens de ligging van de plaatsen
aan beide zijden gehad heeft.
De localisatie

Deze draait om de ligging van Everekestorpe.
Deze naam heeft de uitgevers van de tekst
moeilijkheden gegeven. Voor zover bekend
komt deze naam nergens anders voor. Muller
en Bouman hebben daarbij genoteerd:
onbekend. Bij Perk vond ik echter al de
indentificatie met Achttienhoven. En Dolle
man deelt mede7), dat deze reeds door
bisschop David van Bourgondié in het derde
kwart van de vijftiende eeuw eigenhandig als
kanttekening op een afschrift van de
oorkonde is genoteerd. Dit werpt een nieuw
licht op deze kwestie. Het huidige Achttien
hoven vormt een onderdeel van het uitge
strekte laagveengebied tussen de stad Utrecht
en omgeving en de hoogten van het Gooi en
de Vuurse. Grote delen daarvan vertonen
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nog de eigenaardige verkaveling in langge
rekte, door evenwijdige sloten begrensde,
percelen, die ongetwijfeld nog overeenkomt
met de eerste verkaveling bij de ontginning in
de middeleeuwen. Everekestorpe zal een van
de eerste nederzettingen geweest zijn, zodat
het hele gebied met die naam aangeduid kon
worden. Het gebied in kwestie moet zeer
uitgebreid geweest zijn, want het strekte zich
in het noorden niet alleen uit tot Trenscoten
(waarmede, naar we straks zullen zien de
zuidelijke hoogten van de lage zijde van het
Gooi bedoeld zijn) maar tevens tot de
hoogten van de Vuurse. In het zuiden reikte
het tot de bezittingen ’van hen’, dat wil
zeggen van het kapittel. Dat zal de omgeving
van Utrecht en de Bilt geweest zijn, van
waaruit de ontginning begonnen zal zijn. Het
gebied moet zich aan weerszijden van de
Tolakkerweg uitgestrekt hebben, die er toen
hoogstens nog maar voor een deel geweest
kan zijn. Aan weerszijden werd het gebied
begrensd door land, dat ’hij' bezat, dat wil
zeggen de bisschop.
Nabeschouwingen

Schenking of ruil maakt in feite niet zo veel
verschil, maar is wel van belang voor goed
begrip van verhoudingen, waaronder deze
plaats vond. Hier was geen sprake van
(kerk)vorst en ondergeschikte, wat ze uiter
aard formeel wel waren, maar van gelijk
waardige partijen.
Bos of geen bos is zeker van belang. Tot nog
niet zo lang geleden kwam alleen bos voor
vestiging en ontginning in aanmerking. Het
veen, op vele plaatsen meters diep, was
onbegaanbaar en zelfs gevaarlijk. Uit een
recente publicatie van Heidinga8) blijkt nu,
dat er in de eerste helft van de tiende eeuw in
West-Europa tientallen jaren aanhoudende
extreme droogte geheerst heeft, die ongetwij
feld de bovenste lagen van het veen zal
hebben doen uitdrogen en begaanbaar
gemaakt zal hebben. Dit moet in vele streken
aanleiding gegeven hebben tot ontginning
van het veen. De venen kregen waarde en het
is begrijpelijk, dat het kapittel van St.-Jan op
bezit daarvan prijs stelde.

De vergissing op dit punt wordt enigszins
begrijpelijk, als we zien, wat Perk hierover
schreef. Hij citeert eerst een volslagen
onbekend schrijver18) als volgt: De landen
strekten zich uit tot Trenscoten en Furs, al zoo
verre alsse deze bosschagien tegen haer over
hebben leggende, bevattende ook de Moerlan
den van Everekestorpe (nu Achttienhoven),
die aan de andere zijde belend waren aan het
uyterste van de landscheydong, tusschen het
Bisdom en de Graefflicheyt. Perk laat daarop
volgen: Die evengemelde bosschagien beston
den uit de bosschen van de Vuursche en uit het
Gooische bos. Trensschoten, later Drenschoten, wordt in de stukken van volgende eeuwen
herhaaldelijk genoemd, en die naam toegepast,
dan op de scheiding, raaijing o f greppels bij het
bosch, dan op het laatstgeme/de bosch zelve,
dat door eene lagere opene streek afgescheiden
was van de uitgestrekter bosschen van Furs, nu
de Vuursche, ten zuidoosten van hetzelve
gelegen, terwijl het verder.... ten zuidwesten en
zuiden voor zich had liggen de vlakke,
gedeeltelijk moerassige streek, die het van
Achttienhoven, Westbroek en St. Maartensdijk
afscheidt.
Blijkt uit het tweede citaat, dat Perk begrepen
heeft, dat met al die bosschagien uit het eerste
citaat alleen de beboste hoge gronden
bedoeld zijn, het woordje ’ook’ in het eerste
citaat zou iemand kunnen doen denken, dat
de ruil ook op de bossen betrekking heeft
gehad. Nu zal er in die moerassen wel hier en
daar enig geboomte aanwezig geweest zijn,
maar geen aaneengesloten hoog opgaand
bos.
Met deze uiteenzetting kom ik ook nog in
conflikt met Enklaar. Hij heeft weliswaar
bedoelde oorkonde niet in zijn Rechtsbron
nen opgenomen, maar in een artikel uit
194410) stelt hij uitdrukkelijk, dat deze
oorkonde bewijst, dat het kapittel van St.Jan
bezittingen in het Gooi had. Hij heeft
kennelijk dat artikel van Perk en diens bron
niet gekend.
Tenslotte nog één opmerking, De in noot 1)
genoemde afbeelding komt voor bij een
artikel van mijn hand. Het initiatief daartoe is
echter niet van mij uitgegaan. De redactie
heeft die illustratie opgenomen buiten mijn
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weten. Had ze mij vooraf geraadpleegd, dan
had ik opname geweigerd, al wist ik toen nog
niet, wat ik nu weet.
NOTEN
1) TVE, 12e jrg. nr. 3, p.211. 1982.
2) L. Hortensius, Opkomst en ondergang van Naarden,
uitgave Peerlkamp, waarin Nalezingen en bijvoegsels
van A. Perk. p.255. 1866.
3) F. Dolleman, De heerschappij van de proost van Sint
Jan in de middeleeuwen 1085-1594. Diss.Utrecht
1982.
4) S. Muller F/. & A.C. Bouman. Oorkondeboek van

het Sticht Utrecht. 1. no. 245, 1920,
5) M. Gijsseling & A.C.F.Koch, Diplomata Belgica etc.
I, no. 197, 1950.
6) A.C.F. Koch. Oorkondeboek van Holland en
Zeeland tot 1299, no. 89, 1970.
7) Zie noot 3 p. 139.
8) H.A. Heidinga, De Veluwe in de vroege middeleeu
wen. Diss. GU A’dam, p.p. 128-142, 1984.
9) C.A. de Meester in Bijdragen voor Vaderlandse
Geschiedenis en Oudheidkunde. Deel Vil p.294.
10) Mededeelingen van het Museum voor het Gooi en
omstreken, p.23. 1944.
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O, echo, wonder van deez’ dreven
Fantasie en historie over de 'Muiderberger Echo'

KL Sierksma
Het merkwaardige van de Muiderberger Echo
is ten eerste dat niet slechts een laatste woord
o f klank weergegeven wordt, maar, woord voor
woord, al wat de gids belieft te zeggen, en, ten
tweede, dat degene, die spreekt, zijn woorden
niet hoort nazeggen, maar alleen zij, die zich op
eenige meters afstand van den spreker
bevinden, elk woord, onmiddellijk nadat het
uitgesproken werd, luider en krachtiger hooren
herhalen. (F.W. Drijver, De Echo te Muider-

stem, die Rustryks lommer pryst, Voor onze
voeten, uit den grond, naar de ooien ryst, Een
baauwt den spreker na in alle omstandigheden.

berg; in: Buiten, 9 april 1921).

Zes korte aanhalingen, verdeeld over zo’n
1% eeuw, met in gedachten de mogelijkheid,
deze gegevens nog tot in 1985 te kunnen
aanvullen met steeds weer opduikende
krantenberichten (vooral in De Gooi- en
Eemlander), maken wèl duidelijk dat ’De
Echo van Muiderberg’ iets bijzonders moet
zijn of althans tot iets bijzonders is
uitgegroeid. En wat is het eigenlijk helemaal?
Een halfronde muur, zowat in het midden
van een als plantsoen aangelegde maar
langzaam tot een ’wild bos’ verworden groep
struiken en bomen, binnen welk gemetseld
halfrond steeds weer groepjes nieuwsgierigen
luisteren naar ’het verhaal van de echo’, nu
nog veelal verteld door de Muiderberger P.
de Raadt (75 jaar, zoon van de burgemeester
van de gemeente Muiden 1904-1937 J.L. de
Raadt).
Dat ’verhaal’ bestaat dan uit een min of meer
volledige weergave van hetgeen Johannes
Florentius Martinet (17/7/1729 -4/8/1795)
reeds had beschreven en sedertdien almaar
weer ongecontroleerd is nageschreven en
verteld, met verwaarlozing van nadien
ontwikkelde kennis en (ook gepubliceerde)
wetenschappelijke verklaringen.
Bij het ’verhaal’ behoort ook een gedicht, dat
afzonderlijk aan dit opstel wordt toegevoegd,
volgens de 10(!) coupletten, die B.H. Elsnerus
als ’door het Gemeentebestuur g e a u to ri
seerde opzichter’ ooit voor zijn opvolger

Het is alsof daar, in de diepten der aarde, een
reus zich vermaakt door met kracht de
woorden te herhalen van dat menschenkind
daar nevens u. (W.M. Logeman, De Echo op

de Hofstede ’Rustrijk’ te Muiderberg beschre
ven en verklaard; Amsterdam 1882).
Op deze buitenplaats (Rustrijk) heeft men eene
echo, welke zelfs buitenlands vermaard is.

(A.J. van der Aa, in: Aardrijkskundig
Woordenboek der Nederlanden. Vijfde deel;
Gorinchem 1844).
Het voornaamste logement waartoe de voorge
melde buitenplaats van den Heere Abbema
gemaakt is (’Rustrijk’) verdient mede eene
bijzonderheid genoemd te worden, uit aanmer
king van de zonderling grootsche aanleg;
vooral is deeze plaats eene bijzonderheid,
wegens de aanmerkenswaardige echo die men
aldaar heeft. (L. van Ollefen en P. Bakker, De

Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver;
Amsterdam III 1804).
Slegts één o f twee Vaderlandse Dichters, meen
ik, hebben van deeze Echo melding gemaakt. V.: Van welke wilt gy m y dan vertellen? - A .:
Van de Echo, die men vindt op de Buitenplaats,
Rustryk geheelen, gelegen op den Muiderberg
by Muiden, en loebehoorende aan den Wel
Edel-Gebooren Heer Mr. Balthazar Elias
Abbema. (J.F. Martinet, in: Katechismus der

Natuur. IV; Amsterdam 1779).
Een kille schrik ryt door de leden, Wanneer een

(Jan de Marre, Rustryk, Hofdicht; Toegezon
den aan den Wel Edelen Heere Barend
Gebrand Homoet, Bewindhebber wegens
Groningen, in de Oost-Indische Maatschappy ter Kamer Zeeland; Amsterdam
1746). '
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Hendrik de Gooyer opschreef (in 1895). De
tien coupletten zijn inmiddels uiteraard heel
wat ingeschrompeld in aantal; de tekst is hier
en daar vervormd. Maar of Elsnerus de tekst
wel goed overleverde? Onbekend is het (tot
nu toe) van wie hij het poëem heeft geleerd.
Professor Johannes Clarisse (19/10/1770 29/11/1846) had namelijk voordien een drie
coupletten tellend gedicht gemaakt, in
opdracht van de eerste burgemeester na de
Franse Tijd. Jacob Saportas (1812-1839),
welk gedicht in pamfletvorm is gedrukt. Ook
deze tekst wordt aan het einde toegevoegd.
En zelfs nog een derde gedicht wordt
weergegeven, van zes coupletten, dat zijn
ontstaanstijd, gelet op het taalgebruik, juist
tussen beide voorgaande moet hebben gehad.
Ook dit gedicht werd - bij wijze van
afwisseling - nog wel door De Gooyer tot in

de tweede helft van deze eeuw vrijwel
foutloos geciteerd (aan het laatste couplet
ontbreekt een regel).
Alvorens na te gaan, wat er uit de historie
bekend is, en wat er natuurwetenschappelijk
verklaarbaar is aan deze ’echo, die geen echo
is’, dient nog vermeld te worden, dat in 1976
de ’halfronde muur’, waarvan sprake was,
door genoemde De Raadt geheel opnieuw
aan de binnenzijde met cementspecie is
beraapt, bij welke gelegenheid een losge
maakte baksteen kon worden gedateerd als
middenzeventiende eeuws. In 1979 werd op
kosten van het Comité Oud Muiderberg een
’toegangspoortje’ (gebouwd in 1930/1932
maar rond 1950 geheel verwoest en verdwe
nen) herbouwd naar prentbriefkaartafbeeldingen doorC .H . Grijzenhout.
U ittre k s e l u i t h e t
k a d a s tr a a l p la n d er
G em een te M u id en S e c t i e C
Schaal 1
2 .5 0 0
1 a p r i l 1901

1

'h f

•--> / OoJer/
E ig e n a r e n »
602 - I n g e l a n d e n d e r
N o o r d p o ld e r
2 65 - T r i j n t j e R o o d h a r t ,
w e d .H e n d r .P o s t ,
v e e h o u d ste r
272 I s r a ë l . G e m . t e
M u id e r b e r g
- N e d . I s r a e l . H fd s y n
t e A m sterdam
1 0 8 1 - D orp M u id e r b e r g
601 H o o g h eem ra d en v a n
d e Z e e d ijk e n b e o o s 
t e n M uiden
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De plek

Het akoestisch verschijnsel, waarvan hier
sprake zal zijn, is te vinden aan de
noordwestkant van het dorp bij de Muider
Berg. Met de illustratie van een Uittreksel uit
hei Kadastraal Plan der Gemeente Muiden
Sectie C, schaal 1 : 2500, gedateerd 1 april
1901 is de originele ligging - namelijk vóórdat
na verwerving van de percelen door het
gemeentebestuur met de aanleg van nieuwe
paden en de aanplant van vooral struikgewas
het tuinplan werd verstoord - het duidelijkst
aan te geven. (t'ig. 1 perceel 289.)
In een verkoopacte van 15 mei 1815, toen het
complex door Susanna Maria Crommelin
(20/06/1780 - Verdun 25/02/1820), echtge
note van Egbert Jean Koch (28/12/1782 09/04/1834), werd verkocht aan de makelaar
- tevens Muidens burgemeester - Jacob
Saportas te Amsterdam, is afzonderlijk bij de
verkoopvoorwaarden beschreven: De Echo,
benevens de muur rondom dezelve, is nier
begrepen onder de verkoop van de hofstede
Rustrijk. De kopers laten deze met al hetgeen
in de Echo staat aan de verkoopster. Ook de
allernaaste ireg in rechte lijn van Hofrust

(percelen 297,'298, 299. 282, 284, 285 = 207
Kadasterschets 1901) tot de Echo kom t aan de
verkoopster, en rondom de Echo en toegang
tot dezelve een roede lands, gerekend o fw el
buiten de omgaande muur, en verder het
hekwerk op welke roede lands al het hout- en
verder gewas thans daarop staande, ongeschon
den moet blijven staan en mede aan de vrouwe
verkoopster blijft, die naar de buitenkanten van
dit alles, nog behoudt het recht om eene sloot te
graven van 4 voeten wijd en 4 voeten diep, naar
welgevallen van de verkoopster en voor haar
rekening zoo als dit alles behoorlijk is
afgebakend. Daaraan wordt dan toegevoegd:

oktober 1815, een nieuwe verkoop aange
gaan. Jacob Saportas verkocht nu aanvul
lende grond aan Mevrouwe Crommelin.
Omdat dit de eerste exacte beschrijving is,
vergelijkbaar met de eerste matenaanduiding
toen in 1779 het 'echo’-verschijnsel is
beschreven, zullen we deze tekst volgen:
De grond rond de Echo wordt dus uitgebreid,
lesamen ter lengte van 18 roeden 3 voeten,
genomen van de heg van de boomgaard van de
hofstede Rustrijk af, welke heg in dezelfde
rigting loopt, als de thans bestaande oude
doorne-scheidingsheg van de Elo f stede Rustlust, op een evenwijdige afstand van circa e lf
roeden, langs een lijn, getrokken door de twee
uitersten van de muur van de Echo, zoodat de
uiterste lengte van het voorschreven stuk grond
zal zijn op de afstand van 3 roeden van het
uiteinde van de muur der Echo aan de zeekant
en ter breedte van 16 roeden en 8 voeten,
genomen op een lijn, door het midden der muur
van de Echo, rechthoekig door de eerslgemelde
lijn getrokken, zoo dat de uiterste breedte van
het voorgeschreven stuk grond zal zijn op den
afstand van vier roeden en 6 voeten van de
buitenzijde van de muur a f gerekend en op den
afstand van 12 roeden en 2 voeten van de
binnen o f holle zijde der muur afgerekend,
zoodanig dat dan verder het voorgeschrevene
stuk grond zal begrepen zijn aan de zijde van de
Hofstede Hofrust, tusschen twee lijnen, getrok
ken uit de twee uiterste punten der voorschre
ven lijnen, waardoor de breedte wordt bepaald,
regthoekig tot de heg des boomgaards van de
Hofstede Rustrijk; en aan den zeekant tusschen
een circulaire lijn, getrokken door de twee
voormelde uiterste punten der lijn, waardoor de
breedte wordt bepaald, en door het voormelde
uiterste punt van lengte aan de zeekant.

Aan de hand van de tekening (fig. 2) is het
mogelijk, dit omstandig verhaal - waarbij de
notaris zeker wel zal zijn geholpen door een
landmeter - te volgen.
Op dezelfde wijze volgt dan de uitvoerige
bepaling, hoe de weg van Hofrust naar de
Echo zal lopen. Deze grond staat Saportas
echter niet af, maar hij moet zorgen voor een
goede afrastering er langs, speciaal lettende
op de boomgaard en moestuin, waardoor
dezelve loopt. Die moestuinafrastering blijkt

dat zolang een en ander nog niet is
gerealiseerd, het aan Vrouwe KochCrommelin vrij zal staan den vrijen toegang
naar de Echo te hebben en aan anderen te laten
genieten. Van de bij de verkoop-acte

gemaakte situatieschets, die op dit deel
betrekking heeft is een afbeelding bewaard
gebleven.
Er werd namelijk enkele maanden later, op 7
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afgedrukt (p.378-382; deel 4).
Bij het bewonderen van het prentje (p.288)
kunnen we de gegeven beschrijving eens
vergelijken met wat zo’n 40 jaren daarna
werd genoteerd:
... vindt men eenen ouden Muur, in eene halve

ECHO

De Lyn EAF
AD
CEFD

E o o m g a a r d

M o e s t u y n

Cirkelronde gedaante, zeven voeten hoog
gebouwd, met eene schuinsche rollaag, die men
op éénen voet mag rekenen. De Middenlyn
deszelven beloopt op honderd en negen voeten
binnenwerks. (...) Veele Wynstokken en één
Abrikoosboom, aan de Noordweste zyde daar
tegen geplant, beslaan dien geheel. Vyftien
voeten ten Noorden agter deezen Muur staat
eene Hegge, die twee o f drie voeten boven
denzelven uitsteekt, en, eenige roeden verder,
vindt men hooge Boomen. Wanneer men nu
vóór deezen Muur gaat staan, dan ziet men
tusschen beiden eenen platten grond van vyftien
Aspergiebedden. naar den loop des Muurs
gelegd, en agter zich heeft men eenen anderen
halven Cirkel van Latwerk, geslagen aan
vyfenendertig Paaien, om er Vruchtboomen
aan te binden en tegen op te leiden, zynde den
afstand, van het Middenpunt des Muurs tot dat
van het Latwerk, van honderd tweeëntwintig en
eenen halven voet Amsterdamsche maat. Dit is
alles.
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Deze echo-muur-beschrijving vindt men
vervolgens steeds weer gekopieerd (duidelijk
niet nagemeten) bij Van Ollefen en Bakker in
1804, bij P.H. Trap. ’Leerzaam Mengelwerk
voor de Jeugd; Leiden 18 11, met copie van
een deel van Martinets illustratie; en bij Van
der Aa in 1844. De reconstructieschets
beelden we af (fig. 4), met als Amsterdamsche
’maat’ aanhoudende: l roede = 13 voet. (Vgl.
J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten
en gewichten; Amsterdam 19832 p.4).
Voor de volledigheid moet ook nog worden
vermeld, wat Martinet schrijft over de
vermoedelijke ouderdom van de ’halve
Cirkelronde’ muur: V.: Maar, wanneer is toch

trouwens een ’schutting’ te zijn. Als boom
gaard of moestuin niet meer zouden worden
gebruikt of zouden worden verkocht, dan
heeft Vrouwe Crommelin het recht het nu
geaccepteerde ’overpad over haar weg’ als
recht in te trekken, en de weg volledig af te
rasteren om overloop tegen te gaan!
In 1779 ontving Johannes Florentius Marti
net voor zijn Katechismus der Natuur van
Willem Hooft te Amsterdam ’eene volkomen
beschrijving’ en deze reisde derwaards, om de
mee tinge ze lf te doen, en de hee/e Beschryvinge
op te maaken; maar zelfs nam hij den
konstlievenden Heer Jacobus Verstegen met
zich, om eene Teekening van alles, ten betere
verstande, op de plaats zelve te maaken. In een

vraag- en antwoordspel (zoals men ’Katechismussen’ in die tijd graag las en schreef)
wordt vervolgens het zelfs vijfmaal (tot 1789)
herdrukte verhaal over ’de Echo, die men
vindt op de Buitenplaats Rustryk geheeten’

deeze Echo daar ontdekt?- A.: Vóór vyftig
jaaren meent de Hovenier, toen men, den
He ere H O M O ET Eigenaar deezer Buiten
plaats zynde, eene Ligusterhegge, staande in
het midden ter wederzyde van het pad,
uitrooide. Van genoemd jaartal 1779 zou men

derhalve 50 moeten aftrekken, en terechtko-
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men op 1729. Inderdaad was toen (sedert 10
december 1701) Barend Gerbrandt Homoet
eigenaar van het complex, waar de echomuur
deel van uitmaakt.
Verhalen, sagen en legenden

Was er sprake van een ligusterheg. die
gerooid werd en moet het op z’n minst
raadselachtig genoemd worden, waar die dan
heeft gestaan, op dit punt beginnen ook de
verhalen, die almaar mooier worden.
In 1789 schreef Martinet over ’men’ die de
heg uitrooide. Van Ollefen en Bakker
herhaalden dit in 1793. In 1822 liet Buys het
wat in het midden (door het uitroeijen van...).
terwijl Vreeken in 1901 Martinet met zijn
’men' overschreef.
J.D.C. van Dokkum schreef over De
geschiedenis van een beroemde Echo (Muiderberg) in 1920 in De Bouwwereld (Jrg.19)
en wist nu hoe twee tuinknechts, die van het
bestaan van het natuurwonder niets afwisten,
hevige ruzie kregen, omdat een der twee
meende, dat de ander hem voortdurend
napraatte. Dri jver had dit verhaal van Van

Dokkum (de eerste Naardenees, de ander
Bussummer) zeker gelezen, want hij schreef
weliswaar over de twee tuinknechts van

Rustrijk... die hooggaande ruzie kregen maar
dan volgens een oud volksverhaa/tje. G.
Karsten laat overigens een ligusterhaag in
1728 - een jaar eerder dus! - door
’houthakkers’ weghalen, als hij in Ons
Nederland VII (1924) over ’De Echo van
Muiderberg’ schrijft.
In 1855 duikt voor het eerst schriftelijk een
mededeling op, dat zoo men zegt. in Engeland
getracht (is), door gelijken aanleg van het
landschap en het bouwen van een gelijksoortig
muurtje, eene dergelijke echo voor te brengen.

(Natuurkundige merkwaardigheden van
Nederland. Uitgegeven door de Vriend van
armen en rijken, p.1-4). En daarbij volgt nog
een notitie: In Schotland is er echter eene, die
zeer nabij kom t aan die (echo) van Muiderberg
(abusievelijk gelokaliseerd op ’Hofrust’!).
Twee ons bekende Heeren (de auteur maakt
zich trouwens zelf niet bekend...) de echo in
Schotland bezoekende, ontvingen van hunnen
gids de verzekering, dat er nergens eene echo
was als deze, waar het geluid scheen uit den
grond te komen. Een der Heeren merkte aan
dat dit bij de echo van Muiderberg eveneens het
geval was; doch de gids wilde dit niet gelooven
dan toen de andere Heer, die een weinig was
achter gebleven, door zijne gebaren te kennen
gaf, dat eene echo, waarbij het geluid als uit
den grond komt, hem niet vreemd was.

Prof. J.A. de Rijk weet het verhaal nu ineens
mooier te maken: Men zegt, dat in de vorige
eeuw een schatrijke Lord bekwame ingenieurs
hierheen zond, die alles met de uiterste
nauwkeurigheid opmaten en in kaart brachten,
en daarna met slaafsche zorg tot zelfs de
geringste kleinigheden nabouwden in zijn park,
maar - de Echo bleef weg. (Wandelingen door

Gooi- en Eemland en Omstreken; Hilversum
1905: fotomechanische herdruk Arnhem
1974; p.138). Het Muiderberger schoolhoofd
Vreeken, tevens voorzitter van de plaatselijke
vereniging ter bevordering van het vreemde
lingenverkeer (en dus allerminst belang
hebbende bij het ontluisteren van een mooi
verhaal!) was reeds in 1906 sceptisch ten
opzichte van dit Engeland-verhaal. Dat nu
M o d e l- re c o n s tru c tie
e ch c n u u r en omgeving
- anno V z )

een Engelschman een muur zou gemetseld
hebben, volkomen gelijk aan dien op Rustrijk,
zonder een echo te verkrijgen, kom t m ij voor

Pig-A
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een fabeltje te zijn. (Geïllustreerde Gids voor

Muiderbergen het Muiderslot: Muiderberg
1901; Amsterdam 1906"; p.27).
Toch komt ook Van Dokkum in 1920 weer
aandragen met een legende, dat indertijd door
een schatrijken Engelschman een zeer kostbare
proef is genomen, om door uiterst minutieuze
navolging van den geheelen toestel, de echo in
zijn eigen park na te maken; maar dat deze
proef niet het geringste resultaat heeft
opgeleverd.
Drijver weet te verhalen in 1921, dat door
ingenieurs de geheele omgeving nauwkeurig fis)
nagegaan en opgemeten. Maar, wat men ook
deed. geen Echo-Nimf wenschte zich in deze
nieuwe omgeving haar zetel te vestigen.

Het lijkt erop dat we hier te doen hebben met
een mystificatie. Er is geen van de vertellers,
die aanwijzen kan, waar dan in Engeland (of
eventueel Schotland) dit voorval plaats vond.
Groot was dan ook de verrassing, bij de
'Losse Stukken’ in het Muider gemeente
archief bij de papieren met betrekking tot het
plantsoen Rustrijk een notitie aan te treffen,
die verwees naar The American Register,
London/Paris 1871.29 April. Hier zou dus
wel een verwijzing zijn te lezen, waar verder
op zoek te gaan. Maar helaas: rondvraag bij
alle Nederlandse en zelfs grotere Europese
bibliotheken leverde (ten minste tot nu toe...)
niets op! De Bibliothèque Nationale in Parijs
berichtte (2/7/1982): Nouspossédons une
partie de cette revue, mais Ie numéro que vous
nous demandez ne figure pas dans nos
collections. Bij de National Library in

Londen: van hetzelfde laken een pak
(12/8/1982). Tenslotte nog nagevraagd bij de
United States International Communication
Agency (26/8/1982): After exhaustive sear
ches they have informed us that it is impossible
to proceed without any further information. De

herhaalde 'information' bleek (12/4/1984)
ook met behulp van computerregistratie niets
op te leveren anders dan 'UNKNOWN'.
Hebben we hier dus met een legende of een
mystificatie te doen?
Reeds in Martinets behandeling komt men
een verwijzing tegen naar 'het Vaderlandsch
Treurspel van Gerard van Velsen, in het jaar
1613 in het licht gegeeven’. P.C. Hooft zou

namelijk aldus met enkele regels de geschie
denis van de Muiderberger echo terug
kunnen voeren tot nu al bijna 3% eeuw
geleden! Wat haalt men tot voor kort
namelijk uit het treurspel dat het bestaan van
de echo bij de Muiderberg moet bewijzen?
(Vgl. P.C. Hooft's Gedichten, ed. LeendertzStoet.dl II. p.250).
Geerardt van Velsen heeft een schildknaap
uitgezonden om Timon de Tovenaar, die
huist op Muiderberg, te raadplegen wat hem
te doen staat. De schildknaap komt op de
bedoelde plaats aan en zegt:
Sch.- Hou. luistert, coustenaer'), die met
afgrijselijck sweeten2) 7 Hay /loose vollick
dwingt') des afgronds. naer ik hoor.
Tinton.- lek hoor.
Sch. - Ghy die mijne eyghen stem te rugge
kaetst, in ’t oor, En antwoordt met mijn mondt,
waer zy dy met U wonder?
Tinton.- Onder.
Sch.- Indien ghy u vermeet4) te wesen een
vermonden2) Van 't geen dat sa!geschien, soo
gundt dat ik coom in.
Tinton.- Coom in.
Sch.- Op saeckeb) van ghewicht ick hooien
soud’ uw sin1). Wat raet om 't hol zijn deur te
vinden in dese hoecken?
Timon. -Soecken.
Sch.-Ick soeck vergheefs, en soud mijn ooghen
schier vevloecken. Maar hier is 't duyster, leydt
de wech hier nae beneen?
Timon.- Neen.
Sch.- A f ) is hel dicht, waer ick het loeit9) te
vinden meen. Seght van den ingang mij. bid ick.
een merreckteyken.
Tinton.- Eycken.
Sch.- IIiet staetse - maer het oog gheen ingang
kan bereycken. Komt buy ten liever ghy.
verwachten u ick sal.
Timon.- Ick sal.
Sch.- Waer wildy dat ick toef beneden in het
dal, Dat vol van liesen l0) staet, oft liever hier
ter stede.
Timon.- Ter stede.
Sch.- Ick bidu helpt my voort, 't is
middernacht alreede, Wanneeer soo sal u coost
doch comen voor den dach?
Timon.- Voor den dag.
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De ontraadseling

blijkt dat (na overstromingen) aan de
noordkant van de meent (het huidige
Brink-plantsoen) geen bomen en huizen te
vinden waren.
Wellicht kunnen we aannemen, dat Johan
Six wèl de eerste aanzet tot het buitenhuis
Rustrijk heeft gemaakt. Zo stelt ook Jhr.
E.A. van Sypestevn het voorfO udNederlandsche Tuinkunst’, 1910; p. 53). dat
bij buitenplaatsen vanaf de 16de eeuw
geleidelijk aan boomgaarden uit de mode
geraakten, en dat slechts elementaire resten
ervan gehandhaafd bleven in de architektuur
van de tuin. Nog treft men hier en daar oude
terreinen aan, waarvan de ommuring sporen
draagt van den oorspronkelijken vorm en
toestand, zoo de muur te Muiderberg waar de
beroemde echo is.

Of Van Dokkum voor zijn laatstbedoelde
bewering gegevens bezat uit (bijvoorbeeld)
archief-onderzoek is helaas onbekend geble
ven. Maar hij had volkomen gelijk!
Het grondstuk, waarom het hier gaat, duikt
in de gedocumenteerde geschiedenis voor het
eerst op in 1665, als Jan Pieters Gijssen op
16 juni aan Johan Six, Commissaris der
Zeezaken te Amsterdam, Raad. Schepen en
Burgemeester aldaar, voor zestienhonderd
gulden een huisje verkoopt, gelegen aan de
zeedijk met een morgen land ter syden het
huys. Op 2 september en op 29 november van
het zelfde jaar koopt Six daar nog bij.
afkomstig van Aernout Hooft, drie schepels
en 1 schepel bouwland op de eng. De ligging
van land en huisje is ons dus duidelijk zo
bekend: de ’Ning’ is nog steeds aan de voet
van Muiderbergs Kerk-aan-Zee te vinden als
een soort uitloper naar de dijk toe van het
Bos Rustrijk. In 1613 was er dus allerminst
sprake van een buitenplaats, waar men een
tot ’echomuur’ geworden geheel zou kunnen
vinden. Trouwens de tekeningen van de
beroemde Prager tekenaar en etser Wenzel
Hollar (1607-1677). die meermalen de Muider Berg moet hebben beklommen bij
gelegenheid van een bezoek aan Jan Amos
Komensky in Naarden, liet tenminste zes
prenten na (o.a. aanwezig in de collecties van
de Fondation Custodia in Parijs), waaruit

Nog meer zekerheid dat de halfronde muur
als onderdeel van een tuincomplex door
Johan Six zal zijn gebouwd kunnen we
ontlenen aan het feit, dat Six voor Hendrik
Hooft (die in 1709 van schout en schepenen
toestemming kreeg om een Camer voor zijn
iVel.Ed.: Huys omtrent twintigh voeten voor
uyt te Timmeren en aldus in zekere zin een
dorpsgenoot van Six was) een 20 coupletten
lang gedicht maakte ’Muiderberg’ getiteld.
Het werd in druk verspreid in 1675, 1676 en
1703 en bezong in de meest uitgebreide zin
alles wat het dorp te bieden had aan flora en
fauna. Zeker zou dus, bij een zo gretig
verkocht en gelezen boekwerkje, door de
eigenaar van het Rustrijk ook de Echo in
gezwollen taal genoemd en geprezen zijn, als
die er reeds voorkwam of geconstateerd was.
In het hele lange 200 regels tellende vers: geen
enkel woord of toespeling op een echoverschijnsel! Als Pieter Corneliszoon Hooft in
1613 zo duidelijk gezinspeeld zou hebben op
de Rustrijk-echo, dan zou toch zeker in een
vers, opgedragen aan Hendrik Hooft en
handelende over de opmerkelijkheden van
het dorp bij de Muider Berg in 1676 door de
eigenaar van dat Rustrijk wèèr die ’echo’
genoemd zijn.
Hooft heeft echter toch wel iets anders op het
oog gehad, toen hij zijn fantasieën liet gaan
over een akoestisch verschijnsel op het dorp.

1) tovenaar; 2) bezweringen; 3) beheerst; 4) gij durft beweren;
5) verkondiger; 6) aangaande een /aak; 7) mening; 8) overal;
9) opening, gat; 10) lissen of lisdodden.

Van Dokkum merkte al in 1920 op, dat in de
eindlettergrepen van elke vraag het antwoord
ligt, wat iets totaal anders is dan hetgeen het
akoestisch verschijnsel op Muiderberg weer
geeft. De mogelijkheid kan voorondersteld
worden, dat dit rijmspel van den drossaart
geheel op verzinsel berust, want rijmspelletjes
in 't algemeen en echo-gedichten in 't bizonder,
waren in dien tijd zeer in zwang.
Maar dan volgt bij Van Dokkum het
belangrijkste: In Hooft’s tijd bestonden de
tuinen van Rustrijk, en dus ook de muur nog
niet.
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De historie van zo’n tovenaar is natuurlijk
wèl het mooist om door te geven. Echter,
toen Martinet in 1779 op Hoofts dichterlijke
productie wees, duidde deze op iets heel
anders! Als de tovenaar Timon namelijk de
onderaardse geesten bezweert om tevoor
schijn te komen en hem de waarheid te
openbaren, zegt hij (vers 960):
Door dese beelden, die ghemaelt staen op dit
blaak'),
Door deze noemen groot bij Arabieren en
Mooren,
Door dese roed’, en door de kracht daer in
beswooren.
En door 't versteurt gebeent van desen cirkel
rondt.
Dat ghij verschijnen doet. alhier voor mij.
terstondt.
Een geest...
Als Timon de Tovenaar dan op deze
uitdaging tevoorschijn is gekomen en zegt
wat hij alles heeft te vertellen, volgt ook nog:
Bijnaere middernacht mijn eunjers2) ick doe
draven
Het kerckhof om. en driesch') de dooden uyt
de graven.
En breeck haer ijs'ren slaep...
1) in de vlammen: 2) spoken; 3) roep door bedreiging op

Nu Hooft hier zinspeelt op enig echo-effect
gaat het duidelijk om iets volkomen anders
dan het akoestisch verschijnsel in het bos.
’Verstoord gebeente’ en ’Het kerckhof en een
'cirkel rondt’ zijn de elementen waar het om
gaat. gevoegd bij een niet gelijksprekende
echo. Nóg duidelijker wordt dit laatste
hoofdstuk in Hoofts vers ’Op het gedicht van
Corinde’ (ed. op. cit. I; p.243):
De snaetrend’ Echo, die men nooit verdubbelen
hoorde
Meer dan de laatste reen, valt snabbend in de
ivoorde
Van uw’ gesmolte spraek, dat haer spelonke
dreunt.
Het gaat ook hier duidelijk om de Muiderberger echo, die alleen ’de laatste reen’, de laatste
woorden, en ’nooit meer’ dan die herhaalt!
Het is vreemd dat althans Vreeken dit
echoverschijnsel nooit heeft vermeld. Een
kenner van de Muiderberger dorpsgeschiede

nis zal de ’cirkel rondt’ met het ’versteurt
gebeent’ bij 'het kerckhof zeker kunnen
aanwijzen. De meeste oudere kaarten,
waarop het dorp voorkomt, geven een
schetsmatig beeld van de kerk aan zee, met
ten zuiden daarvan (volgens de bijschriften)
'het rondt van de Gemeente’ en 'het Ronde
van de Gooische Meent’. Wat tegenwoordig
’Brink’ wordt genoemd is in feite immers de
beplante meent, in een vrijwel ronde vorm!
(Vgl. voor de geschiedenis en vormgeving van
deze meent/brink o.a. mijn boek ’Muiderberg. Voorpost van het Gooi’; Muiderberg
1976’; passim, vooral p.87 e.v.)
Het gebeente op het kerkhof bij de ronde
meent duidt op de voormalige begraafplaats
rond de middeleeuwse parochiekerk, even ten
noorden van en ten dele onder de huidige
r.-k. Boskapel. De kerk werd afgebroken en
het kerkhof rondom verstoord kort na het
midden van de 16de eeuw, toen de kerk aan
de Zuiderzee werd gebouwd. (Vgl. mijn
verhandelingen in het boek 'Liudger. 742809; Muiderberg/Dieren 1984; p.95 e.v. En
ook TVE jrg.8, nr.1. p.11 e.v., 1978).
En tenslotte: tot op de huidige dag is bij
diverse panden langs ’het cirkelrond van de
Brink’ vooral in de richting van de Boskapel
(eertijds boswachterswoning van Rustrijk!)
en de bomencomplexen van ’Tussenkerken’
en Roodekercke’ (beide recente namen voor
het originele ’Overbosch van Rustrijk’) een
opmerkelijk akoestische situatie te constate
ren, die het zelfs mogelijk maakt om met
weinig stemverheffing (als het niet zo heel erg
druk is...) door te klinken tot op het enige
honderden meters verre ’strand’.
De enige echte gelijksprekende echo van
Muiderberg

Voor een zekere exploitatie van een toeris
tisch toch wel attractief verschijnsel was het
natuurlijk weinig aantrekkelijk, om aan de
verklaring van een normaal, maar toevallig
geprononceerd optredend natuurkundig
gebeuren al te grote verbreiding te geven. In
tegendeel, zelfs het optreden van helderzien
den en wichelroedelopers om een ’verklaring’
te zoeken, kan het geheel interessanter
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maken. Ook Logeman, die in 1882 zijn
boekje over de echo publiceerde, zal niet van
plan zijn geweest, alle geheimzinnigheid
ervan te ontluisteren. Hij ging er wel van uit,
dat de bezoeker van den Hoofdstad (in) een rit

grond te komen. En toch, het punt ligt waarlijk
nog een eindweegs boven den grond. Als wij op
den grond gaan liggen met het hoofd, dan
hooren wij het geluid niet uit den grondmaat•
van boven af, als 't ware uit de lucht. De

van één uur in een goed en gemakkelijk
ingerichten tramwagen des zomers tot in de
onmiddellijken nabijheid van de Hofstede
Rustrijk, waarop zich de Echo bevindt, zich den
tijd aan een uitstapje daaraan besteed, niet zou
kunnen beklagen, ja zich zou opgewekt
gevoelen tot een o f zelfs vele herhalingen
daarvan.

spreker kan derhalve onbeperkt hoger gaan
klimmen, zonder dat het geluid van de echo
verdwijnt; de stem blijft -gelijksprekend- op
eenzelfde hoogte waarneembaar. De toehoor
der mag zich echter niet gelijktijdig omhoog
bewegen.
Voor diegenen, die niet overtuigd zouden
zijn. verwijst Logeman nog naar een eerder,
veel ingewikkelder wetenschappelijk grondig
opgezet betoog en onderzoek.
Johannes Buys, lector in de Natuurkunde bij
de Maatschappij Felix Meritis, en Philip
Willem Linden van Dijk, inspector van het
Natuurkundig Kabinet van die maatschappij,
beiden uit Amsterdam, publiceerden in 1822
in de ’Verhandelingen van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen te Haar
lem’ een dertig, dicht bedrukte pagina's
tellende 'Beschrijving en verklaring van de
Echo te Muiderberg'. Om de juistheid van het
zwaarwichtig rapport te controleren, wilde de
secretaris van de Hollandsche Maatschappij.
M. van Marum. nog alles met eene

De VVV-voorzitter Vreeken kon er overigens
ook niet voor weg, aan het bezoeken van
Rustrijk, naast het beluisteren van de Echo,
nog wat toe te voegen: O f de omgeving invloed
uitoefent op de versterking van het terugge
kaatste geluid, ik zou het niet kunnen zeggen,
maar zooveel is zeker, dat de echo te
Muiderberg verrassend is voor ieder, die haar
hoort, vooral bij windstilte. Alleen de echo is
reeds een bezoek aan Muiderberg waard. De
hoorders der echo hebben tevens de vrijheid,
van de heerlijke wandelingen op Rustrijk
gebruik te maken. Een vroegere pachter wist
vele bezoekers te lokken door een Schoone
Slaapster in 't Bosch, en door het zoogenaamde
Doolhof een verwarde mengeling van laantjes.

Logeman probeert het echoverschijnsel van
Muiderberg belangwekkender te maken,
door weliswaar het ’normale’ ervan aan te
tonen, doch tegelijk eraan te herinneren dat
de voornaamste bijzonderheid van onze echo
teruggevonden wordt in de bekende fluistergewelven. Wie b. v. de St. Paulskerk te Londen
heeft bezocht, kent de Whispering Gallery, en
weet, dat men daar, op een bepaalde plaats dier
galerij, duidelijk herhaald hoort, wat iemand
op groote afstand daarvan zoo zacht spreekt,
dat het niet rechtstreeks hoorbaar is. Met een

beschrijving van het spel der ’ivoren billardballen’ en een 'brandspiegel' (een holle spiegel
dus) wordt vervolgens uitleg gegeven over het
hoe en wat van het verschijnsel op Rustrijk.
Slechts één bijzonderheid van onze echo, zo
zegt de schrijver van het antiquarisch thans
uiterst kostbaar geworden boekwerkje,
behoort hier nog besproken te worden. De echo
spreekt uit de diepte! Het geluid schijnt uit den

proefneming bevestigen en buiten allen twijfel
stellen, waarvan hij een 5 pagina’s tellend

verslag aan de eerdere publicatie toevoegde.
De Beschrijving en Verklaring van de echo
op Rustrijk -waarover de heren mondeling
reeds in 1810 voor de vergaderde leden van
de maatschappij hadden gerapporteerd- ver
telt. hoe men met behulp van rietmatten, met
een wisselende opstelling de geluidseffekten
heeft opgenomen. De Proefneming werd
vervolgens geëffectueerd met een koperen
plaat en een 'dik wollen kleed’. De
onderzoekingen in de zomer van 1810
hadden eerst niet plaats kunnen vinden uit
hoofde der veelvuldige heester- en bloemgewas
sen, zodat men de nadering van de winter
moest afwachten, en eene uitroeijing der
gewassen, voor den muur staande, de gelegen
heid tot eene zoo naauwkeurige meting gunstig

maakte. Het landgoed was toen in handen
van Jean Egbert Koch uit Amsterdam. Tegen
den muur zijn wijngaarden geplant, aan
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gewoon latwerk gebonden. Bezijden een rond
bloembed, hetwelk in het midden voor den
muur ligt, en omtrent overal even ver van
denze/ven a f is. bevinden zich twee plaatsen,
een waar men spreekt, en een waar men hoort;
gemeenlijk plaatst zich de hoorder in het punt
ten westen van het rond. en de tuinman in dat
ten oosten van hetzelve, sprekende hij tegen het
noordoostelijk deel van den muur.
Bij de natuurkundige opneming is een
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belangwekkende tekening gemaakt (fig.5).
Een bijzonderheid uit het rapport wordt aan
de hand hiervan duidelijk: Meerdere ordina
ten (= y-assen in een rechthoekig coördinatiestelsel) naar H toe hebben wij niet
getrokken, om dat zulks, uit hoofde van een
terrasje, 't welk daar tegen over voor den muur
ligt, met geene genoegzame naauwkeurigheid
konde geschieden. Bedoeld terrasje is thans
niet meer aanwezig; waartoe het diende werd
helaas niet gerapporteerd.
De praktijk van het ’laten spreken’ of
’oproepen’ van de echo - zoals men dit wel
noemt - is uit een en ander even duidelijk
geworden als het reeds in 1779 door Martinet
was beschreven: Wanneer de Hovenier iemand

geleidt en plaatst, op den afstand van
drieënvyftig voeten, van het Middenpunt des
Muurs; wanneer hy zelf, zeventien voeten ten
Westen, bezyden hem gaat staan, en dan zagt
o f hard geheele Vaerzen spreekt, dan ant
woordt de Echo dezelven, niet agter elkander,
maar elk één voor één.
Omgerekend naar het thans gebruikelijk
metriek stelsel betekent dit (ongeveer): de
toehoorder moet zich opstellen op bijna 15 m

C

(g)

D

Y

vanaf het middelpunt van de halfronde muur
(in de afbeelding punt A), en de spreker bijna
5 m westelijker er van af (in punt B). Met
moderne geluidsopname en -weergaveapparatuur bemerkt men dan (wat het
menselijk oor niet kan waarnemen) in
vertraagde weergave, dat het geluid met een
uiterst kleine vertraging van de spreker, via
de muur, naar de toehoorder komt. Trou
wens, ook Van der Aa (1844) had reeds
nauwelijks eenig tijdverloop geconstateerd en
De Rijk (1905) wist al van haast een
ondeelbaar oogenblik later dat het geluid
doorkwam.
Men moet tegenwoordig echter wel vaststel
len dat het wegbreken van het paal-en-
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latwerk, als getekend in fig.4 en te
concluderen uit fig.2. misschien zelfs ook nog
het plaatsen van een toegangspoortje op de
middellijn van de cirkel, een veranderde
demonstratiesituatie heeft tot gevolg gehad.
De toehoorders bij A richten zich bij
voorkeur naar het zuiden, de demonstrateur
loopt, al pratende, langs de cirkelvorm van de
muur, op een paar meter afstand ervan, van
noord naar zuid. Naar gelang de demonstra
teur de snijpunten (gestippeld op fig.5) van
stemgeluid en weerkaatsing kruist horen de
toehoorders (vooral met hun rechteroor;
recht gehoorgestoorden hebben er moeite
mee!) het geluid weerkaatsen van beneden
oorhoogte. De suggestie wordt uiteraard
versterkt wanneer men - naar aanwijzing van
de demonstrateur - beslist niet omkijkt en
waarneemt, wat hij als spreker doet en zegt.

Veranderd (namelijk van privé-park naar
algemeen recreatief centrum) gebruik van het
complex heeft wijziging gebracht in de
aangelegde echo-muursituatie, met als gevolg
een sedert ongeveer 1905 gewijzigde demonstratietechniek (1884: ...daar bevonden we ons
op een groot rond plein, aan de noordzijde
geheel, aan de oost- en westkant gedeeltelijk
omringd door een muur. 1920: Deze echo,
toenmaals een luxe- thans een beroeps-echo,
die tegen een entree haar kunsten vertoont...)
Maar ondanks dit: in het laatste kwart van de
20ste eeuw, met een stijgende behoefte aan
romantiek en kennis van historie, blijvend
een opmerkelijk plekje, zó dicht onder de
rook van de Hoofdstad des Rijks, en zeker
waard, volledig naar de oorspronkelijke
situatie gerestaureerd te worden (en
onderhouden).

Samenvatting

De echo van Muiderberg

De Muiderberger Echo in het Echobos eigenlijk: hofstede Rustrijk heeft een natuur
kundig mogelijke verklaring in de vorm van
een halfcirkelvormig gebouwde baksteen
muur, opgetrokken als traditioneel ’orna
ment’ in een tuin- en parkcomplex, omstreeks
1725 aangelegd voor Johan Six als traditio
neel buitenverblijf.
Reeds bij de aanleg is het echo-effect
geconstateerd en sedert 1779 herhaalde malen
bestudeerd en verklaard, vanaf het begin al in
de wetenschap: Er zyn vaste Regels, volgens
welken men de Muuren kan bouwen, om Echo's
te hebben, gelyk men wil (Martinet, p.380).
In een lust tot romantiseren zijn vanaf’het
eerste uur' aan de kunstmatig aangelegde
’echo’ elementen verbonden, die er de
attractie van verhogen, maar er overigens
niets mee te maken hebben: het gebruik van
echo-elementen in het dichtwerk van P.C.
Hooft -verband houdende met de normale
akoestiek aan de meent en de verplaatsing
van de (r.k.) parochiekerk naar de (nieuw
gebouwde protestantse) kerk-aan-zee; het
suggereren van de onmogelijkheid iets
dergelijks elders te contrueren -met een
waarschijnlijk imaginaire poging daartoe in
Engeland.

Gedicht zoals het voorgedragen werd en op
23 september 1895 opgeschreven is door de
’opzichter’ B.H. Elsnerus.
O, Echo, wonder van deez’ dreven,
reeds eeuwen hieldt gij krachtig stand.
Wat ook verging, gij zijt gebleven;
Nóg roemt men u in ieder land.
Wat reeks geslachten is verdwenen,
dien gij bewond’ring hebt gebaard;
wat drommen stonden om u henen,
die’t raadsel nooit werd opgeklaard.
O. kondt gij uit uzelven spreken,
wat zoudt g’ons melden van't weleer,
toen Muiderberg, met trots bekeken,
een lustoord was voor Vrouw en Heer.
Toen Hooft en Vondel, Tesselschade.
en Roemer Visscher Muidens slot
bezochten, om, zo vroeg als spade,
zich daar te baden in genot.
Gij zoudt dan menig stem doen klinken
door u op deze plek gehoord,
in wier nabijheid ’t zwaard moog’ blinken,
graaf Floris eenmaal werd vermoord.
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Maar gij blijft stom van al’t verleden,
van al wat reeds verzonk in’t graf.
Gij paart als steeds uw stem aan’t heden,
aan elke stem, die’t stof u gaf.
Ga voort dan hier ons aan te spreken
waar nu de wakkere landman zwoegt,
waar hij wil zaaien, onbezweken,
en voor zijn brood den akker ploegt.
Waar pracht en rijkdom eens geboden,
maar thans het landelijk schoon ons leidt,
dat aan het stadsgewoel ontvloden
den stillen burger vreugd’ bereidt.

Heel d’oudheid, door de waan veroverd
maar door een wederklank betoverd
als door een levende godin,
ontzag uw onderzoek verlichter, *)
prent ieder wijsgeer, edel dichter,
veel edeler gevoelens in.
Nochtans, een wonder is uw wezen,
uit trilling van de lucht gerezen
die op een afstand weder spreekt.
Doorzoek’ men vrij in alle hoeken,
men zal vergeefs uw oorzaak zoeken,
alleen bezield door stemgeluid.

Waarin de zee en groen hem trekken
en’t lied van’t voogden koor hem streelt;
ja, hem tot nieuwen ijver wekken
bij d’arbeid, hem door’t lot bedeeld.

Al spreekt men ook de vreemdste talen,
gij zult ze woordelijk herhalen,
schoon gij toch niets er van verstaat.
Het standpunt dient hier wél gemeten
of gij zijt heel uzelf vergeten
en hoort niet welke toon gij slaat.

Schenkt hun, die daag’lijks gaan en komen,
de Echo onverpoosd genot,
in landelijk schoon, waar zoete dromen
doen juichen steeds gewoel ten spot. *)

Toch spreekt gij beurtelings goede rede

Ha ha ha ha !

Houdt wel geen maat, het klinkt toch fraai.
Daarom zij u de lof gegeven
dat gij hier in dagelijks leven
kunt praten als een papegaai.

*) steeds = stads-, van de stad.
*) Onduidelijkheid; ook werd gezegd:
’Onzei’t u ’t onderzoek verlichten'
Echo vers Muiderberg
Gedicht, zoals het werd opgetekend uit de
mond van de ’boswachter’ Hendrik de
Gooyer, omstreeks 1965.
Echo, echo, laat u horen.
Wij lenen u opmerkzaam d’oren.
Natuur heeft aardig u geteeld.
Schoon onbewust van ’t doel der zaken
kunt gij ons stichten en vermaken,
hetzij men spreekt, of zingt, of speelt.
Gij kunt niets uit u zelven zeggen,
noch iets verstandigs overleggen.
Al wat men voorzegt volgt gij na.
Ja, hoort gij dikwijls zotheid klappen,
of wel de taal der wetenschappen,
gij spreekt het alles even klaar.

**) Hier mist een regel.

De Echo te Muiderberg door prof.
Clarisse *)
Een menschelijke stem doet uit den grond
zich hooren.
Betoovrend wonder! Heeft d’aarde óók een
mond?
Geleerdheid put zich uit om d’oorzaak op te
sporen
en ieder prijst verrukt dien welbespraakten
grond.
De spraak aan’t dier geleerd moog’ vrij ons
oor bekooren
en d’Echo sprei’ haar galm langs berg en veld
in’t rond.

d’Aloudheid roem’ ’t metaal, welks klank de
zon deed hooren,
maar waar of wanneer ooit sprak 's aardrijks
eigen mond?
Dat woestheid nooit dien schat, o Rustrijk,
moog’ verstoren.
Elk oord u dien benij' tot ’s werelds jongsten
stond!
En wie Euroop’ doorreisd’ om wondren op te
sporen
steeds zegge: ’k Vond niets zoo vreemd als ’t
spreken van uw grond.
Ha.ha.ha.ha.
*) Aldus op een los velletje papier ingelegd in
het Protokollenboek A2 ten gemeente
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archief Muiden, met op de keerzijde een
soort adressering aan Jacob Saportas.
De eerste 3 regels werden ook geciteerd
door A. Vreeken, Geïlllustreerde Gids voor
Muiderberg en het Muiderslot. (Muiderberg 1901; Amsterdam 19062)
Op welke manier Johannes Clarisse
geïnspireerd werd tot het gedicht is niet
duidelijk. 19 oktober 1770 geboren te
Schiedam en 20 november 1846 overleden
op Huize De Brink onder Rheden (begra
ven te Katwijk aan Zee(!) 4 december 1846)
was hij in zijn tijd een nogal vermaard
geleerde: doctor philologie èn doctor
theologie, schrijver van vele (ook met goud
bekroonde) studiën.

Over het Wapen van ’s-Graveland
H.J. W. Wijsman
Het wapendier van ’s-Graveland is omschre
ven als een gekroonde trapgans. Op de
luchters van de Hervormde Kerk zien we zeer
natuurgetrouwe trapgansjes. Boven de klapbrug die het Noordereinde afsloot stond een
wit gansje op een rood veld; en hiernaar is het
dat het op de hoek gelegen café de naam ’Het
Zwaantje' kreeg. Thans hangt daar een
uithangbord met een echte zwemmende
zwaan erop. In het gemeenschappelijke
wapen van de gefuseerde gemeenten, zoals
afgebeeld op het raadhuis, het buiten
Westerveld, is één derde gevuld met een witte
gans op een rood veld.
In het boekje van ds A.D. Wumkes ’In de
gekroonde Trapgans’ (1973) is vermeld dat
het gemeentewapen ontleend is aan het
polderwapen. Van het wapen zoals dit
voorkomt op het octrooi voor de polder van
het Hof van Holland uit 1641 is op de omslag
van dat boekje een afbeelding gegeven
(fïg.1.). De lange hals van de afgebeelde vogel
wijst veel meer op een zwaan dan op een gans
en van een trapgans (voor leken een
hoenderachtige vogel) is helemaal geen
sprake.
In het boek ’Psychologie und Alchemie’,
door C.G. Jung, trof ik een afbeelding aan
(fig.2) van een ’Avis Hermetica’ ontleend aan
een boek genaamd ’Hermaphroditisches
Sonn- und Mondskind’ uit 1752. De ’Vogel
van Hermes’ dus, in een alchemistische
context. Het bijschrift luidt: Anser respective
Cygnus Hermeticus, dus hermetische Gans óf
Zwaan. De overeenkomst van beide figuren
(tot in détails van de houding. Let ook op het
kroontje!) is veel te groot om toevallig te zijn,
maar dat het latere duitse en exotische boek
zich nu juist op hét kleine ’s-Graveland zou
oriënteren is ongeloofwaardig! Hieruit volgt
dat beide op een gemeenschappelijke bron
terug gaan. En het moet dan wel een
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alchemistische bron zijn. Het boek verscheen
in Mainz en is geschreven door iemand die
zich L.C.S. noemt. Deze schrijft dat hij zijn
inzichten ontleend heeft aan de bekende
poolse alchemist Sendivogius (1566-1646).
Waar echter de fraaie afbeeldingen vandaan
komen blijkt nergens uit. De tekst van het
boekje, dat ik kon raadplegen in de
Bibliotheca philosphica hermetica, Bloemstraat 15, Amsterdam, spreekt uitdrukkelijk
van een zwaan: Hier sehest du den Schwan auf
beyden Füssen....
De zwaan is in de alchemie een symbool voor
zilver, meer in het bijzonder kwikzilver. De
zwaan vertegenwoordigt de vier elementen.
De knobbelzwaan is, als elke zwemvogel,
thuis te land, te water en in de lucht; heeft
bovendien een felrode, vurige snavel en een
vurig temperament (beide evenals een tamme
gans) en is wit. De onbevlektheid van het
witte dier (wit is zeldzaam als kleur voor
wilde dieren) geeft een mystiek aspect; nog
heden ten dage staan kolonies van zilverrei-
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gers en lepelaars in het Oosten (helaas niet in
Europa!) in een geur van heiligheid. Bij ons
gold dit wel voor de Ooievaar. De 'witte
vogel’ (meestal als duif) is soms zelfs symbool
voor het 'vijfde element’, de quinta essentia
(quintessens), het aldoordringende (en aldus
symbool voor de vernieuwde, wedergeborenmens); dit wordt op zijn beurt in verband
gebracht met Hermes = Mercurius, de
mythische god van het geheimzinnige, van
het vloeibare metaal kwik dat goud oplost.
De witheid is echter ook de middelste stap in
het alchemistische proces waarbij via eerst de
zwartheid en daarna de witheid tenslotte de
goudkleur, en de goud-heid, bereikt worden.
Waarom zouden de stichters van 's-Graveland een alchemistisch motief gebruikt
hebben? Alchemie is meestal de dekmantel
van esoterische belangstelling geweest die in
de late middeleeuwen ten ontzent mogelijker
wijs het onderliggende motief van de
rederijkersbijeenkomsten was, een der wei
nige mogelijkheden om als het ware onder
het oog der Kerk toch 'alternatief bezig te
kunnen zijn. Zo vermeldt Mak ‘) inderdaad
een rederijkerscitaat betreffende 'Mercurius'
geesten'. In de 17e eeuw nam de Staatskerk
dat wakend oog over en het is bekend dat
tussen Kerk en regenten veelal spanning
bestond. Velen der laatsten waren rederijker.
In veel versieringen van ruimten voor
rederijkers treffen we symbolische motieven
aan die ook in Vrijmetselarij en Rozenkruiserij nog heden ten dage een rol spelen. In de
rederijkerskamer zou stellig veel begrip
hebben bestaan voor de gedachte dat de
gekroonde Zwaan de Koningsvogel is. het
geestelijke goud-in-wording, verkregen uit de
Chaos der elementen; een motief wel zeer
passend bij een ontginning met als doel
lusthoven te scheppen op een rechthoekig
stuk grafelijk jachtgebied, beschreven als
waardeloos 'onland'.
De namen van de stichters van 's-Graveland
zijn bekend2) en van dezen vind ik R. Pauw
en P.C. Hooft opgegeven als leden van de
rederijkerskamer D’Eglantier2); ook worden
de (later) tot deze kring te rekenen G.S.
Schaep. D. Corveren J. Six vermeld. Pauw
was een der eersten van de zes hoofdingelan

den en mogelijkerwijs is de suggestie voor dit
polderwapen van hem uitgegaan.
Waarom men dan later van een trapgans is
gaan spreken is niet duidelijk. De 18e eeuw,
voor wie een 'gans' te gewoon was? Het lijkt
een stoffige boekenconstructie omdat
bedoelde vlaktedieren nimmer nederlandse
broedvogels zijn geweest en hoogstens zeer
ongewone gasten. Zo benadrukt ook Kraak4)
dat het in 1636 al uitsluitend wintergasten
waren.
NOTEN
1) J.J. Mak. De Rederijkers. Patria serie XXXIV. 1944.
2) H. Tromp & J. Six, De Buitenplaatsen van
’s-Graveland. 1975.
3) G. Kalft. Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde,
1907.
4) W.K. Kraak, Het wapen van ’s-Graveland, van edele
trapgans, via /waan tot boerentrien. TVE/VVG, 2e
jrg. nr.2, p.124, 1984.
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Literatuur
Boekbespreking
Stinzenplanten.

Auteurs: Piet Bakkeren Evert Boeve.
Voorbereiding: Vechtplassencommissie.
Realisatie: Vereniging tot behoud van natuur monumenten in Nederland.
Uitgeverij: Terra Zutphen. Voorjaar 1985.
f 39"~,90 voor leden (f 49,50 niet-leden)
In het vroege voorjaar, april, als de bomen nog
kaal zijn, kan men in de parkbossen bij
buitenplaatsen in de Vechtstreek en de westrand
van het Gooi de massale bloei bewonderen van
voorjaarsbloeiers als anemoon, crocus, of winterakoniet. Bij oude boerderijen treffen we soms
duizenden sneeuwklokjes aan onder de bejaarde
hoogstamfruitbomen.
Het unieke verschijnsel van grote groepen
uitbundig bloeiende bol- en knolgewassen van een
beperkt aantal soorten komt ook elders in
Nederland voor, steeds op plaatsen met een
historie, bij kastelen, oude boerenerven, oude
tuinen bij herenhuizen, stinzen en borgen.
Waar komen deze planten vandaan? De auteurs
van ’Stinzenplanten’ hebben geprobeerd deze
vraag te beantwoorden en na te gaan of
veronderstellingen zoals ’op kruistochten meege
nomen’, ’verwilderde geneeskruiden of sierplan
ten’ o f’wilde soorten die zich in deze milieus
hebben gevestigd en gehandhaafd’ waar zijn.
Het uitgangspunt is een grondige inventarisatie
van de plantensoorten op buitenplaatsen in de
Vechtstreek en de westrand van het Gooi.
Veldwerk, (cultuur)historische aspecten, beheer
vroeger en nu, zijn onderwerpen van studie
geweest. Alle stinzenplanten uit dit gebied zijn in
eigen tuin geplant en enkele jaren in hun
ontwikkeling gevolgd. De botanicus'Piet Bakker
heeft samen met Evert Boeve, die prachtige foto’s
met een speciaal voor dit doel aangepaste camera
heeft gemaakt, een mooi en verzorgd boekwerk tot
stand gebracht. Tekst, foto’s en illustraties vormen
een evenwichtig geheel, waarbij het consequent
toegepaste zelfde lettertype de leesbaarheid
bevordert.
Het grootste deel van het boek wordt in beslag
genomen door afzonderlijke beschrijvingen van de
stinzenplanten die in het onderzochte gebied zijn
aangetroffen, waarbij naast botanische ook
oecologische aspecten aan de orde komen en de
mogelijke herkomst.
Het eerste deel gaat in op de historie van de
stinzenplanten en het stinzenmilieu bij buitenplaat

sen, kastelen, oude tuinen etc. in Nederland en
sommige delen van NW Europa. Hier wordt
geconcludeerd dat de stinzenplanten in de
zestiende eeuw zijn geïntroduceerd uit MiddenEuropese en Mediterrane gebieden. De planten
werden goed verzorgd, de grond gecultiveerd en
onderhouden en het terrein meestal kunstmatig
geaccidenteerd.
De reden dat de stinzenflora (stinzenplanten en
hun begeleiders) uitsluitend op genoemde histori
sche plekken voorkomen is het specifieke milieu
dat hier is gecreëerd en langdurig gehandhaafd:
een vochthoudende, voedselrijke, luchtige bodem
met milde humus.
Dit milieu is van essentieel belang voor het
voortbestaan van de groep stinzenplanten. De
laatste pagina’s zijn dan ook gewijd aan het beheer
van een stinzenmilieu. Zonder zorg voor de
planten en onderhoud van de bodem en de andere
begroeiing zullen op den duur deze planten
verdwijnen. De beheersvorm ’niets doen’ gaat hier
niet op. Aggressieve soorten, zoals Amerikaanse
vogelkers, sneeuwbes etc. moeten verwijderd
worden.
Behalve de flora is ook de fauna van de
buitenplaatsen geïnventariseerd. De wijngaardslak
werd zo vaak aangetroffen dat deze voortaan
stinzendier kan worden genoemd. Een nuttige
bijdrage aan het beheer van stinzenmilieus wordt
volbracht door mieren, die ijverig zaden van
stinzenplanten verslepen.
Waarom de groep planten met de Friese haam
stinzenplanten wordt aangeduid wordt aan het
begin van het boek uiteengezet. Vijftig jaar geleden
is de naam voor het eerst in een publicatie
verschenen voor enkele planten, zoals Haarlems
klokkenspel, voorkomend op plaatsen waar
vroeger Friese stinzen (versterkte stenen huizen)
hebben gestaan. In latere publicaties zijn wisse
lende schrijfwijzen gehanteerd. De auteurs pleiten
in dit boek voor de uniforme schrijfwijze
stinzenplanten.
Eva C. Schild-Schofaerts
Schaep en Burgh, zetel van de Vereniging tot

Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.
Drs. C.G.S. Wilmer en Hans Nieuwenhuis.
Uitg. Nederlandse Kastelen Stichting 1985. 40 pag.
f8,74.
Bij Natuurmonumentefi verkrijgbaar voor leden
prijs van f7,50.
In de uitgebreide reeks van monografiën over
kastelen, landhuizen, parken en tuinen die door de
Nederlandse Kastelenstichting wordt uitgegeven is
nu een deeltje over het 's-Gravelandse landgoed
’Schaep en Burgh’ verschenen. Dit biedt een
aardig overzicht over het ontstaan en de
ontwikkeling van dit landgoed, één van de vele in
de zeventiende eeuwse ontginning langs de
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digheden in veertien hoofdstukken ondergebracht.
De vele gegevens zijn vervat in een goed leesbaar
verhaal, waarbij tal van herinneringen en anekdo
tes zijn opgenomen. Negentig foto’s en enkele
kaarten illustreren de tekst.
De herkomst van de gegevens is niet in de tekst
aangegeven. Achter in het boek is alleen een lijst
van geraadpleegde literatuur en een verantwoor
ding opgenomen waardoor het verifiëren van de
vermelde gegevens niet eenvoudig zal zijn. De
kleine Uitgeverij te Schoorl heeft het boek
opgenomen in haar reeks van tram- en treinboe
ken, echter dit wil zeker niet zeggen dat deze
publicatie alleen voor de groep van trein- en
tramliefhebbers van belang is.

westrand van het Gooi. Dank zij van Lennep in
’Late Regenten’ en ’Tamme Kastanje’, Tromp en
Six in hun ’Buitenplaatsen van ’s-Graveland’ en
Meyer met zijn artikel over ’Amsterdamse
Ontginningen in het Westen van Gooiland’ in
TVE/VVG is er al vrij veel informatie beschikbaar
over de 's-Gravelandse buitenplaatsen.
Het boekje over Schaep en Burgh is een welkome
aanvulling hierop, vooral omdat vanaf het begin
van de ontginning de lotgevallen van het landgoed
en de bewoners ervan worden beschreven.
Het onderwerp is daarom zo boeiend omdat in de
loop van enkele honderden jaren uit een door de
toenmalige landbouw sterk gedegradeerd landschap door menselijke activiteiten een grote
verscheidenheid is ontstaan waarvan iedereen nu
nog kan profiteren.

E. van Mensch

J. D aam s

Schetsen uit het Hilversumsche volksleven, vijf
verhalen door J.F. Arundinis Piscatorii (J.F. van
Hengel) voor het eerst gepubliceerd tussen 1862 en
1868, 112 pagina’s, drie afbeeldingen, f9,75 (met
verzendkosten f 12).
Het leven van Doctor Van Hengel (181 1-1892),
Doctor Joannes Fredericus van Hengel, de
vermaarde Hilversumse geneesheer in de negen
tiende eeuw, zijn achtergronden en karakter, zijn
levenswerk en strijd. Eindredaktie: Joop Reinboud.
64 pagina’s, 7 afbeeldingen, f9,75 (met verzendkos
ten f 12).
Bestelling: door het overmaken van bovenstaande
bedrag(en) op giro 307 328 van de penningmeester
van de Hilversumse Historische Kring ’Albertus
Perk’, de heer G.A.Th.J. Meyer, W. Barendszweg
176. 1212 BP Hilversum.

Uit de tijdschriften

In de laatste twee afleveringen, aan een speciaal
onderwerp gewijd, kon de rubriek Literatuur niet
worden opgenomen. De redactie stelt zich voor om met
ingang van de komende jaargang deze rubriek in wat
gewijzigde en uitgebreidere vorm voort te zetten. In de
tussentijd volgt hieronder een korte selectie uit de
tijdschriften van het afgelopen halfjaar.

De ’s-Gravelandsche Paardetram, W.l. Engel.
Uitgeverij Pirola, Schoorl, 1985, 120 blz., f29,50.
Na het eerste boek van de heer Engel over de
Gooische Stoomtram is onlangs het boek over de
’s-Gravelandsche Paardetram verschenen.
De geschiedenis van deze paardetram begint met
de concessie-aanvraag nu honderd jaar geleden. De
tramlijn werd in eerste instantie aangelegd vanaf
het Stationsplein te Hilversum naar ’s-Graveland.
De intitiatiefnemers waren kapitaalkrachtige heren
uit Hilversum en ’s-Graveland.
Vijfjaar na de aanleg van de lijn naar ’s-Graveland
volgde een aftakking naar het Susannapark te
Hilversum. De onderneming heeft slechts tot 1923
bestaan. Het boek beschrijft de geschiedenis van
deze tramlijn met daarbij in grote lijnen een beeld
van de gemeenten Hilversum en ’s-Graveland.
Ondanks het gebrek aan archief van de N.V.
’s-Gravelandse Tramweg Maatschappij is het de
heer Engel gelukt, dankzij intensief speurwerk, de
geschiedenis tot in kleine details te achterhalen.
In een chronologische volgorde zijn de wetenswaar

Natuurbehoud, tijdschrift van de vereniging tot behoud
van natuurmonumenten in Nederland.
Weergave van een gesprek met ir L.G. Knop over het
meer natuurlijke bos, in de zin van: meer natuurlijk
vergeleken met het tot nu toe gangbare bij bosbeheer. De
Nota Beheersbeleid Bossen, door het bestuur van
Natuurmonumenten samengesteld, werd op de vereni
gingsraad van november 1984 aangenomen ( 16e jrg.,
1985.nr 1).
Met het milieu in Nederland gaat het in ons land steeds
minder goed en het natuurbeschermingsbeleid brokkelt
zienderogen af. De ecologische crisis komt voort uit een
mentaliteit van denken en handelen op korte termijn,
waardoor de toekomst de verliezer dreigt te worden ( 16e
jrg., 1985. nr 2).
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N ajaren van teruggang gaat het met de lepelaarspopula
tie in Nederland weer beter. De Naardermeer neemt
daarin een grote plaats in (16e jrg., 1985, nr 3).

Actualiteiten

Natuur en Milieu, maandblad van de gelijknamige
stichting.
Ook voor bossen in ons dichtbevolkte land is
natuurontwikkeling mogelijk, waarbij de functionele
verbanden tussen vegetatie en de grote zoogdieren van
vitaal belang zijn (9e jrg.. 1985, nr 6).

Herdenking van Doctor Van Hengel

Van 14 september tot 3 november j.1. vond in het
Cultureel Centrum de Vaart te Hilversum een
tentoonstelling plaats gewijd aan Doctor J.F. van
Hengel (1811-1892). Deze tentoonstelling over de
befaamde Hilversumse geneesheer werd op initia
tief en ter gelegenheid van het 2e lustrum van de
Hilversumsche Historische Kring ’Albertus Perk’
door een werkgroep voorbereid.
Hoewel de tentoonstelling bij het schrijven van dit
stukje nog gaande was, kan van een sukses worden
gesproken. Onze werkgroep heeft in ruim een jaar
van intensieve voorbereiding veel nieuw- materiaal
boven tafel gebracht, waarin een relatief groot
publiek geïnteresseerd bleek te zijn. Ook de
belangstelling van de kant van de pers heeft zeker
tot het sukses bijgedragen evenals de goede
ontvangst van twee boekjes die ter gelegenheid van
de herdenking zijn uitgegeven.

Het Vogeljaar, tweemaandelijks tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming.
Twee aardige artikeltjes over de in maart van dit jaar 60
jaar geworden Jaap Taapken. De Laarder Waschmeer
heeft een waarnemingshut, voor de totstandkoming
waarvan hij veel gedaan heeft. Elke eerste zaterdagmor
gen van de maand kan men onder deskundige leiding
daar een kijkje nemen (33e jrg., 1985, nr 1)
Een zware hagelstorm op 14 mei jJ. richtte een grote
slachting aan onder de kokmeeuwenkolonie op de Stille
Plas in Loosdrecht (33e jrg.. 1985. nr 2).

De kleine Ratelaar, contactblad van de Afd. Gooi e.o.
van het IVN.
Een korte beschrijving van het recreatiecentrum 'Het
Naarderbos' (7e jrg., 1985. nr 3).

Nieuwsbrief van de Stichting vrijwillig natuur- en
landschapsbeheer Noord-Holland.
Het beheer van Natuurmonumenten voor zijn vier
VGravelandse buitenplaatsen zal de natuurwaarden niet
verminderen, maar er zal ook geen verdere ontwikkeling
plaats vinden. Tijd om tenminste voor één buitenplaats
de zaak andersom te stellen en te streven naar een
completere levensgemeenschap van het bos (nr 3. febr.
1985).

De Korhaan, verenigingsorgaan van de Vogel werkgroep
het Gooi e.o.
Verslag van een wandeling van 's-Graveland naar
Kortenhoef langs het Oppad en terug over de Kromme
Rade. Ook voor niet speciaal in vogels geïnteresseerden
een aan te bevelen wandeling ( 19e jrg., 1985, nr 3).

Tentoonstelling
De werkgroep stond voor de moeilijke taak om
een man aan de historie te ontrukken van wie de
publikaties zijn belangrijkste nalatenschap zijn.
Zijn familie is (althans in Nederland) uitgestorven.
Zijn laatste kleindochter beschreef voor haar dood
(1961) hoe zij -tot haar spijt- de laatste
persoonlijke herinneringen aan haargrootvader
had opgeruimd.
De presentatie van de persoon Van Hengel tegen
de achtergrond van historische gebeurtenissen was
naar verhouding het gemakkelijst en ook heel
dankbaar. Van Hengel vocht als Leids student
mee in de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen
(1831) en daarover is leuk en bekend materiaal te
vinden.
Dat geldt ook voor de sporen die Van Hengel in
Hilversum heeft achtergelaten en die vanaf het eind
van de 19e eeuw door de fotografie werden vastge
legd. Dat gold met name voorde Warme Spijsuitdeling (de Soeploods), een aktiviteit waarmee Van
Hengel zich meer dan 40 jaar mee bezig heeft gehou
den, zijn aktiviteiten op het gebied van de huisves
ting van arbeiders, de oprichting van het Witte
Kruis, het Herstellingsoord Trompenberg en het
ziekenhuis. Moeilijker bleek het om zijn strijd tegen
de epidemische ziekten op een bevredigende manier
te visualiseren. En echt problematisch werd voorons
de behandeling van zijn strijd tegen maatschappe
lijke misstanden als de gedwongen winkelnering en
het misbruiken van het begrafenisfonds. Ook zijn
aandacht voor goede babyvoeding waarmee hij tot
op hoge leeftijd zeer nadrukkelijk bezig bleef kon
nauwelijks in beeld worden gebracht.

306

M IX

■■■M M

!? A!*"

H l ff
I

WSSÊ

^ y J W w VW H

■

MTS

S sk ss

■BH
^

4#.

S3 s
»w .—

.-

•-

De waarzegster in het Gooi. C. G.A. Last, 1865
Klank-beeld collage
Al met al bleek het goed mogelijk in de
tentoonstelling een beeld te geven van de
ontwikkeling van de curatieve naar de preventieve
geneeskunst, zoals die werd beoogd door de
beweging van de Gezondheidsleer met Van
Hengel als een van de belangrijkste pleitbezorgers.
De veranderingen op medisch-maatschappelijk
gebied, die niet of maar ten dele in de
tentoonstelling tot uitdrukking konden komen,
kregen meer kans in een geluidscollage met
ondersteunende tijdsbeelden op dia.
Uit de vele authentieke uitspraken van en over Dr.
Van Hengel die door werkgroep werden verza
meld, stelde Harry Geelen een collage samen die
met behulp van bekende acteurs op de band werd
gezet. Door een druk op de knop konden de
bezoekers van de tentoonstelling deze klank-beeld
collage gepresenteerd krijgen. Mede door de
levendige presentatie werd deze aanvulling zeer
gewaardeerd.
Van Hengel als literator
Van Hengel vestigde zich in 1838 in Hilversum op
aanraden van Professor Suerman te Utrecht.

Volgens Van Hengel is het deze hoogleraar
geweest die hem aanraadde de pen te hanteren als
hij omstandigheden wilde verbeteren. Dat was bij
Van Hengel niet tegen dovemansoren gezegd. Hij
schreef veel en graag en hij deed dat op een zeer
indringende, scherp observerende en exacte wijze,
als een wetenschapper die beseft dat literair werk
beter doordringt. Hij trad daarmee in het spoor
van zijn tijdgenoot Cremer die met zijn beschrij
ving van de kinderarbeid het gemoed van
landgenoten in de 19e eeuw wist te beroeren en zo
de publieke opinie beïnvloedde.
In die geest zijn ook vijf verhalen door Van Hengel
geschreven over het volksleven in Hilversum rond
het midden van de vorige eeuw. De verhalen zijn
door hem met kennelijk genoegen geschreven.
Maar ze hebben ongetwijfeld ook de bedoeling
gehad om de publieke opinie lenig te maken voor
verandering en aktie om misstanden op te heffen.
Zijn aard van nauwkeurig observerende en
diagnostiserende arts leidt zijn pen. Hij laat de
lezer niet in het ongewisse hoe hij er over denkt en
wat er wel zou moeten gebeuren. Dit wordt echter
niet storend. De verhalen blijven dankzij de
nauwkeurige instelling van Van Hengel boeiende
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en prettig leesbare tijdsdocumenten. Het heeft ons
verheugd, dat wij de vijf verhalen in facsimile
gebundeld bij deze herdenking konden heruitge
ven. De belangstelling bleek dermate groot, dat al
na drie weken de eerste oplage was uitverkocht en
tot een herdruk werd besloten.
Biografie Doctor Van Hengel

De uitvoerige research van de werkgroep werd op
voorbeeldige en zeer lezenswaardige wijze samen
gevat door de journalist Joop Reinboud. In deze
levensbeschrijving kon goed aandacht worden
besteed aan de sociale strijd en -om het met een
uitdrukking van die tijd te zeggen- de menslie
vende instelling van Doctor van Hengel.
Standaardwerk

Voor al onze aktiviteiten is het standaardwerk van
Van Hengel ’De Geneeskundige Plaatsbeschrij
ving van het Gooiland’ gids en onuitputtelijke
bron geweest. Het is door de stijl van de schrijver
nog steeds een goed leesbaar naslagwerk over de
medische, maatschappelijke, economische en
geografische omstandigheden van het Gooi rond

1870.
Als sluitstuk van de herdenking van Doctor J.F.
van Hengel worden stappen ondernomen om ook
dit grote werk vooreen redelijke prijs in facsimile
opnieuw uit te geven.
W.W. Pott, voorzitter werkgroep Dr. van Hengel
J.E. Lamme, coördinator werkgroep Dr. van
Hengel

Herdenking van de jaren 1940-1945
Zoals op vele plaatsen elders in den lande is ook in
het Gooi dit afgelopen voorjaar de oorlog
1940-1945 herdacht. Dat de historiche kringen van
TVE zich daarbij actief hebben ingezet spreekt
vanzelf.
Wij mogen daarvoor dankbaar zijn, want in veel
gevallen heeft men met schrik ontdekt dat er van
de plaatselijke geschiedenis van die jaren weinig of
niets op schrift was gesteld. Het was hoog tijd dat
te doen vóór het te laat zou zijn. De historische
kringen van Bussum, Eemnes, Hilversum, Loosdrecht en Naarden hebben, alleen of in samenwer
king met anderen, daaraan voldaan.
De H.K. Eemnes heeft door middel van een
tentoonstelling, behalve aan de tweede wereldoor
log in het algemeen, bijzondere aandacht gegeven
aan de in het Eemnesser gebied in die jaren
neergestorte vliegtuigen. Tevens werd een aparte
uitgave van het Kwartaalboekje gewijd aan de
geschiedenis van de Amerikaanse bommenwerper
van het type ’Liberator’ die op 21 december 1944

in de monding van de Eem neerstortte. Twee
bemanningsleden overleefden de val, zeven ver
dronken in het Ijsselmeer.
No. 52 van jaargang 1985 van het periodiek van de
H.K. Loosdrecht bevat een artikel over de
bezettingsjaren in die gemeente, terwijl al een paar
jaren eerder een aflevering gewijd was geweest aan
’Impressies 1940-1945’.
In Bussum en Hilversum hebben zich, samen met
de plaatselijke kringen, werkgroepen gevormd.
Het Hilversums gemeentearchief bleek zelfs
nauwelijks enig materiaal te hebben. Gelukkig
daarom dat de werkgroepen ’Beschrijving Hilver
sums verzet 1940-1945’ en ’Herdenking mei
’40-’45’ samen het boekje ’Hilversum onderdrukkingen verzet 1940-1945’gepresteerd
hebben en daarmee een document van de eerste
orde! Het is aan 12.000 scholieren kado gegeven.
Hopelijk zullen die het, vooral als ze wat ouder
geworden zijn, nogeens lezen en herlezen. Een
soortgelijke situatie in Bussum, waar bovenal
vermelding verdient het boek van mevrouw Joan
Bruineman ’Metterdaad, vijf jaar onderdrukking
en verzet’. Dit boek is tot stand gekomen uit
interviews met nog levende verzetstrijders of met
hun nabestaanden.
Andere kringen lieten het bij tentoonstellingen. Zo
organiseerde ’Baerne’ er een, speciaal over de
bevrijding, onder de titel 'Baarn vrij en blij’. De
Blaricumse historische kring werkte mee aan een
expositie in het Dorpshuis over de bezettingsjaren
en de bevrijding. In ’s-Graveland richtte ’In de
Gloriosa’ een interessante tentoonstelling in met
zuiver authentiek materiaal, als: uniformen, zowel
geallieerde, duitse als van de Binnenlandse
Strijdkrachten, zendapparatuur, distributiebon
nen, parachutes gebruikt met voedseldroppings,
en wat niet al. In wat beknoptere vorm is deze
tentoonstelling daarna speciaal voor de school
jeugd ingericht. De H.K. Weesp hield een
tentoonstelling over de bezettingsjaren, waar ook
materiaal van de Anne Frank Stichting te zien
was. En ook hier zijn de hoogste schoolklassen er
naar toegestuurd.
In Naarden werd op 4 mei in het Vestingmuseum
de tentoonstelling ’Naarden bezet en bevrijd’
geopend, mede georganiseerd door de Vereniging
Werkgroep Vestingstad. Met de medewerking van
een flink aantal particulieren werden foto’s,
krantenartikelen en voorwerpen getoond uit de
periode waarin de NSB opkwam, het dagelijks
leven tijdens de bezetting en de laatste
oorlogsjaren.
Wij hopen met dit overzichtje niemand te kort
gedaan te hebben. Belangrijk is dat er het nodige

308

gepubliceerd is, immers het gaat niet in de eerste
plaats om het wakker roepen van herinneringen in veel gevallen pijnlijke maar om het vastleggen
van het gebeurde. Maar bovenal is belangrijk dat
jongeren de kans gekregen hebben te begrijpen
aan wie we onze vrijheid te danken hebben en hoe
die vrijheid te bewaren is.

Thysseprijs uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend
aan mensen, die hebben bijgedragen aan de
voortzetting van het levenswerk van E. Heimans
en Jac. P. Thysse, zoals Prof dr P. Zonderwijk en
D.T.E. van der Ploeg. Bakker is sinds 1963
medewerker van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten en geldt als een van de beste
floristen van ons land.

Bussum

Marcus van der Heide, leraar klassieke talen aan
het Farelcollege in Amersfoort en redacteur van
het kontaktblad van de Historische Kring Bussum
heeft van de gemeente Bussum de aanmoedigings
prijs gekregen. Terwijl de cultuurprijs dit jaar ging
naar de Bussumse schrijver Rudolf Geel.
Van der Heide ontving zijn prijs voornamelijk
voor zijn boek Bussum door Schrijversogen.

Muiden

Op vrijdag 11 oktober werd in het Muiderslot
feestelijk de volgens de nieuwste inzichten
heringerichtte kruidhof geopend. Bij die gelegen
heid maakten de genodigden een rondwandeling
over het pad op de vestingwerken rond het slot.
De bijzonder mooie kijkjes op de vechtmond, de
polder, het slot en de kruidentuin maken de
aantrekkelijkheid van dit beroemde complex nog
weer groter.

Kortenhoef

Op 16 november is in de koningszaal in Artis aan
de Kortenhoever Piet Bakker de Heimans en
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Laren

Onder auspiciën van de Historische Kring Laren,
waarvan TVE-bestuurslid K. Kool voorzitter is,
vond op zaterdagmiddag 24 augustus jl. de
onthulling plaats van het Trammonument, in het
plantsoentje tegenover de ambtswoning van de
burgemeester, daar waar nog de sokkel staat van
het gedenkteken van de Gooische Tramweg Mij.
ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan in 1931.
Hoe kwam de beeldhouwer, de heer Steenbeek, op
de gedachte om voor dit monument (zie foto) een
tramconducteur als model te nemen? Na het
officiële gedeelte liet hij dit den volke weten,
staande op een stoel in Café ’t Bonte Paard.
In 1941 woonde hij in Zeist en kon hij nog vaak
gebruik maken van de op onze Gooische
stoomtram gelijkende tram naar Utrecht. Ook
daar een conducteur met bij iedere halte een fluitje
voor de machinist, ten teken dat hij kon
vertrekken. Bij de halte Hessenweg in De Bilt
gebeurde echter in de maand mei van 1941 wat
bijzonders.
In dit tweede oorlogsjaar was op 13 mei via de
BBC te Londen het verbazingwekkende nieuws
gekomen dat Rudolf Hess, de plaatsvervanger van
Hitler, op eigen gelegenheid per vliegtuig naar
Schotland was gekomen en per parachute was
gedaald op het landgoed van de hertog van
Hamilton (waarbij hij een enkel brak). Na die
gedenkwaardige dag nu placht de conducteur bij
vorenbedoelde halte in De Bilt te roepen: ’Hess is
weg!’, gevolgd door een luide fluittoon. Dit tot
grote schik van de passagiers uiteraard. Dank zij
de heer Steenbeek is dit moment nu vereeuwigd in
brons.
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TVE-activiteiten
Verslag van de speciale TVE-bijeenkomst op 12
september 1985 gehouden in Jan Tabak, met
als onderwerp 'Een streekarchief voor het Gooi
en de Vechtstreek'.

Voor een gehoor van circa 50 personen opende
mr F. Le Coultre, voorzitter van TVE, de
avond met een welkomstwoord en een uiteen
zetting over het waarom van deze bijeenkomst.
Redenen hiervoor waren onder meer het aan
bod van de gemeente Hilversum deel te nemen
aan het streekarchief i.o. en het positieve ant
woord hierop van de gemeenten Laren en Blaricum. Binnen de gemeente Naarden heeft het
voorstel hevige discussies doen opleven. Naeen
eerdere behandelingvan het Hilversumse voor
stel in de Naardense gemeenteraad in april van
dit jaar, die overigens geen 'ja' of 'nee' op het
voorstel tot resultaat heeft gehad, was namelijk
gebleken dat het onderwerp nog steeds veel stof
tot gesprek in het Gooi oplevert.
De heer Le Coultre introduceerde vervolgens
de drie inleiders. Dr A J . Kölker, provinciaal
inspecteur der archieven in Noord-Holland,
Dr A.C.J. de Vrankrijker, de Gooise
historicus en Drs W.A.M. Brieffies, streekar
chivaris bij de Archiefdienst voor de Westfriese Gemeenten te Hoorn.
De heer Kölker schetste in het kort de
wettelijke context waarbinnen gemeenten met
hun archieven dienen om te gaan. Hij wees
daarbij onder andere op de democratische
wijze waarop onze volksvertegenwoordiging
destijds in 1962 tot in-werkingstelling van de
Archiefwet is overgegaan, waarin de richtlij
nen voor zorg en beheer van overheidsarchie
ven worden voorgeschreven.
Verder beschreef hij de (financiële) voordelen
van de constructie van een streekarchief in
plaats van een archiefdienst voor elke
gemeente afzonderlijk. Zeker voor kleinere
gemeenten met een inwonertal dat onder de
60.000 ligt is het financieel niet op te brengen
om een archiefdienst in te richten met een

goedgekeurde kluis, een studiezaal voor
bezoekers, een historische bibliotheek en een
atlas en prentenverzameling. Bovendien is het
voor die gemeenten in de regel vaak al te
kostbaar om een dure functionaris als een
gemeentearchivaris in de zin van de wet nu
eenmaal is, aan te stellen, laat staan meerdere
medewerkers.
Verder ging de provinciaal inspecteur nog in
op de Gooise situatie. Na 13 jaar van
eindeloos onderhandelen over verschillende
plannen, van Naarden en Bussum. blijkt nu
een hoopgevende start gemaakt te zijn in
Hilversum. Daar zijn nu de archieven van
drie gemeenten in één streekarchief verenigd,
namelijk Hilversum. Laren en Blaricum. De
enige gemeenten die geweigerd hebben tot
deelname over te gaan zijn Bussum en
Huizen. Nederhorst den Berg en ’s-Graveland willen deelnemen zodra er meer andere
gemeenten meedoen. De gemeente Muiden
heeft tot dusver niet gereageerd. De gemeente
Naarden heeft toegezegd een beslissing te
zullen nemen.
Verder beschreef de provinciaal inspecteur de
toestand waarin hij het Naardense oudarchief had aangetroffen bij een onderzoek
naar de toegankelijkheid en conservering
daarvan dat hij had ingesteld.
De volgende inleider, de archivaris van de
Archiefdienst voor Westfriese Gemeenten,
Drs W.A.M. Brieffies, beschreef de omstan
digheden waaronder zijn Archiefdienst tot
stand was gekomen. Hoe de verschillende
gemeenten ertoe kwamen te gaan deelnemen,
de startmoeilijkeden, de financiële kant van
het beheer van de archieven en de huidige
situatie in Hoorn, en hoe alle ontwikkelingen
tot de volgende personeelsbezetting hebben
geleid: vijf ambtenaren, te weten archivaris,
streekregistrator, en drie archiefambtenaren
voor de inventarisatie van archieven, verzor
ging van de bibliotheek en de begeleiding van
onderzoekers op de studiezaal. Vier werkne
mers via de W.S.W., waarvan een voor
restauratie, een voor het indiceren van
notariële archieven, een voor de studiezaal,
en een voor diverse administratieve werk
zaamheden.
Misschien is het (we volgen nu de streekarchi

varis letterlijk) interessant om te weten
hoeveel gemiddeld de kosten van de archief
dienst per inwoner bedragen. De totale
bevolking van alle deelnemende gemeenten
bedraagt ca. 170.000 inwoners. De totale
kosten voor 1986 worden begroot op ca.
f690.000. Per inwoner is dat ruim f 4.
Rekening houdend met de kostenverdeelsleutel. dus afhankelijk van de hoeveelheid
overgebracht archief, bedragen de kosten
voor een inwoner van Medemblik of
Enkhuizen ca. f 5,75, voor een inwoner van
een andere gemeente (bijvoorbeeld Drechterland) f 1,95 en voor een inwoner van Hoorn
f7,50.
Tot slot nog enkele woorden over wat er in de
afgelopen 10 jaar is bereikt en tot stand
gebracht. In de eerste plaats ben ik blij dat in
ons gebied aan het voortgaande verval van de
gemeentelijke archieven een halt is toegeroe
pen. Ik heb het meegemaakt, toen we na de
gemeentelijke herindeling van 31-12-1978
archieven van de samengevoegde gemeenten
gingen ophalen, dat we over de zolder van
een gemeentehuis letterlijk door de archief
stukken moesten waden. Volgens de verant
woordelijke man, de gemeentesecretaris,
betrof het toch allemaal oude rotzooi. Door
een veilige bewaarplaats aan te bieden blijft
het archief ten minste in de staat waarin het
verkeert. Dat geldt eveneens voor de
archieven van privaatrechtelijke instellingen.
Voor een onderzoeker is het van weinig
belang of hij de gegevens die hij nodig heeft
uit een overheidsarchief of uit een ander
archief moet halen. Het gaat hem om zijn
onderzoek. Veel van dergelijke archieven, ik
denk bijvoorbeeld aan archieven van kerkge
nootschappen, bevinden zich thuis bij de
secretaris van het kerkbestuur en zijn
daarmee overgeleverd aan diens historisch
besef en administratief inzicht. Om maar te
zwijgen van de gevaren die het archief loopt
om verspeid te raken als gevolg van
bestuurswisselingen. Ook deze archieven
verdienen een veilige bewaring en een goed
raadpleegbare inventaris. Veel van dergelijke
privaatrechtelijke archieven, die dikwijls
gering van omvang zijn, zijn reeds toeganke
lijk gemaakt. Momenteel wordt er hard
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gewerkt aan de ontsluiting van de gemeente
lijke archieven. Dat ook het publiek onze
aktiviteiten weet te waarderen wijzen de
bezoekersaantallen uit. Deze zijn vanaf de
oprichting van de archiefdienst nog elk jaar
gestegen, van 98 in 1974 tot 4323 in 1984. Het
aantal schriftelijke verzoeken om informatie
nam in dezelfde verhouding toe. Veel
historische verenigingen in ons werkgebied
hebben de mogelijkheid gekregen om voor
onderzoek terug te vallen op toegankelijke
geschreven bronnen. Steeds meer gaat de
archiefdienst als een historisch centrum
fungeren. Terwille van deze onderzoekers
hoop ik daarom van harte dat de pogingen
die de Stichting ’Tussen Vecht en Eem’ doet
om in dit historisch zo interessante gebied een
streekarchief van de grond te krijgen, succes
zullen hebben.
Dr A.C.J. de Vrankrijker sprak over de wijze
waarop hij met de Gooise archieven bekend
was geraakt. In 1931 maakte hij vooreen
doctoraal scriptie veelvuldig gebruik van het
oud-archief van Naarden. De ordening die
dateerde van vóór 1900 noemt hij bruikbaar
maar pas na tijdrovend inwerken. In de
periode van 1936-1939 bezocht hij alle
gemeentelijke archieven in het Gooi, dat van
Stad en Lande en het Rijksarchief van
Noord-Holland te Haarlem. Vrijwel alle
Gooise archieven waren moeilijk toeganke
lijk, vooral het Huizense oud-archief was
toen slecht geordend (nadien geschoond en
uitstekend ingericht). De over alle kerken en
waterschappen verspreide kerk- en polderarchieven waren op chaotische wijze bewaard
en vaak ook moeilijk bereikbaar. Verder
kostte het veelal moeite om een afspraak
voor raadpleging te maken met de beheerders
van die archieven.
In 1946 trof hij op de zolder van het oude
raadhuis te Hilversum het koptiende-archief
aan. Omdat het daar aan weersinvloeden
blootstond en er in het Gooi geen andere
goede bewaarplaats was liet hij dit voor het
Gooi van betekenis zijnde archief naar het
Rijksarchief in Haarlem overbrengen. Wel
licht is het voor het streekarchief mogelijk, nu
men daar aan de bij wet gestelde eisen kan
voldoen, om dit archief terug te krijgen.
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Zijn latere ervaringen wezen uit dat ondanks
verbeteringen en moderniseringen een
archiefonderzoeker nog steeds tegen veel
bezwaren en moeilijkheden oploopt.
Er is een chronisch gebrek aan begeleiding en
aanwijzingen, de ambtenaren die het beheer
van gemeentearchieven hebben zijn vaak
totaal onbekend met de materie en alleen in
Hilversum is er een opgeleide archivaris. De
leesruimte, zo al aanwezig, is vaak klein. Ook
bij de kerkelijke archieven doen deze
bezwaren zich voor, hoewel er kerkarchiefbeheerders zijn die het goede voorbeeld geven.
Vaak kost het veel tijd en heen en weer gereis
naar verschillende archieven om slechts
enkele archiefstukken in te kunnen zien.
Voordelen van een streekarchief noemde De
Vrankrijker een centralisatie van de regionale
archieven, hulp en voorlichting door deskun
dig personeel, alle literatuur op historisch
gebied is aanwezig, vergelijken van de
archieven onderling is mogelijk zonder
tijdverlies.
Bovendien pleitte hij voor het opsporen en
centraliseren van andere archieven, zoals die
van bedrijven, VVV’s, families etc. die van
belang zijn voor de Gooise geschiedschrijving.
Tot slot wees hij erop dat zeker nu de
belangstelling voor regionale en lokale
geschiedenis zo enorm toeneemt, een streek
archief van groot belang is, niet alleen voor
vakhistorici maar veel meer nog voor
amateurs waarvan een zo groot aantal
aangesloten is bij TVE.
Na deze boeiende inleidingen werd er onder
leiding van de voorzitter een forumdiscussie
gehouden. Leden van het forum waren
behalve de inleiders tevens: mevrouw mr. J.
Gerritsen, secretaris van de Archiefraad en
drs H. Bordewijk, gemeentearchivaris van
Den Haag en voorzitter van de Landelijke
Kring van Gemeente- en Streekarchivarissen.
Als eerste kwam aan de orde de vraag of het
mogelijk is om een streekarchief ook over de
provinciale grenzen te laten functioneren, dit
in verband met de historische banden die er
zijn met de Utrechtse gemeente Loosdrecht.
In principe is zoiets wel mogelijk hoewel er in
Nederland geen voorbeeld van bestaat. Een

nadeel is dat men dan ook te maken krijgt
met twéé colleges van Gedeputeerde Staten,
wat vertragingen in de besluitvorming kan
opleveren.
Verdere vragen richtten zich vooral op de
Naardense situatie.
De vraag waarom enkele raadsleden van
Naarden zo gekant zijn tegen deelname aan
een streekarchief in Hilversum kan men
waarschijnlijk beantwoorden door te wijzen
op de emotionele kant die ook aan de zaak
zit. Het is natuurlijk wel te begrijpen dat het
pijn doet om zo’n oud en belangrijk archief'
uit de Naardense vesting te zien verdwijnen.
Als eerste zou echter moeten gelden het
belang van de onderzoekers. Niet alleen zou
dit archief beter en deskundiger beheerd
kunnen worden in het streekarchief, het zou
ook beter tot zijn recht komen door de
samenvoeging in één depót met de andere
Gooise archieven. Voor onderzoekers is het
tevens van belang dat bij beheer door een
bevoegd archivaris het ook mogelijk wordt
de oud-rechterlijke en notariële archieven van
Naarden weer terug te krijgen uit het
Rijksarchief in Haarlem, waar ze tot nu toe
berusten.
De provinciaal inspecteur wees erop dat naar
zijn oordeel het niet deelnemen aan een
streekarchief door Naarden de openbaarheid
van de Naardense archieven niet ten goede
komt en zelfs vermindert.
De heer Bordewijk bracht nogmaals onder de
aandacht dat de Gooise gemeenten nooit zelf
op de manier zoals een streekarchief dat kan
doen voor het beheer van hun archieven
kunnen zorgdragen, tenzij door het doen van
onverantwoord grote uitgaven.
De taak van het Gewest Gooi en Vechtstreek
zou hierin hoogstens van entamerende aard
moeten zijn, een specifiek samenwerkingsver
band zoals het streekarchief is niet gebaat bij
opname in een groter verband dat zoveel
uiteenlopende zaken omvat als het Gewest.
De risico’s voor Naarden bij niet-deelname
zijn, ondanks het aanwezig zijn van een
goedgekeurde archiefbewaarplaats, legio:
voortschrijdend verval, het op nog grotere
schaal zoekraken van belangrijke stukken, en
een verdere verstoring van de oude ordening.

Een goede herinventarisatie van het archief is
nu al hoogst noodzakelijk.
Ondanks de uitdrukkelijke wens van de
voorzitter, geuit bij het begin van de
bijeenkomst, om de avond geen politiek
karakter te doen krijgen, bleek dat velen juist
de politieke kant van de zaak belicht wensten
te zien. De voorzitter voldeed hieraan door
brieven voor te lezen van de PSP/CPN fractie
van de Huizense gemeenteraad, die naast een
bericht van verhindering tevens een adhesie
betuiging bevatte voor het initiatief dat TVE
in deze zaak heeft genomen. Spijt wordt
betuigd over de niet welwillende houding
tegenover het streekarchief van enkele
Gooise gemeenten, waaronder Huizen.
Verder een brief van de Vereniging ’Werk
groep Vestingstad’, waarvan ook enkele
leden tegenwoordig waren. In deze brief werd
verklaard dat de totstandkoming van een
streekarchief sterk leeft binnen deze
vereniging.
Ook de fractie van Levend Naarden had
gereageerd op de uitnodiging. Naast een
bericht van verhindering verklaarde de heer
Stevens in deze brief dat men geen redenen
zag om het afwijzende fractie-standpunt ten
aanzien van het streekarchief te wijzigen. De
heer Kólker verwees naar aanleiding van deze
laatste brief naar de resultaten van zijn
onderzoek in het oud-archief van Naarden en
naar de voordelen van een streekarchief.
Wethouder Veerman van de gemeente
Hilversum gaf een toelichting op de situatie
in Hilversum, waarin hij onder meer wees op
de lage bijdragen die van deelnemende
gemeenten verlangd worden, de aanwezig
heid van een bevoegde archivaris, een
studiezaal en een archiefkluis met een
capaciteit van 1500 strekkende meter met een
uitbreidingsmogelijkheid tot 3000 strekkende
meter. Voor de goede orde dient nog te
worden vermeld dat het hier om een
financiële bijdrage gaat van f 1.- per inwoner
en f45,- per strekkende meter overgebracht
archief. Kosten die extra gemaakt moeten
worden voor restauratie van beschadigde
maar waardevolle archiefstukken moeten de
gemeenten zelf betalen. Elke gemeente kan
echter zelf toezicht houden op de wijze
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waarop de bijdragen worden besteed, zij
zullen elk een vertegenwoordiger kunnen
benoemen in de begeleidingscommissie van
het streekarchief. Juist restauratie wordt
uitgesloten van de diensten die worden
geleverd voor de bijdrage die de gemeenten
betalen, omdat de kosten daarvoor niet van
tevoren te voorspellen zijn en in sommige
gevallen tot hoge bedragen kunnen oplopen.
Overigens is restauratie, of men nu wel of niet
aan een streekarchief deelneemt, altijd een
kostenpost waar een gemeente rekening mee
dient te houden.
Mevrouw Gerritsen gaf nog een toelichting
over het fenomeen streekarchivahaat dat in
Noord-Brabant veel voorkomt. Ook hier
betreft het een samenwerkingsverband van
gemeenten met dit verschil dat het hier om
een rondreizend archivaris gaat. Nadelen
hiervan zijn dat men geen concentratie van
archieven heeft, er per gemeente meestal
maar één wekelijkse dag voor raadpleging
door bezoekers beschikbaar is èn men de
zogenaamde ’rijksarchieven’ niet terugkrijgt
in de gemeente. Het gaat hier om de doop-,
trouw- en begraafboeken van vóór de
invoering van de burgerlijke stand, de
notariële en de oud-rechterlijke archieven.
Een andere vraag uit het publiek betrof het
archief van de Erfgooiers, het zogenaamde
Stad en Lande-archief. De voorzitter beant
woordde de vraag of er al uitzicht is op de
overbrenging van dit voor het Gooi zo
belangrijke archief naar het streekarchief,
door te citeren uit de notulen van de
bestuursvergadering van 13 februari 1976 van
Vereniging Stad en Lande van Gooiland:
Er ontstaal een uitvoerige discussie terzake de
'overgangsregeling' van het archief, die uit
eindelijk resulteert in een uitspraak van de
bestuursleden dat zij unaniem van mening zijn
dat het archief te zijner tijd in het streekarchief
in (toen nog red.) Naarden gerealiseerd en
gewaarborgd zal dienen te worden, en:
zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens
besloten om inzake onderbrenging van het
historisch archief in verband met de liquidatie
der vereniging op het aanbod van Mr Fontein in
te gaan en de archivalia, zodra voorzieningen
daarvoor zijn getroffen, tijdelijk in de kelders

van het gemeentehuis van Huizen onder te
brengen in afwachting van de totstandkoming
van het streekarchief. De suggestie om een
speciaalfonds te stichten terfinanciering van
het streekarchief zal nader worden bestudeerd.
Vanuit de Historische Kring Bussum kwam
de vraag, of men daar ook iets voor het
streekarchief zou kunnen doen. Samenwer
king kan worden gezocht op het gebied van
historisch onderzoek en het inventariseren
van onderwerpen waarnaar nog geen onder
zoek is gedaan, het opstellen van een
zogenaamde hiatenlijst. Verder kan men
belangrijke particuliere archieven opsporen
en zijn leden opwekken tot bijvoorbeeld het
onder leiding van de archivaris toegankelijk
maken van bepaalde archivalia, zoals het
maken van onderwerp- en trefwoordenlijsten
bij gemeenteraadsnotulen uit de 19e eeuw.
Het comité Blaricum Zelfstandig en de
Vereniging van Vrienden van het Gooi boden
tegen het einde van deze bijeenkomst hun
archieven aan ter onderbrenging in het
streekarchief te Hilversum. Particuliere
archieven worden door het streekarchief in de
regel kosteloos in bewaring genomen. Ook
TVE leverde een materiële bijdrage aan het
streekarchief door de belangrijke boekencol
lecties van Van Boetzelaer en Van der Aa
voor het streekarchief te bestemmen.
Voorzitter Le Coultre sloot de bijeenkomst
onder dankzegging aan forumleden en
publiek voor ieders inbreng en onder het
uitspreken van de hoop dat deze avond het
tot stand komen van een streekarchief voor
het Gooi, met deelname door alle gemeenten,
naderbij heeft gebracht.
De bijlagen die oorspronkelijk bij dit verslag waren gevoegd
konden wegens plaatsgebrek niet worden opgenomen. Zij liggen
ter inzage bij het secretariaat van TVE.
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TVE Nieuwjaarsreceptie
De Stichting Tussen Vecht en Eem organiseert
een nieuwjaarsreceptie. Deze opening van het
nieuwe jaar 1986 is toegankelijk voor donateurs
van TVE, de leden van W G , de leden van aan
gesloten historische kringen en overige
belangstellenden.
Deze feestelijke gebeurtenis vindt plaats op
zaterdag 11 januari 1986 in het restaurant van
het Kasteel Groeneveld te Baarn. We verwachten
U vanaf 15.00 uur in dit bijzondere gebouw.
Uiteraard staat het U vrij om de permanente
exposities, waaronder de geschiedenis van de
bosbouw, de xylotheek en de tentoonstelling
over zure regen te bezoeken.
Bij redelijk weer kunt U ook een wandeling in
het kasteelpark maken.
TVE zal U op de receptie de eerste consumptie
aanbieden. We rekenen op Uw komst!
Tot ziens op 11 januari 1986.
Themacursus ’Werken in het Streekarchief
TVE organiseert voor haar donateurs een the
macursus over het werken in het streekarchief.
De deelnemers (maximaal 12) zullen, individueel
of in groepjes, een aantal onderwerpen naar
keuze uitwerken.
De cursus wordt gehouden in het Streekarchief,
Oude Enghweg te Hilversum.

In principe wordt de cursus ’savonds gehouden.
In overleg met de deelnemers en de archivaris
zullen de data en precieze tijden worden vastge
steld. De kosten bedragen f25,- per deelnemer.
Hieronder een lijst met in aanmerking komende
onderwerpen:
• negentiende eeuwse armenzorg door gemeen
telijke, kerkelijke en particuliere liefdadige
instellingen;
• de gevolgen van de legering van franse (17951798), russische en pruisische troepen (18131818) in het Gooi voor de bevolking;
• dienstplicht en lotingen voor militaire dienst in
de Franse tijd;
• de tollen (wegen, bruggen en vaarten) in het
Gooi;
• de organisatie van het postwezen in de 19e
eeuw;
• het ’openbaar vervoer’ in de 19e eeuw;
• markten (vee, boter en kaas, etc.);
• middenstanders;
• geschiedenis van de begraafplaatsen;
• distributie van levensmiddelen in en rond de
eerste wereldoorlog;
• vaststellen van gemeentegrenzen;
• de organisatie en taak van de plaatselij ke
schutterij.
Aanmelding en verdere informatie: C. van
Aggelen, Siriusstraat 24,1223 AN Hilversum,
035-835282.
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TVE-jaardag 1986 in Eemnes
De jaarlijkse Open Dag van TVE zal volgend jaar
georganiseerd worden in Eemnes op 24 mei 1986.
In het eerste nummer van de 4e jaargang van
TVE/VVG kunt u meer bijzonderheden over het
programma aantreffen.
Reserveer in uw agenda reeds nu:
Zaterdag 24 mei - Jaardag TVE!
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi

redenen uit het bestuur te moeten treden. Voor de
bewezen diensten als secretaris wil de voorzitter zeker
zijn erkentelijkheid betuigen, hetgeen met applaus wordt
onderstreept.
Aangezien door de leden geen gebruik is gemaakt van
artikel 7 van het huishoudelijk reglement, veronderstelt
de voorzitter dat de heer E.J. van Busschbach bij
acclamatie in de ontstane vacature is gekozen. Ter
duidelijke onderstreping van deze functieoverdracht
wordt de heer van Busschbach uitgenodigd zijn plaats
aan de bestuurstafel in te nemen.

Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van
de Vereniging van Vrienden van het Gooi. gehouden op
donderdag 9 mei 1985, ten 20.00 uur in 't Spant te
Bussum.
Aanwe/ig het voltallige bestuur, alsmede 39 leden.
De voorzitter, Mr J.E. Brikkenaar van Dijk. opent de
vergadering met een bijzonder woord van welkom tot de
heer Kraak, erelid van onze vereniging, alsmede de heer
de Vrankrijker, voorzitter van de redactie van het
tijdschrift en de heer Le Coultre, erelid van de vereniging
en tevens voorzitter van T.V.E. Op verzoek van de
voorzitter verleent de vergadering dispensatie van artikel
14 van de Statuten.
De notulen van de ledenvergadering van 17 mei en 8
november 1984 zoals afgedrukt in de eerste aflevering
van het tijdschrift in 1985. worden overeenkomstig
vastgesteld onder dankzegging aan de notularis.
1Iet jaarverslag 1984 geeft geen aanleiding tot
opmerkingen.
De rekening en verantwoording door de penningmeester
geeft de vergadering eveneens geen aanleiding tot
opmerkingen.
Het verslag van de verificatie commissie over 1984 wordt,
na voorlezing door de voorzitter, door de vergadering
ondersteund, waarmede de penningmeester décharge kan
worden verleend voor het beheer en het bestuur voor het
geldelijk beleid.
De begroting van het lopende verenigingsjaar wordt
conform vast gesteld.
De commissie tot het nazien van de boeken over het
financiële jaar 1985 zal bestaan uit de heren Ir H.P.
Loggere en W.S. Brikkenaar van Dijk die zich wederom
beschikbaar willen stellen, alsmede de heer Mr M. W.
Jolles, die het mandaat van de heer D.L. Eekhof zal
over nemen.
I Iet jaarverslag van de Natuurwacht.
De heer Jolles meent de inhoud van dit verslag
grotendeels te hebben herkend bij het lezen van een
artikel in een Goois dagblad. De voorzitter meent dat in
de toekomst moet worden toegezien dat de ledenvergade
ring eerst van dit verslag kan kennis nemen alvorens
regionaal hieromtrent wordt gepubliceerd.
De voorzitter memoreert dat de huidige secretaris de
heer H. Starink te kennen heeft gegeven, om gezondheids
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De voorzitter geeft een korte mededeling over de
voorgenomen aktiviteiten in het kader van de viering van
het 50-jarig jubileum van de vereniging:
le Zal de derde aflevering van het tijdschrift geheel
worden gewijd aan de geschiedenis van de Vrienden
van het Gooi.
2e Zal een nog nader te formuleren project worden
gelanceerd, waarover beraadslaagd wordt met de
Gooise Natuurwacht.
3e Is aan een deskundig bureau in Wageningen een
studieopdracht gegeven om te onderzoeken op welke
wijze landbouw op akkers in en rond het terrein van
het G.N.R. op een andere wijze dan met de teelt van
snijmais kan worden gerealiseerd.
De voorzitter stelt nogmaals dat het moeilijk blijft
om alternatieve projecten te entameren met een toch
maar kleine aktieve kern in onze vereniging.
Rondvraag:
1Ir. Loggere vraagt over het 4e kwadrant als mogelijke
reserve bouw lokatie in het Streekplan.
Voorzitter citeert enkele passages uit het commentaar op
het streekplan door G.S.. Na hoorzitting e.d. op 13 mei
a.s. zullen de Staten het Streekplan definitief vaststellen.
De heer Kraak brengt onder de aandacht een recent
proefschrift van Dr André van der Sande, over het
onderwerp 'De invloed van de recreatiedruk op het
gedrag van vogels'. Hoewel het proefschrift in hoofdzaak
het duingebied in N-I lolland beschrijft vraagt spreker
zich afin hoeverre de resultaten van dit onderzoek van
toepassing zijn op de Gooise regio. Een manco in dit
opzicht is het feit. dat de studie niet ingaat op het effect
van al dan niet aangelijnde honden.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het
huishoudelijke gedeelte van de vergadering, waarna
wordt gepauseerd.
Na de pauze houdt de heer P. Bakker, hoofdambtenaar
van Natuurmonumenten, een boeiende lezing over het
fenomeen van de zgn. Stinzenplanten, die voorkomen op
de buitenplaatsen van de Vechtstreek en het Gooi. De
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lezing wordt geïllustreerd met prachtige dia’s van Evert
Boeve.
Jaarverslag Gooisch Natuurreservaat
In September is het jaarverslag over 1984 van de
Stichting Gooisch Natuurreservaat verschenen, liet 52e
verslag sinds de oprichting van dit lichaam in 1933.
Zoals gebruikelijk, valt dit jaarverslag in twee gedeelten
uiteen, namelijk het verslag van het Dagelijks Bestuur, en
het verslag van de rentmeester.
Het verslag van het Dagelijks Bestuur handelt in eerste
instantie over de mogelijke toepassing van de Natuur
beschermingswet op terreingedeelten van de StichtingDeze toepassing van de Natuurbeschermingswet kan
betrekking hebben op ongeveer de helft (ca. 1000 ha.)
van het totale gebied van de Stichting, en het gaat hierbij
om een gedeelte van de Gooise Noordflank. de
Bussummer-, Wester- en Zuiderheiden. en de Laarder en
Hilversumse wasmeren.
De Natuurbeschermingswet voorziet in het opmaken
van gedetailleerde beheersplannen voor de onderhavige
gebieden; de kosten hiervan komen voor rekening van
het rijk. Verdere bijdragen van het rijk worden alleen
gegeven voor werkzaamheden, die de natuurwetenschap
pelijke waarde van de terreinen verhogen, dus niet voor
de normale onderhoudswerkzaamheden. Geschat wordt,
dat de uitvoering van de op te stellen beheersplannen
ongeveer f 100.000.- per jaar zal gaan kosten.
Overigens wordt uitdrukkelijk vermeld, dat de beheers
plannen geen wijziging zullen brengen in de verhouding
natuurbehoud - recreatie. Aan de hand van de
'Rapportage recreatieonderzoek Mei 1984’ werd een
nieuwe verdeelsleutel voor de exploitatielasten van de
stichting vastgesteld vooreen periode van 5 jaar. Volgens
deze nieuwe verdeelsleutel vallen 250 van de kosten toe
aan de provincie Noord-1 lolland. 250 aan de gemeente
Amsterdam, en 50' \ aan de 6 deelnemende Gooise
gemeenten. Binnen deze laatste kring wordt nog overleg
gevoerd over de verdeling van deze 50' '<.
Verder behandelt het verslag van het Dagelijks Bestuur
voornamelijk personele aangelegenheden. Hierin wordt
uiteraard veel aandacht besteed aan de opvolging van de
toenmalige rentmeester, de heer J.Ph. Dhont. die
kenbaar had gemaakt dat hij in de loop van 1985 gebruik
wenste te maken van de VUT-regeling( inmiddels is. met
ingang van 1juni 1985. de heer ing. H.Korten benoemd
tot rentmeester).
I let jaarverslag van de rentmeester is verdeeld in 8
hoofdstukken, waarvan die over 'W aarnemingen' en
'Kampeerterreinen' de meeste aandacht krijgen.
De bezittingen van de stichting besloegen eind-1984 in
totaal, om precies te zijn, 1963.55.13 ha., waarvan 7 ha.
gelegen zijn in de provincie Utrecht. Bij deze 7 ha. gaat
het om het landgoed 'De Lieberg’, gelegen in de
gemeente Eemnes. welk terrein in 1984 aan de stichting
werd geschonken door de gemeente Amsterdam, als een
(wat verlaat) gebaar ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van de stichting in 1982.
In het voorjaar van 1984 traden twee bosbrandjes op in
de terreinen van de stichting, waarbij oppervlaktes

betrokken waren van respectievelijk 0.11 en 0.04 ha. Bij
het beleidsmatig afbranden van percelen oude heide, ter
stimulering van de verjonging, werd in 1984. 3.88 ha.
heide kleinschalig afgebrand, verdeeld over 10 percelen.
Het voorgaande jaar werd 21.59 ha. verdeeld over 15
percelen, beleidsmatig afgebrand. Een verklaring van dit
grote verschil van jaar tot jaar wordt niet gegeven.
In het hoofdstuk 'Personeel' wordt met waardering gewag
gemaakt van de activiteiten van de 'Werkgroep
Heidevrijw illigers' op de Westerheide. en van een groepje
werklozen, die op vrijwillige basis en met behoud van
uitkering, een heideveldje aan Het Postiljon te Laren van
opslag hebben geschoond.
Waarnemingen.
Veel interessante gegevens over vogels. Het aantal
waarnemingen van korhennen liep terug van 4 in 1983.
tot 2 in de herfst van 1984. 'Helaas moet worden
vastgesteld, dat ook de laatste korhen binnen afzienbare
tijd van de Gooise heide zal zijn verdwenen.’ Van een
door de fa. Hogenbirk te Laren ter beschikking gestelde
vogelobservatiehut in het Laarder Wasmeer. werd. o.a.
door leden van de Vogel werkgroep intensief gebruik
gemaakt. Vanuit deze hut werden 125 vogelsoorten
waargenomen.
Als samenvatting van een tienjarige periode van
nestkastenonderzoek (1975 t/m 1984) is een interessante
tabel opgenomen. Bij de fluctuaties valt op de teruggang
van de ringmus. Over de roofvogelstand heerst in het
algemeen optimisme en ook de uilen lijken te floreren op
de terreinen van GNR.
Overigens werd in 1984 geen opvallende hoogte- of
dieptepunten in de vogelpopulaties gesignaleerd.
Met betrekking tot de zoogdieren wordt opgemerkt, dat
de hazen het goed doen. en dat de reeënstand stabiel is:
Zes reeën werden slachtoffer van het verkeer!
Evenals elders lijkt de vos in opmars te zijn: Zes
vossenburchten werden gevonden. De vos wordt niet
bestreden.
Mogelijk bevindt zich binnen de terreinen van de
stichting een dassenburcht. Twee dassen werden gedood
door het verkeer.
Onder insecten wordt de rijke bloei van de heide in 1984
vermeld; er werden 432 bijenkasten uitgezet, tegen 79 in
1983.
Het heidekevertje kwam in enkele kleine haarden voor,
en het verslag vermeldt hierbij: 'Mogelijk een aanzet voor
een explosieve aantasting van de heide in 1985'.
Van de paddestoelen verdwijnen er bepaalde soorten,
maar er komen ook weer andere soorten bij. Het
paddestoelen seizoen was kort. maar redelijk wat betreft
soorten en aantallen.
Voor het boomgewas was 1984 een groeizaam jaar.
Symptomen van luchtvervuiling ('zure regen') worden in
het verslag niet vermeld.
Kampeerterreinen.
Over de bezetting van de kampeerterreinen van de
stichting is het jaarverslag grotendeels sterk in mineur.
Op 'De Franse Kamp’ waren slechts 420 van de 547
beschikbare vaste kampeerplaatsen bezet (tenthuisjes en
caravans), en op 'De Heidebloem' 179 van de 314
plaatsen. Gesproken wordt van een 'zorgwekkende
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achteruitgang'. Op beide terreinen liep het aantal
overnachtingen terug ten opzichte van voorgaande jaren.
Om het bestuur te adviseren in de problematiek van deze
leegstand werd de 'werkgroep exploitatie kampeerterrei
nen’ ingesteld, die in 1985 rapport zal uitbrengen.
Nawoord.
Naast een aantal wetenswaardigheden, waaruit boven
staande bloemlezing werd samengesteld, bestaat het
jaarverslag 1984 van de Stichting Gooisch Natuurreser
vaat voor het grootste deel uit een opsomming van nogal
saaie, routinematige en soms nietszeggende punten en
puntjes. Bij oppervlakkige beschouwing bepaald geen
uitnodigende lectuur. Zou er iets voor te zeggen zijn om,
naast het officiële jaarverslag, een soort 'publieksversie'
samen te stellen, met gegevens die de normale burger
interesseren, en die zich gemakkelijk leent voor
publicatie in de pers?
Wat naar onze mening vooral ontbreekt in dit
jaarverslag, is de vermelding van beleidslijnen en
ontwikkelingen met betrekking tot de grote problemen
van de Gooise natuurterreinen, zoals de zienderogen
toenemende vergrassing van de heidevelden, de 'losing
battle' tegen bosopslag en de bospest, de invloed van
luchtvervuiling (de kranten staan bol van de 'zure regen’,
hoe zit dat in het Gooi?), de maatregelen tegen het
heidehaantje, de afweging van nieuwe beheersvormen,
het beleid ten aanzien van de toenemende recreatiedruk,
enz. enz. Dat zijn de dingen waar het om gaat en die de
meeste aandacht behoren te krijgen van een beheersin
stantie als het GNR.

Varia
B.J. van der Kolk, (geb. 1926). Studeerde biologie in
Amsterdam. Was van 1953 tot 1984researchmedewerker van Philips D uphar te 's-Graveland. Doet
onderzoek onder andere naar de geschiedenis van
Ankeveen.
Dr P.W. de Lange, (geb. 1887). Promoveerde in 1917
tot doctor in de Wis- en Natuurkunde aan de G.U. te
Amsterdam. Hij was van 1920 tot 1949 verbonden aan
het Centraal Bureau voor de Statistiek. Na zijn pensio
nering vestigde hij zich in 1954 te Hilversum. Vele
publicaties over de geschiedenis van Hilversum.
Klaes Sierksma, (geb. 1918). Studeerde sociale en eco
nomische geografie aan de R.U. te Gent. Publiceerde
veel over banistiek, heraldiek en middeleeuwse (friese)
geschiedenis. Lid van het AB van TVE waarvan hij
medeinitiatiefnemer voor de oprichting was.
Dr H.J.W. Wijsman, (geb. 1940). Studeerde biologie
aan de Universiteit van Amsterdam, promoveerde in
1970 aldaar.

Verantwoording illustraties
Coll. Nationaal Schoolmuseum: 273,276,278,281,
284.
Coll. KI. Sierksma, 288,290,292,293,298.
Coll. H.J.W . Wijsman, 302.
Coll. De Vaart, 307.
Coll. Rijksdienst Kastelenbeheer, foto Bob van Berlo, 309.
Archief, Het Vogeljaar, foto Henk Harmsen, 303.

Rectificatie
Op blz. 207 van TVE/VVG, 3e jrg. nr. 3 in het verhaal
over afrastering en beheer van leemkuilen geeft de tekst
geen duidelijkheid over de recente geschiedenis en het
toen behaalde sukses. De Stichting Wilde Planten
Blaricum namelijk heeft in februari 1980 in een brief aan
het bestuur van de Stichting GNR aangedrongen op
afsluiting om de unieke vegetatie in stand te houden.
Deze actie werd gesteund door de Vereniging tot behoud
van natuurmonumenten, door het Rijksinstituut voor
natuurbeheer te Leersum, door het Instituut voor
natuurbeschermingseducatie te Amsterdam en door de
Vrienden van het Gooi.
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Rabobank S
staat dicht bij u

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.

Ja, want u hééft meer aan een
bank die meer voor u doet
Meer service, meer aandacht,
meer advies. Bovendien is de
Bondsspaarbank de enige
bank, waar u dankzij een
uniek komputersysteem, snel

geholpen kunt worden en
waar ’t niet uitmaakt bij welk
kantoor u langs gaat
Da’s nou de Bondsspaarbank.
Kortom een bank voor jong
en oud.

Dm de

Bondsspaarbank
doet méér
voor mij?____
• kompleet dienstenpakket
• minimale wachttijden
• 150 jaar ervaring in sparen

• altijd ’n kantoor in de buurt
• in vele plaatsen zelfs op
zaterdag open

D oe meer m et d e spaarbank die m eer d o et

bondsspaarbank

5

Midden Noord en Oost Nederland

spaarbank

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 Gooiscn
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.
Ledenadministratie en excursies

J.B Mastbergen-Vlasveld. Kon. Emmalaan 11, 1405 CJ
Bussum, 02159-33895.
Aanmeldingen als lid aan bovenstaand adres. Minimum
contributie if 20,- per jaar.
Op het 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.

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. 02159-45501
Secretaris
Ir E.J. van Busschbach, Van Beeverlaan 13,
1251 ES Laren, 02153-15755
Penningmeester
J.G. Oost Lievense, Groot Hertoginnelaan 36,
1405 EE Bussum, 02159-16313
Leden
Drs. H. Goudoever, Jan Hamdorfflaan 18,
1251 NM Laren, 02153-82555
Drs. J. Kwantes, Borneolaan 38,1217 HB Hilversum,
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, Geysendorfferstraat 30,
1403 VZ Bussum, 02159-15995
Secretariaatsadres

Van Beeverlaan 13, 1251 ES Laren, 02153-15755

Het correspondentieadres van de Vereniging is:
Postbus 87, 1250 AB Laren N.H.
Correspondentie voor ledenadministratie en
excursies:
Kon. Emmalaan 11, 1405 CJ Bussum.
Correspondentie voor de penningmeester:
Groot Hertoginnelaan 36, 1405 EE Bussum.
N.B. Verzoeke alle post voor de penningmeester of de
ledenadministratie en excursies rechtstreeks naar de
betreffende adressen te zenden.
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