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Vereniging van Vrienden van het Gooi

Doelstellingen
•  In het Gooi en het omliggende gebied de

leefbaarheid en een goed milieubeheer bevorde
ren.

•  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 bescher
men.

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 alternatie
ven 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 ontsieringen en
misbruik van de Gooise gronden tegen te gaan.

•  Minstens een maal per jaar wordt een ledenverga
dering gehouden.

•  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, oorspronke
lijk waar mogelijk, ter ondersteuning van het
Gooisch Natuurreservaat. De Vereniging organi
seerde in 1959 en in 1980 een Gooicongres, waar de
problemen van het Gooi op bestuurlijk en weten
schappelijk 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 geïllu
streerde boek ‘Het Gooi bekeken en besproken’
uitgegeven.
Ledenadministratie en excursies
J.B. Perry-Vlasveld, Kon. Emmalaan 11, 1405 CJ
Bussum, 02159-33895.
Aanmeldingen als lid aan bovenstaand adres.
Minimum contributie ƒ 20,— per jaar.
Op vertoon van het bewijs van lidmaatschap (het
rechterstrookje van de accept-girokaart ter betaling
van de jaarlijkse contributie) hebben leden vrije
toegang tot de volgende landgoederen, onder de
voorwaarden die bij de ingang zijn aangegeven:
'Bantam' aan de Fransekampweg te Bussum, ‘De
Beek', aan de Oud-Blaricummerweg te Naarden,
‘Oud Bussem’ ingang Oud-Bussummerweg of

Bikbergerweg te Huizen, ‘Boekesteyn’ aan het
Noordereind te 's-Graveland en ‘Oud Naarden’, in-
en uitgang bij de boerderij ‘Oud Naarden' aan de
Oud-Huizerweg te Huizen.
Bestuur
Voorzitter
mr J.E. Brikkenaarvan Dijk, Nieuwe Hilversumse-
weg 8, 1406 TE Bussum, 02159-31248
Vice-voorzitter
drs M. van Mierop-Kaayk, Sandtmannlaan 1,
1412 GD Naarden, 02159-45501
Secretaris
irE.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 R. C. Cup, Spoorlaan 30, 1406 ST Bussum
drsH.W.E. Dieperink, Jagerspad9,1251 ZVLaren,
02153-83615
mr M.W. Jolles, Larixlaan 10, 1213 SZ Hilversum,
035-14227
drW.K. Kraak, Wielewaallaan38,1403BZBussum,
02159-15725
ir H.P. Loggere, Holleweg 9, 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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De Larense Boerderijen

T. van Tol

Het begrip boerderij

Op het eerste gezicht schijnt het begrip
boerderij geen toelichting te behoeven. Het
spraakgebruik verstaat daaronder öf de
gebouwen, waaruit de boerderij bestaat, of
deze gebouwen met erf en de bijbehorende
landerijen. Onder de boerderij-gebouwen
zijn dan begrepen de bedrijfswoning van de
boer, de daarbij behorende al dan niet
aaneengebouwde agrarische bedrijfsopstal-
len, en eventueel de nog bijbehorende
dienstwoningen voor medewerkende
gezinsleden of landarbeiders. Zolang de
boerderij als zodanig bedrijfsmatig in
gebruik is, en vooral als zij temidden van de
bijbehorende landerijen staat, is er geen
vergissing mogelijk.
Doch in Laren zijn er velerlei complicaties
om te kunnen vaststellen of een gebouw nu
wel of niet een boerderij (geweest) is. Aan
de bouwstijl is zij niet altijd te herkennen,
omdat er ook non-agrarische gebouwen in
dezelfde stijl zijn opgetrokken. Voorts staan
in het brinkdorp Laren de boerderijen niet
temidden van de bijbehorende landerijen,
doch in de bebouwde kom, en waren de
landerijen buiten het dorp op de eng
gelegen. En daarbij is het niet direct
aanwijsbaar welk complex landerijen bij een
bepaalde boerderij behoort, of behoord
heeft, omdat door de wijze van ontginnen
van de heide in de loop der eeuwen telkens
een paar perceeltjes ontgonnen zijn. die
weer wat verder van het dorp af gelegen
waren. Zo was in 1832 de gemiddelde
Larense boerderij ruim 4 ha groot, verdeeld
in ruim 8 op verschillende plaatsen gelegen
kavels ter grootte van ongeveer een halve ha.
Een extra moeilijkheid is ook daarin
gelegen, dat er in Laren nog slechts een
vijftal boerderijen als zodanig geëxploiteerd
wordt. De meeste nog bestaande boerderijen

zijn verbouwd tot woningen, of worden door
non-agrarische bedrijven gebruikt. Daar
naast baart de afgrenzing naar onderen toe
hoofdbrekens. Hoe klein kan een boerderij
zijn, wil zij nog zo genoemd kunnen worden.
En waar dient dan op gelet te worden? Op de
afmetingen van het gebouw, op de grootte
van het erf, op de oppervlakte der bijbeho
rende landerijen, of op het hoofdberoep van
de eigenaar of exploitant? Geen van deze
criteria blijkt op zich zelf voldoende te zijn
om uitsluitsel te geven. Alle mogelijke
combinaties blijken voor te komen; ook in
het verre verleden.
Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een
grote boerderij, op een groot erf, in eigen
dom bij, en bewoond door een landbouwer,
doch er blijken volgens het kadaster in 1832
nauwelijks landerijen bij te horen. In dat
geval zou verondersteld kunnen worden, dat
die van derden gepacht werden; doch dat
blijkt niet uit het kadaster, dat slechts
eigenaren en zakelijk gerechtigden regi
streert zoals erfpachters en vruchtgebrui
kers. Of een omgekeerd geval, zoals een
grote boerderij op een groot erf, met een
grote oppervlakte bijbehorende landbouw
grond, doch waarvan de eigenaar fabrikant
is, wat in Laren wil zeggen, eigenaar van een
weverij. Dit kan betekenen, dat hij de
oorspronkelijke boerderij geheel of gedeel
telijk heeft ingericht tot het plaatsen van
weefgetouwen, en dat hij de bijbehorende
landbouwgronden aan anderen in gebruik
gegeven of verpacht heeft. Doch het kan ook
betekenen, dat hij tegelijkertijd nog land
bouwer is, dat hij de getouwen in een
nevengebouw heeft ondergebracht, en dat
hij, of ook wel een inwonende broer of zoon,
de landerijen zelf exploiteert.
Sedert de Middeleeuwen hebben non-agrari
sche neven-activiteiten het Larense boeren
bedrijf begeleid, zoals het kaarden en
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spinnen van wol voor de Naardense lakenwe
verijen, later ook het grove weefwerk, zoals
het maken van koedekken uit koehaar, het
maken van lampepitten en dweilen van
katoen, en weer later het vervaardigen van
vloerkleden uit koehaar, later ook uit wol.

De inventarisatie der Larense Boerderijen

Het onderzoek naar de Larense boerderijen,
meer speciaal wat betreft de nederzettings-
vorm daarvan op de kampen in de bebouwde
kom, langs de brink, de wijze van de
ontginning op de heide van de eng, de
grootte en de verkavelingsstructuur,
alsmede de verhoudingen tussen de eige-
nerfde boeren en pachters, was reeds enkele
jaren op dreef, toen het accent kwam te
liggen op de inventarisatie en beschrijving
van alle thans nog bestaande boerderijge-
bouwen. Aanleiding hiertoe vormde het
verzoek van de Stichting Contactcommissie
Monumentenbescherming te Amsterdam in
samenwerking met de Stichting Historisch
Boerderij Onderzoek (SHBO) te Arnhem
d.d. 27 september 1983 aan gemeentebe
sturen en tal van andere instanties over te
gaan tot inventarisatie van alle nog in
Nederland bestaande boerderijen, vooral
voorzover gebouwd vóór 1940. De achter
grond hiervan is het snel afnemende aantal
boerderijen, waarvan er in 1947 volgens de
Volks- en Bedrijfstelling nog 250.000 waren,
en thans nog slechts 135.000. Het gevolg van
bedrijfsvergroting, aanpassing aan nieuwere
landbouwtechnieken, onttrekking aan de
agrarische bestemming ten behoeve van
andere bestemmingen als woningbouw,
wegenaanleg, industrieterrein, en wat dies
meer zij, en sanering van te kleine bedrijven.
Doel is de karakteristieken vast te leggen
van de thans nog bestaande, al dan niet nog
in bedrijf zijnde boerderijen, veelal repre
sentanten van een voorbije landelijke
bouwkunst, typerend voor de streek, waarin
ze voorkomen. Het gemeentebestuur van
Laren-^endde zich tot de Historische Kring
Laren N.H. om dit onderzoek ter hand te
nemen, die dit in nauwe samenwerking met
de dienst Gemeentewerken aanvaardde.
Een beroep op de Scholengemeenschap

Laar en Berg het eigenlijke veldwerk te
willen uitvoeren was niet tevergeefs, zodat
in oktober 1984 leerlingen onder leiding van
hun aardrijkskundeleraar H. Schaftenaar,
van alle nog bestaande boerderijen de
uiterlijke bouwkundige en stijlkenmerken
vaststelden, aan de hand van daartoe
ontworpen vragenformulieren. Hierbij
werden 64 boerderijen geïnventariseerd,
waarvan 48 stuks op de locaties van reeds in
1832 op het kadastrale plan voorkomende
boerderijen. Op grond van een combinatie
van de eerder genoemde criteria bleken er in
1832 96 bouwwerken te kunnen worden
aangemerkt als boerderij, zodat sindsdien
precies de helft verdwenen is. Daarentegen
bleken er sedert dat tijdstip nog 16 nieuwe
boerderijen te zijn bijgebouwd.
De heer Ed. Mulder, tekenaar bij Gemeen
tewerken nam diverse ambtelijke recherches
voor zijn rekening, terwijl hij van alle
boerderijen foto's maakte van front- en
zijgevel.
Voor het onderzoek stonden thans ten
dienste:
•  Het kadastrale plan en de complete
kadastrale legger van 1832 in copie, dat wil
zeggen van het eerste jaar, dat het kadaster
in Nederland in werking trad. Deze werd op
zodanige manier bewerkt, en voorzien van
ingangssystemen, dat dc gegevens onder
allerlei invalshoeken geanalyseerd kunnen
worden.
•  Het schaduwarchief van de SHBO
bestaande uit afbeeldingen, ansichten,
foto’s, prenten en pentekeningen, alsmede
beschrijvingen van Larense boerderijen op
diverse tijdstippen.
Het boek: Laren, Rijk aan Monumenten van
de hand van G. v.d. Pol en W.G.M. Cerutti
met foto's van boerderijen, woningen en
andere bouwwerken, in 1982 uitgebracht ten
vervolge op een aan Burgemeester en
Wethouders verstrekt advies omtrent op te
nemen Rijks- en Gemeentemonumenten.
•  De uitslag van de inventarisatie bestaande
uit 64 formulieren, elk met 44 beantwoorde
vragen omtrent de boerderijkenmerken.
•  Circa 130 foto’s van alle bestaande
boerderijen.
Voor een historische interpretatie zou
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verder nog van belang zijn de gemeentelijke
verzameling van prenten en andere afbeel
dingen, en een soortgelijke collectie van De
Vaart te Hilversum, alsmede diverse
particuliere verzamelingen. Dit onderzoek
is nog niet ter hand genomen; wel werd
gebruik gemaakt van diverse werken van
kunstenaars en van ansichten, voorzover in
boekvorm uitgegeven.
Deze publicatie heeft niet ten doel een
verslaggeving te zijn van het verrichte
onderzoek; dit zal elders in den brede
geschieden. Dit relaas beperkt zich slechts
tot het buitenaanzicht en de functie van de
agrarische bedrijfsruimten van de Larense
boerderij.

De bouwmassa van de Larense boerderij; de
plattegrond en spanten

In haar eenvoudigste gedaante is de Larense
boerderij een rechthoek van gemiddeld 24 m
lengte en 10,5 m breedte. De lengteklassen
van de boerderij, die op het kadastrale plan
van 1832 voorkomen, zijn als volgt:
Tabel 1. De Larense boerderijen uit 1832.
gerangschikt in lengteklassen.

L e n g te A a n ta l G e w o g e n  g e -
k la s s e b o e r d e r i j e n m id d e ld e  l e n g te

I 12 t/m  16 m 7 1 4 ,7  m
II 17 t /m  21 m 18 1 9 ,6  m
III 2 2  t /m  2 6  m 48 2 4 ,0  m
IV 2 7  t /m  31 m 19 2 9 ,3  m
V 3 2  t /m  37  m 4 3 3 ,5  m

T o ta a l 96 2 3 ,9  m

Afb. 1.
Dwarsdoorsnede Boerderij H 117, vervaardigd door SHBO juni 1952.

c / w - d s n .  J e s L

Jw-'ds/l. Lu middelmour
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De modale boerderij is dus 24 m lang, en
deze kan men zich opgebouwd denken uit 5
geledingen van elk ongeveer 4,80 m, dit is de
afstand van het ene tot het volgende gebint.
In Afb. 1 wordt een dwarsdoorsnede gege
ven van de boerderij H 117. Hierbij wordt
opgemerkt, dat ten kadaster in 1832 alle
bouwwerken, ook andere dan boerderijen,
doorlopend genummerd werden van 1 t/m
219, ten behoeve van dit onderzoek voorzien
van de letter H. De na 1832 gebouwde boer
derijen werden vervolgens voorzien van de
code N 1 t/m N 16.
In Afb. 2 worden de onderdelen, waaruit
een gebint is geconstrueerd, van de desbe
treffende namen voorzien. Een gebint
bestaat derhalve uit 2 rechtopstaande
gebintstijlen, ongeveer 6 m uit elkaar
staande, waar doorheen de ankerbalk is
gestoken, die aan de buitenzijde der stijlen
door pinnen tegen verschuiving gezekerd
zijn. De ankerbalk wordt voorts nog
geschoord door twee korbelen. Links en
rechts van de gebintstijlen komen de lagere
zijbeukstijlen voor, en van ankerbalk tot
ankerbalk loopt de zogenaamde slietenzolde
ring, bestaande uit dunne ronde stammetjes.
Op Afb. 1 is af te lezen, dat de slietenzolde
ring ongeveer 2,50 m hoog is; daarboven
bevinden zich de hanebalken, en de nok

heeft een hoogte van ongeveer 6 m. De
zijmuren zijn slechts laag, 1,50 m a 1,75 m.

De Halleboerderij

In haar opbouw doet dit type boerderij
denken aan een hallekerk] tussen de zuilen,
hier de stijlen, bevindt zich het lange en circa
6 m brede middenschip, en tussen de stijlen
en de zijgevels de beide zijbeuken. Daarom
wordt een dergelijke boerderij een halleboer
derij genoemd. Kenmerkend hiervoor is het
ankergebint, waarbij de dwarsbalk dus door
de stijlen heen is gestoken, en aan de
uiteinden door de houten pinnen gezekerd
of verankerd is.
Hiermede onderscheidt dit type boerderij
zich van andere typen, zoals de Noord-Hol-
landse en Westfriese stelp, waarbij de
zogenaamde vierkantsbalken niet door de
stijlen gestoken zijn, doch daarop opgelegd
zijn. De halleboerderijen beslaan een brede
middenstrook in Nederland, van de kust tot
aan de grens met Duitsland. Ten noorden
daarvan bevinden zich de Hollandse stelp,
de Friese gollenboerderij en de Groninger
bouwboerderij, en ten zuiden daarvan de
Zeeuwse schuurboerderij, de Brabantse
langgevelboerderij, en het Limburgse
carré-type of vestingboerderij.

Afb. 2.
Schematische dwarsdoorsnede van een halleboerderij met namen der onderdelen.
1 stijlzool
3 gebintstijl
9 gebintbalkschoor, korbeel

12 ankerbalk
17 gebintplaatschoor
18 gebintplaat
24 zijbeukstijl
36 muurplaat
48 zijbeukplaatschoor
49 zijbeukstijlplaat
70 gordingschoor
71 ronde gording
76 sporenhout
78 spoor
80 oplanger
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Ooit is iemand op de onzalige gedachte
gekomen de halleboerderij een Saksische
boerderij te noemen. Dit is ook in het Gooi
een onuitroeibare benaming geworden. Ten
onrechte; reeds Gallée11 schreef in 1908, dat
niet vaststaat of deze boerderij door de
Saksen is ontwikkeld, terwijl dit boerderij
type ook bij andere volksstammen voor
komt. Prof. S. van Bath2’ komt op grond van
archaeologie, taalwetenschap, rechtsweten
schap, anthropologie en ethnologie tot de
conclusie, dat de Saksen nooit in Nederland,
zelfs niet in Oost-Nederland een eigen
cultuur hebben opgebouwd, en dus ook geen
cultuursporen hebben kunnen nalaten.
Volgens Ptolemaeus3’ waren de Saksen
gedomicilieerd op de landengte van het
Kimbrische schiereiland, het huidige
Holstein, en ondernamen zij van daar uit
plundertochten, onder meer in het hun
vijandiggezinde Frankische Oost-Neder
land.
Voor het Gooi moeten daarom Saksische
invloeden a fortiori ontkend worden.
Naerdinclant, of onder welke benaming
deze streek vroeger moge zijn aangeduid,
moet één van de tientallen Friese gouwen
zijn geweest, die zich uitstrekten tussen
Sincfal bij Brugge tot aan de Wezer in
Duitsland41, aan het hoofd van welk Frisia
Universal de Friese koning stond. Toen
Radboud, de laatste koning der Friezen, in
719 de laatste adem uitblies, werd onder
meer Naerdinclant door zijn aartsvijanden
de Franken onder leiding van Karei Martel'11
veroverd, en als een Frankisch graafschap
bestuurlijk opgenomen in hun uitgestrekte
rijk.
Kerkelijk werd het ingedeeld bij het door de
Franken geprotegeerde bisdom Utrecht. En
het was de bij koning Radbouw in onmin
gevallen en naar de Franken gevluchte
Friese opperrechter Wurssing, die na door
de Franken kort na 719 in zijn rijke bezittin
gen hersteld te zijn, zelve, of diens nage
slacht, onder wie zijn kleinzoon Liudger de
eerste kerken stichtte in Naarden, Muiden
en Werinon, dat door Halbertsma7’ voor
Muiderberg wordt gehouden.
De namen van de kustplaatsen Muiden81 en
Naarden behoren tot het inguaeonische

taalgebied, een taal, waaruit later onder
meer het oud-fries differentieerde. Doch de
toponymen Laren, Hil-vers-hem en Blar-inc-
hem zijn van Frankische origine, zoals blijkt
uit een door Slicher van Batch afgedrukte
tabel9*.

Tabel 2. Frequentie van namen uitgaande
op:

- la a r -h e m

W a l lo n ië / N o o r d - F r a n k r i j k 92 2 63

V l a a n d e r e n 86 3 90

O o s t - N e d e r l a n d 95 61

W e s t f a le n 74 281

F r ie s la n d - 66

H o l la n d  e n  Z e e l a n d - 56

O o s t - E n g e la n d - 2 8 6

Laren, pluralis van laar, open plek in een
bos, komt duidelijk alleen in het Frankische
gebied voor. De verspreiding van de namen
op hem (heem, heim, ham, home) komt over
een veel groter gebied voor. Klein10* geeft als
indo-europese taalwortel kei = nederzetten,
waaruit Grieks ku|j,t|, dorp, Latijn -(a)-cum,
vgl. Aken, -ac, veelvuldigin het Zuid-Franse
Aquitanië, litaus kaimas, waarbij de Griekse
k en de Latijnse c volgens de gebruikelijke
regels in de Germaanse talen is overgegaan
in de h. Slicher van Bath wijst er op, dat de
-heim namen vaak wijzen op Frankische
kolonisatie, of op een oud Frankisch
koningsgoed11*, terwijl Klein12* het Engelse
-ham en hamlet terugvoert op het middel
franse hamelot, waaruit het franse hameau
= gehucht.
Naarden en Muiden zijn dus van (proto-)
Friese origine, doch Laren, Hilversum en
Blaricum behoren tot het Frankische
taaleigen, zonder dat daarmede gezegd wil
zijn, dat er op deze plekken voor de vestiging
van het Frankische bestuur nog geen
nederzettingen bestonden. Kortom, Naer
dinclant was een Friese gouw, getransfor
meerd in een Frankisch graafschap, waarin
geen spoor van Saksische invloeden valt te
bekennen, zodat de benaming Saksische
boerderij als een ’misnomer' moet worden
gekwalificeerd.

De indeling van woon- en bedrijfsruimten

Afbeelding 3 geeft de plattegrond weer van
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Afb. 3.
Plattegrond Boerderij H 117,

vervaardigd door SHBO juni 1952.
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de boerderij H 117. Deze is iets langer dan
de modale, namelijk 26 m. en zij bestaat uit 6
geledingen. Uit de ingeschreven maten
blijkt wel dat men vrijelijk ontsprong met de
gebintafstanden, die daar variëren van 3,80
m, 4,00 m, 4,50 m tot 4.75 m. Het middel
punt wordt gevormd door de lieerd, en
hierlangs is ook de scheidingswand opge
trokken tussen veurhuis en afferhuis,
waarbij het woongedeelte twee gebintsvak-
ken omvat. Hierin onderscheidt de Larense
boerderij zich niet van de overige hallehui-
zen in den lande. Ook niet door de omstan
digheid, dat het woongedeelte soms breder
is dan het achterhuis, zoals bij H 117 in lichte
mate het geval is. Het kenmerkende
onderscheid met het Midden- en Oost-
Nederlandse hallehuis is echter gelegen in de
indeling van het achterhuis. Bij de Veluwse,
Drentse, Twentse en Achterhoekse boerde
rij is het regel, dat het middenschip geheel
dienst doet als dorsvloer, de dors, die voor
hoog opgetaste hooiwagens toegankelijk is
door de grote, hoge dubbele deuren in de
achtergevel. Op de Veluwe en in het Stichtse
veelal aan de bovenzijde boogvormig
afgewerkt, zodat de indruk van een poort
wordt verkregen. En in
Oost-Nederland door grote dubbele deuren,
die in een zeer karakteristieke inspringende
nis in de achtergevel zijn geplaatst.
Voorts is in de zijbeuken onder de lage
vee-zoldering. 't lulde, links en rechts van de
dors het groot- en kleinvee opgestald, met
de koppen naar de dors of langsdeel gericht.
Het hooi wordt aldaar op de zoldering boven
de dors geborgen, en de ongedorste graan
schoven in op het erf geplaatste ronde
schelven, met in het midden een paal, die
een ronde rieten kap draagt.
De Laarders hebben echter voor een andere
oplossing gekozen met als uitgangspunt, dat
ook de schapen onder hetzelfde dak gestald
werden. Krachtens de Tweede Schaarbrief
van 144213), mochten binnen den Lande van
Goylant alleen die van Laren en Hilfersom
schapen houden op de heiden, “ende des so
sel elck paar voles houden mogen drie en
dertich schaepe in een huys, ende daer twee
paer voles woent, in eenre weer te samen, die
mogen houden veertich schaep”.

Dus op elke hoeve mochten 33 schapen
gehouden worden, en op de hoeven, waar
twee boerengezinnen inwoonden, 40 stuks.
In de voorzomer dienden hierbij nog de
lammeren geteld worden, zodat op elke
boerderij zo'n 60 a 70 schapen opgestald
moesten kunnen worden, waartoe een
oppervlakte van 30 a 35 nr nodig was.
De ontginning van de heidevelden tot
bouwland op de eng geschiedde bij de gratie
van schapemest vermengd met heidestrooi-
sel. De dieren, die overdag aan een herder
werden meegegeven, kwamen elke avond
op de boerderij terug, en wel in de potstal,
die tot ongeveer 1 m diepte in de vloer van
het achterhuis werd uitgegraven14’, en welke
voorzien werd van een laag heidestrooisel.
Hierop deponeerden de schapen ’s nachts
hun keutels en gier, die vastgetrappeld met
het strooisel een compacte massa vormde.
De volgende avond keerden ze weer terug
van de heide en vonden dan weer een verse
strooisellaag, net zo lang totdat ze met de
koppen tot de balklaag reikten. Eerst dan,
doch ook wel eerder, werd deze schapemest
op de afgeplagde akker op het heideveld
gebracht. En het is aan de lignine in de
houtachtige heidetakjes te danken, dat deze
mest niet geheel verteerde, doch overging in
een stabiele zwarte humuslaag, die in de
loop der eeuwen meer dan 1 m dik kon
worden. En op die wijze zijn de vermaarde
enggronden tot stand gekomen.
Terloops zij hier gewezen op een neveneffect
van deze vorm van schapenhouderij.
Tengevolge van het regelmatig afplaggen
van de heide ten behoeve van het strooisel in
de potstal, en door het begrazen van de
heide door de schapen, die ook alle boomop-
slag opvraten, werd de heidegrond bij
voortduring verarmd. De afgevoerde
plaggen en het door de schapen opgenomen
voedsel keerden niet meer naar de heide
terug, doch werden naar de akkers overge
bracht. En alleen door deze voortdurende
verarming van het voedselmilieu kon de
heide in stand gehouden worden. Nu het
plaggen en begrazen door schapen een einde
heeft gevonden, treedt er een deterioratie
van het heidebestand op, en wordt de opslag
van bomen en struiken niet meer belem-
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merd. De zure neerslag heeft daaraan nog
een belangrijke component toegevoegd,
namelijk een gratis doch ongewilde zware
stikstofbemesting, die de heide geen goed
doet, doch de vergrassing der heidevelden in
hoge mate bevordert. Afbranding van de
heide levert niet het gewenste resultaat,
omdat de voedingsstoffen grotendeels in de
as bewaard blijven, en er dus geen verminde
ring van de vruchtbaarheid optreedt.
De grote potstal werd gegraven in het
middenschip tussen twee gebinten, een
ruimte dus van ongeveer 6 x 4a5  m, aldus
tot een oppervlakte van circa 30 m2, die
voor de schapenstalling nodig was. Nu zijn er
eigenlijk geen tastbare bewijzen, dat de
schapenpotstal inderdaad in een gebintvak
was ondergebracht. Op de beschikbare
plattegronden komt slechts een klein
potstalletje voor in de zijbeuk. Doch de tijd,
dat Laren een intensieve schapenhouderij
bezat, ligt dan ook al ver in het verleden,
zoals uit onderstaande tabel blijkt.
Tabel 3. Aantal schapen in het Gooi15*

L a re n H ilv e rsu m T o t.G o o i

1866 506 1900 3068

1870 600 1300 2767
1880 521 600 1476
1890 150 470 915
1900 81 200 652
1905 70 0 114
1910 ?? 0 ca  50

Het cijfer voor Hilversum voor 1866 geeft
misschien nog de situatie weer van voorheen,
dat er, net zoals in Laren, op een zestigtal
boerderijen elk 33 schapen werden gehou
den . Doch in het genoemde jaar lag het cijfer
voor Laren al beduidend lager. De komst
van de kunstmest maakte de schapenhoude
rij overbodig. In de eerste helft van deze
eeuw werden er per boerderij in Laren niet
veel meer dan 2 tot 5 schapen gehouden16*.
En deze behoorden meestal niet eens aan de
boer, doch aan lieden, die bij hem enkele
schaapjes mochten stallen.
De makers van de plattegronden van de
Larense boerderijen hebben deze niet
opgenomen in de glorietijd van de schapen
houderij, en ook het geheugen van de oude

Laarders reikt niet ver genoeg terug om de
vroegere toestand te beschrijven. Nu is de
Larense boerderij, die ook overigens in het
Gooi voorkomt, niet uniek. Zo bestonden er
in Drente in hetzelfde dorp naast elkaar
boerderijen met grote deuren in de achterge
vel, waarbij los op het erf een schaapskooi
voorkwam, of er een was aangebouwd aan
de boerderij, dan wel met grote deuren in de
zijgevel met een schapenpotstal in de
boerderij17a). En bij Gallée17b) komt een
plattegrond voor van een boerderij te
Staphorst met grote deuren in de zijgevel,
waarbij de schapenpotstal inderdaad de
ruimte van één gebintvak van de boerderij
inneemt. Gezien de voor de schapen
benodigde ruimte, zal dit in Laren niet
anders geweest zijn.
In wezen werd door de aanwezigheid
daarvan de middenlangsdeel geblokkeerd,
en konden er ook geen hooiwagens door de
grote achterdeuren de deel oprijden; de
grote deuren werden daarom in de zijgevel
aangebracht, waar zij toegang gaven tot de
dwarsdeel, dat wil zeggen een deel niet in de
lengterichting van de boerderij, doch dwars
daarop. In Oost-Nederland pleegt men de
grote schuurdeuren, baanderdeuren te
noemen, samenhangende met angelsaksisch
’barn' = schuur, en hoewel dit woord hier
niet in zwang is, zal hier toch gesproken
worden van de voor Laren karakteristieke
zijbaander. Daarom ook zo typerend, omdat
de zijgevels ter hoogte van circa 1,75 m te
laag waren voor deze grote deuren, zodat
deze daarboven uitstaken, en het rieten dak
daarboven opgelicht moest worden.
De Larense boerderij kan daarom gekarak
teriseerd worden als een hallehuis met
zijbaander en dwarsdeel.

De Graanberging

Anders dan in Oost-Nederland werd in
Laren geen hooi op de zolder geborgen,
doch graan. Aanvankelijk was het zo, dat de
ongedorste rogge-oogst van de wagen, die
de dwarsdeel werd opgereden, omhoog
gestoken werd om op de slietenzolder
geborgen te kunnen worden. In de herfstdag
werd het naar beneden gegooid, en met de
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hand, dus met de dorsvlegel op de deel
gedorst, waarna het gedorste stro weer op de
zolder geborgen werd. Toen in de tweede
helft van de vorige eeuw de thans ouderwetse
dorskast op het erf verscheen, waarmede
machinaal gedorst werd, werd het ongedor
ste graan tot dien in schelven op het erf
geborgen, en het later gedorste stro weer op
de zolder.
In het midden van de vorige eeuw werd
ongeveer 1/3 van het bouwland met rogge
beteeld. 1/3 met aardappelen, en 1/3 met
boekweit. Ook als er wat meer rogge werd
verbouwd, was dit op een Larense boerderij
met een gemiddelde oppervlakte bouwland
nooit meer dan 2 a 2,5 ha.
Nu liep de opbrengst van roggestro van 1500
tot 1850 geleidelijk op van 37 tot 45 m3 per
ha, en een eenvoudige berekening toont
aan, dat er opzolder per gebintvak, rekening
houdend met de schuinte van de rieten kap,
en met een matige tashoogte van 1,75 m tot
de hanebalken, 42 m’geborgen kon worden.
Dat wil zeggen dat per gebintvak de rogge-
oogst van 1 ha geborgen kon worden, en dat
zelfs op de kleinste boerderijen met niet
meer dan 3 geledingen nog altijd een
rogge-oogst van 3 ha geborgen kon worden.
De lengte van de Larense boerderij blijkt
dan ook in hoge mate onafhankelijk te zijn
van de bijbehorende oppervlakte bouwland.

Tabel 4. De gewogen gemiddelde lengte der
boerderijen naar oppervlakte bouwland in
1832

O p p e r v l a k t e A a n ta l G e w o g e n  g e m id -
b o u w la n d b o e r d e r i j e n d e ld e  l e n g te

0  - 2 h a 21 2 3 ,5  m
2 - 4  h a 34 2 3 ,1  m
4  - 6  h a 25 2 4 .8 m
6 - 8  h a 11 2 3 .6  m
8 - lO h a 2 2 3 ,5  m

10 - 12 h a 3 3 0 ,7  m

T o t a a l 96 2 3 ,9  m

In wezen lijkt er van 0-10 ha geen enkel
verschil te zijn in de gemiddelde lengte der
boerderijen, die gemiddeld steeds tenminste
23,5 m bedraagt voor elke oppervlakte-klas-
se, dat wil zeggen 5 gebintvakken, voldoende

om de oogst van 5 ha roggestro te bergen.
Slechts als de oppervlakte bouwland
beduidend groter was, werd de boerderij één
of twee vakken langer. Zo was in 1832 de
grootste boerderij van Laren H 113 met 11,8
ha grond, gelegen aan de Zijtak 39-41,
toebehorende aan Meeuwis Lammertse
Majoor. Tevens was dit de langste boerderij
van Laren, ter lengte van 35 m, zodat deze
uit 7 of 8 geledingen bestaan zal hebben.
Door Van der Pol en Cerutti werd deze
fraaie aan de Slangenweg en Zijtak gelegen
boerderij in hun advies aan Burgemeester en
Wethouders vermeldenswaardig bevonden
wegens haar beeldbepalend karakterl8),
doch zij hebben haar niet voorgedragen als
te behouden Monument. De auteurs hebben
zich bij de vaststelling van de ouderdom van
deze boerderij laten misleiden door de eind
19L' begin 20c eeuwse raampartij in de
voorgevel, terwijl het in wezen ging om een
eeuwenoude boerderij, die in elk geval reeds
in 1832 op het kadaster voorkwam. En
helaas hebben de huidige gelijknamige
eigenaren Majoor de boerderij in 1984
afgebroken, waarvoor zij in de plaats een
dubbele woning bouwden, waarvan er 13 in
een dozijn gaan. Een ernstig falen van de
Schoonheidscommissie en van gemeentelijk
beleid. Deze boerderij bezat alle predicaten
om als Monument gehandhaafd te blijven.

De hooiwinning en de hooiberging

Volgens Luden191 beschikten de Erfgooiers
in 1843 over ongeveer 1300 ha gemene weide
op de Oostermeent bij Huizen, de Hilver-
sumse meent bij Bussum, en de meenten
onder Naarden. Uit de Informatie van
15142<i\  is het aantal haertsteden van de 4
Gooise dorpen bekend, namelijk 315.
Hiervan waren er van 100 haardsteden de
bewoners zo arm, dat ze om Codes wille
gingen, zodat dit wel geen boeren zullen zijn
geweest, en het aantal hoeven op 215
bepaald kan worden. Op soortgelijke
gronden kan het aantal hoeven in Bussum op
25 gesteld worden, terwijl dat voor Naarden
onbekend is, doch geraamd kan worden op
50 stuks, zodat het totaal aan Gooise hoeven
in het begin van de 16e eeuw op 290 gesteld
kan worden.
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En omdat de oppervlakte van de gezamen
lijke meenten toen niet veel anders dan drie
eeuwen later zal zijn geweest, gebruikten de
290 hoeven dus 1300 meentgrond, of 4,5 ha
per hoeve. Anderzijds is uit de Tweede
Schaarbrief van 1442 bekend21’, dat elke
hoeve 8 stuks grootvee op de meent mocht
inscharen, of zo de hoeve dubbel bewoond
was, 11 stuks. Dit is dus ongeveer 9 dieren op
4,5 ha, of 2 dieren per ha. Gegeven de
omstandigheid, dat het slecht ontwaterde
zandgrond en veenland betrof, en er in die
tijd nog geen sprake was van kunstmest, is
dit ook wel de maximale draagkracht van dit
land. Daartegenover stond, dat dit land in
beginsel niet gehooid werd, en dat het gras
alleen diende voor de voedering van het vee
in de zomer. Hiermede is in goede overeen
stemming, dat elders in den lande in die
tijden op land, dat zowel geweid als gehooid
werd, en dat dus mede dienstbaar was aan de
stalvoedering in de winter, juist 1 stuks
melkvee per morgen gehouden kon worden.
De Larense boeren dienden het hooi voor de
stalvoedering dus elders te winnen. Gesteld
kan worden, dat voor de 55 Larense hoeven
in 1514 per hoeve naast de 4,5 ha meent
grond als weide, nog eens ongeveer 4,5 ha
grasland als hooiland nodig was, wat in het
totaal, afhankelijk van de kwaliteit een
oppervlakte van 200 a 250 ha uitmaakte. Dit
hooiland was niet in de bebouwde kom te
vinden, noch op de eng, waar alleen bouw
land lag, noch op de meenten, die als
weiland dienden.
De Laarders beschikten echter wei' over
ruim 50 ha maatland, gelegen aan de
Zuiderzee, en bekend als de Laar der Maat
(zie de kaart van Perk van 1843). Weliswaar
lag daar ook nog het Laarder Angerecht,
doch op goede gronden kan worden aange
nomen, dat bij de splitsing van het gezamen
lijke schoutambacht Laren en Blaricum, het
Angerecht overgegaan is op de Blaricum-
mers. De oppervlakte van 50 ha Laarder
maat is echter ontoereikend om aan de
behoefte aan hooiland der Laarders voldaan
te kunnen hebben.
Nu blijkt uit de Verpondingslijst van 173222’,
dat de Laarders inderdaad werden aangesla
gen voor 107,6 zwaden, exact de grootte van

de Laarder Maat, die zij eertijds gekocht
hadden van de Abdij van Elten tegen
betaling van de jaarlijkse zwadetijns. Doch
daarenboven bleken ze aangeslagen te
worden voor 15 vullinglanden, dat zijn
uitgeveende gronden, die later weer
opgevuld werden met grond, waarop de
hooiwinning echter nogal pover zal zijn
geweest, alsmede voor 126 morgen, 37
akkers en 12,5 dammet weiland, welke
oppervlakte mogelijk op 150 ha geraamd
kan worden. En deze gronden zouden dan
mogelijk voorzien kunnen hebben in de
behoefte aan hooi voor de stalvoedering.
Het gewonnen hooi moest daarop geborgen
worden. En voor 6 a 8 koeien, want de
schaar was later teruggebracht tot 6 stuks,
waren even zoveel Koe's etens nodig, dit is
zoveel hooi als één koe gedurende de
stalperiode verbruikt, 2500 kg15’, of onge
veer 25 m3. Er diende dus per hoeve 150 a
200 m3 hooiberging disponibel te zijn. Nu
blijkt uit het kadastrale plan van 1832, dat
daarvoor twee verschillende oplossingen
gekozen zijn. Op de erven van twaalf
boerderijen blijken vijfhoekige hooibergen
getekend te zijn, dat wil zeggen hooibergen
met 5 roeden, met een onderlinge afstand of
laanbreedte van ongeveer 4 m. Het grond
vlak van een dergelijke vijfhoek bedraagt
dan ongeveer 30 nr. Op oude afbeeldingen
is te zien, dat de roeden 6 m of meer hoog
waren, zodat het hooi tot 5 a 6 m hoogte kon
worden opgetast, dus inderdaad 150 a 180 m3
hooi. Er was echter nog een andere oplos
sing, namelijk om het hooi binnenshuis op te
slaan als grond-hooitas; en hiervoor werd
dan het achterste gebintvak bestemd.
Omdat er in de Larense boerderij toch geen
langsdeel was, omdat deze geblokkeerd
werd door de schapenpotstal, zou een
dergelijke berging van hooi binnenshuis niet
de gehele bedrijfsgang ontwrichten, zoals
het geval zou zijn geweest bij de Oost-Neder-
landse boerderij met de grote achterbaan-
derdeuren en de langsdeel. Het achterste
gebintvak had ook zo’n oppervlakte van 30
m2, en als ter plaatse in de zoldering geen
slieten werden aangebracht, kon het hooi tot
in de nok worden doorgetast, zodat vrijwel
net zoveel hooi als ineen hooiberg geborgen
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kon worden.
Ten behoeve van deze hooiberging binnen
werd gebruik gemaakt van een opmerkelijk
in hout en metselwerk uitgevoerde achterge
vel. Daarbij waren de zijbeuken, waarin het
vee was opgestald tot aan de achtergevel,
afgesloten door metselwerk, dat soms was
voortgezet in een werk van vlechtingen
(Afbeelding 6). Doch de rest van de achter-

Afb. 6.
Schuine muurbeëindiging bij topgevels door
wigvormige muurdelen, de zogenaamde
vlechtingen.

gevel, dus tussen de gebintstijlen tot aan de
nok toe bestond uit gepotdekselde houten
delen, horizontale delen, die dakpansgewijs
over elkaar heen vielen, aldus de horizontale
kieren beschermend tegen de regen (Afbeel
ding 7). En door deze kieren vond enige
ventilatie plaats, zodat als het hooi achter dit
houten gevelgedeelte werd opgetast, daarin
geen rotting of hooibroei ontstond. Het vee
in de koegangen langs de hooitas bleef
echter tegen de koude winden beschermd
door de gemetselde muurvlakken.
Verwacht zou nu kunnen worden, dat in
deze achtergevel ook grote deuren zouden
zijn aangebracht voor de doorgang van
hooiwagens. Doch deze ontbreken nog al
eens, en als ze soms wel worden aangetrof
fen, is het door de vele uitgevoerde verbou
wingen niet met zekerheid te zeggen, of ze
daar altijd geweest zijn. Ze zijn dan echter
niet als originele baanderdeuren uitgevoerd,
en de indruk bestaat, dat zodanige deuren

pas later zijn aangebracht, en dat zij niet
thuis horen in de oorspronkelijke achterge
vel. Afbeelding 8 is een foto, vermoedelijk
uit de twintiger jaren, van de thans danig
verbouwde boerderij H 16, genaamd Onder
den Deel. Hiervan vertoont de achtergevel
een gemetseld muurvlak ter afsluiting van de
zijbeuk, en bestaat hij overigens uit gepot-
dekseld hout. Opvallend is, dat een achter-
baander ontbreekt, doch dat er ter hoogte
van de zolder wel een hooideur is. De
gedachtengang is nu, dat het hooi direct van
de hoge hooiwagen door de zolderdeur heen
werd gestoken, en dat het dan naar beneden
viel in het hooivak, waarboven dan de
slietcnzolder niet zou zijn doorgetrokken.
Gezien de 17718e eeuwse deur- en raampar-
tijen in de zijgevel, was dit een buys door
twee paer voles bewoond, met een tweede
woning langs de zijgevel, voorzien van een
eigen schoorsteen. Men woonde daar dus
achter, of onder de dwarsdeel! Terloops
wordt nog de aandacht gevestigd op de nok,
die niet met vorstpannen is gedekt, doch met
graszoden.
Op het eerste gezicht schijnt deze wijze van
hooiberging een element van improvisatie te
bevatten, en schijnt dit type houten achterge
vel met dichtgemetselde zijbeuken niet
speciaal ontworpen te zijn als achtergevel
van een hooivak, doch van een schapenpot
stal, zoals twee vrijstaande schaapskooien

Afb. 7.
Constructie van gepotdekselde houten delen.
Houten elementen bij oude boerderijen.
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op de Westerbrink te Havelte aantonen233*.
Op Texel (onder meer in De Koog) komen
evenwel schaapsboeten voor met hetzelfde
type achtergevel, waarbij de schapen zijn
opgestald in de dichtgemetselde zijbeuken,
met in het midden achter het gepotdekselde
houten gedeelte een hooi-grondtas; even
eens zonder achterbaander en met een
hooideur op zolder. Ook hier boden de
dichtgemetselde zijbeuken de dieren
bescherming tegen de wind en zorgden de
kieren in het houten middengedeelte voor
ventilatie van het hooi.
De Stichting Historisch Boerderij Onder
zoek2315* wijst in dit verband nog op enkele
bijkomende omstandigheden. Het houten
midden-beschot werd direct op de balken
van het laatste gebint getimmerd; dit was
goedkoper dan metselwerk. En dit impli
ceert dus een rechtopgaande achtergevel
zonder wolfseinde. Zou men de zijbeuken
eveneens met hout willen afsluiten, dan zou
mede in verband met de aansluiting op het
metselwerk der zijmuren, toch weer eerst

een houten raamwerk moeten worden
aangebracht, en was hier metselwerk
voordeliger, zij het niet hoger dan tot de
hoogte der zijmuren. Bovendien gaf dit dan
een beter windverband aan het metselwerk.

Alles onder één kap

In Oost-Nederland heeft de halleboerderij
zich ontwikkeld uit het los-hoes. Daarin
ontbrak de scheidingswand tussen het voor-
en achterhuis. De lieert bevond zich wel op
dezelfde plaats, doch aanvankelijk ontbrak
de schoorsteen, en zocht de rook zich een
weg door de slieten naar de walmgaten in het
dak. Hier leefden mens en dier ongescheiden
onder één dak, terwijl daaronder ook een
groot gedeelte van de oogst geborgen werd.
In andere streken van Nederland bestond de
boerderij aanvankelijk uit los over het erf
verspreid staande bedrijfsruimten, zoals een
woning, de koestal, een varkensschuur, een
wagenschuur, een schaapskooi, één of meer
hooibergen, een graanschuur, en een

Afb. 8.
Boerderij Onder den Deel, H 16. Oosterend 1 / Oude Naarderweg 1. Graszoden op de nok,
zijbaander. 172/182 eeuwse ramen met kleine roeden. Tweede woning langs zijgevel. Achtergevel
deels gepotdekseld hout, deels twee gemetselde muurvlakken, waarvan het voorste zichtbaar is;
met zolderdeur, doch geen achterbaander. Thans verbouwd.
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schuurtje voor brandhout. In een gegeven
tijdsbestek heeft zich allerwege een concen
tratie van al deze elementen voltrokken. Bij
de stelp in Noord-Holland werden alle
woon- en bedrijfsruimten ondergebracht
onder het aan vier zijden uitstekende
pyramidale dak van het centrale hooivier-
kant, zodat een volstrekt vierkante, of bij
een grotere boerderij rechthoekige platte
grond ontstond. Bij de Friese boerderijen
sloten woning, spoelruimte en stallen met
hooigollen zich aanéén tot het kop-hals-
romp-type. De Brabantse opstallen werden
naast en tegen elkaar aangeschoven, zodat
één lange gevel ontstond onder één kap. En
in Zuid-Limburg werd zelfs de mestvaalt in
de concentratie betrokken, door alle
gebouwen in carrévorm rondom de centrale
cour met mestvaalt op te stellen, zodat het
zogenaamde vestingtype ontstond.
Aan dit streven naar concentratie kunnen
veiligheidsoverwegingen ten grondslag
liggen. Ook is het een besparing van
bouwkosten, omdat de omtrek van één
gebouw met hetzelfde volume korter is dan
de som der omtrekken van een aantal
losstaande gebouwen. Door het vee binnens
huis te brengen ontstond er een aanzienlijke
warmtebron, terwijl tegelijkertijd de
geringere omtrek der buitenmuren minder
warmteverlies veroorzaakte. En hoewel
men in vroeger eeuwen de arbeidstijd niet
telde, bracht een verkorting van de looplij-
nen een aanzienlijke arbeidsbesparing met
zich mede, terwijl het toch wel gemakkelijk
was ’s nachts in de tijd van het lammeren en
kalven dicht bij het vee te zijn.
De Larense boer is er in geslaagd werkelijk
alle functies van de boerderij onder één dak
te brengen in een lange doos. Deze bestaat
uit 3 tot 7 geledingen, waarvan de voorste
twee geledingen het voorhuis vormen,
waarin het woongedeelte. Dan volgt ter
breedte van één of twee geledingen de
dwarsdeel, van buiten toegankelijk onder
meer door de zijbaanderdeuren. Eventueel
kan de rundveestalling zich aan de daarte
genover gelegen gevel bevinden. Op deze
dwarsdeel bevindt zich de heerd, waarboven
de kookketels hangende aan een verstelbare
dwarsbalk, die door middel van de staande

wendezüle boven of naast het vuur gedraaid
kon worden; althans zo was dit in het
Oost-Nederlandse boerenhuis. De dors
fungeerde dus niet alleen als dorsvloer, doch
ook als keuken, bijkeuken en spoelkeuken,
en voorts als stalling voor de boerenwagens
en landbouwwerktuigen. De rogge zelf werd
op de slietenzolder geborgen. In het
volgende gebintvak was de uitgegraven
potstal voor 30 tot 40 schapen met bijbeho
rende lammeren, en in het laatste vak, en
misschien soms ook wel in de laatste twee
vakken de grond-hooitas. Links en rechts
van de laatstgenoemde vakken stond onder
't hilde, eveneens in een holle stal het
jongvee, en daarboven op scharrelden de
kippen.
De boerderij was gemakkelijk met één vak
te verlengen, zodat er één vak disponibel
kwam voor nevenactiviteiten, zoals het
plaatsen van weefgetouwen. En tenslotte
was de achtergevel soms niet in het vlak van
het laatste gebint opgetrokken doch 1 a 2 m
daarbuiten. Daardoor bleef een gangetje vrij
om brandhout en turf te stapelen, dat
eveneens kon drogen door de ventilatie-
eigenschappen van de houten achtergevel.
Als deze op enige afstand van het laatste
gebint was geplaatst kon de nok gewoon
doorlopen en kon'er een gewone rechtop
gaande driehoekige topgevel ontstaan, doch
het was ook mogelijk aan de achterzijde een
klein aflopend dakschild te maken van de
nokhoogte van het gebint tot de iets lager
opgetrokken achtergevel, in welk geval een
wolf seinde ontstond.

De oriëntatie der boerderijen

Van het kadastrale plan van 1832 is af te
lezen, dat de lengte-as van 88 der 96
boerderijen georiënteerd is op de windrich
tingen tussen het zuid-westen en het
noordwesten. Dat wil zeggen dat zowel de
zware zuidwester stormen alsook de koude
noordooster in de lengterichting langs de
gebouwen waait, en geen vat krijgt op de
rieten kap. Alleen de korte zijden zijn aldus
aan de sterke winden blootgesteld. En
doordat in vroeger eeuwen de eng nauwelijks
van bomen voorzien was, was deze wind-
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Afb. 9.
Sierlijk uitgesneden houten windveren en makelaar van H 21, Oosterend 4. Herbouwd in 1872
met 19" eeuwse schuiframen met 6 ruiten en hele luiken. Foto 1984.

kracht ongebroken.
Evenals er van de 96 oorspronkelijke
boerderijen thans precies de helft of 48 zijn
verdwenen, is ook precies de helft van de
niet op het westen georiënteerde boerderijen
verdwenen. Van één daarvan, H 167, de uit
1675 of nog iets vroeger daterende boerderij
’t Klooster staat vast, dat zij veel van de
storm te lijden had, en in de twintiger jaren
van deze eeuw is afgebroken. Vermeldens
waard is voorts, dat van de vier resterende
boerderijen, die een afwijkende ligging op
de windrichting hadden, er twee herbouwd
zijn, H 21, Oosterend 4, herbouwd in 1872,
en H 154, Zevenend 38, herbouwd in 1917,
en dat ze daarbij 90 gedraaid werden, en
daarmede wel op het westen georiënteerd
werden! De waarheid gebiedt echter te
zeggen, dat de boerderij H 170, Melkweg 23,
die oorspronkelijk wel in de goede richting
stond, na 1900 herbouwd is, en naar het
noorden gericht werd. Van deze boerderij,
die nog als zodanig in gebruik is, is het
opmerkelijk, dat deze met de achterzijde

naar de Melkweg gekeerd is.
Eerder werd opgemerkt, dat het woonhuis
soms wat breder is dan het achterhuis. In
deze uitbouw kunnen dan extra bedsteden
zijn aangebracht, bijvoorbeeld voor de
inwonende grootouders. Soms is die
uitbouw echter vergroot tot een extra
kamer. De rechthoekige grondvorm van de
boerderij wordt dan L-vormig, en soms
verkrijgt die uitbouw dan een apart zadel
dak, waarvan de noklijn loodrecht staat op
die van de hoofdnok. Deze uitbouw bevindt
zich doorgaans aan de zuidkant. Uit het
kadastrale plan van 1832 blijkt, dat 48 van de
96 boerderijen een grotere of kleinere
uitbouw vertoonden en daarmede werd het
mogelijk in die gevallen van het plan af te
lezen waar het veurhuis zich bevond, en dat
bleek in 85% van de gevallen aan de
westzijde te zijn.
Generaliserend kan nu wel gesteld worden,
dat de lange Larense boerderij zich uitstrekte
van het noord-oosten naar het zuid-westen,
en dat het woongedeelte op die laatste
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richting uitkeek, eventueel met een uitbouw
op het zuiden. Als het hooi binnenshuis
geborgen werd, bevond zich dit op de
drogende oostzijde, geventileerd door de
gepotdekselde houten achtergevel, terwijl
toch het vee in de zijstallen tegen de koude
noordooster beschermd werd door de met
baksteen dichtgemetselde zijbeuken.
Omdat de grote baanderdeuren een enorme
windvang zouden vormen, gingen ze dan
ook niet naar buiten, doch naar binnen
open. De geëigende plaats voor die zijbaan-
der was -  doch dit was niet altijd het geval -
in de zuidgevel, zo mogelijk in de luwte van
het uitspringende woonhuis. De stallen
binnenshuis vormden een machtige warmte
bron, en de op het noordoosten gelegen
grondhooitas betekende een zware isolatie
tegen de koude uit het noordoosten.
Aan alle kanten blijkt, dat de Larense
boerderij een goed doordachte, en in de
praktijk beproefde conceptie was van
landelijke bouwkunde. Zoals aanstonds zal
blijken, kleefden hieraan toch ook enkele
bouwkundige gebreken. En één daavan was,
dat juist de voorgevel van het woonhuis met
zijn aanzienlijke ramen- en deurpartij, zo
sterk geëxponeerd was aan de slagregens uit
het zuidwesten. Ook stond de top-voorgevel
vrijwel los van de overige bouwconstructie:
alleen de onderzijde van deze gevel had tot
aan de hoogte der lage zijgevels een hecht
metselverband daarmede, terwijl de topge
vel slechts op zijn plaats gehouden werd
door de muurankers. Het zijn daarom vooral
de voorgevels geweest, die soms in hun
geheel herbouwd moesten worden, en
daarbij stond vooral het houtwerk van de
ramen en de deuren in die voorgevel aan
verrotting bloot, zodat die herhaaldelijk
vervangen zijn.

De gebruikte bouwmaterialen

De buitenmuren zijn doorgaans steensmu-
ren, dat wil zeggen dat de muur even dik is,
als een steen lang is. Dit metselverband is
vochtdoorlatend, omdat het niet is uitge
voerd als een spouwmuur, waarbij er tussen
de buitenmuur en de binnenmuur een
isolerende luchtspleet van circa 7 cm

aanwezig is. Meestal loopt langs de onder
kant van de muur, aan de buitenzijde, een
muurplint, bestreken met cement, of met
een zwarte, bruine, soms groene verfstof,
die waterafstotende paraffine bevat. Dit is
tegen het opspattende en zijdelings over het
erf indringende hemelwater. Een betere
oplossing zou de aanwezigheid van een
trasraam zijn, waarbij onder- en boven
gronds een twaalftal steenlagen gemetseld
zijn van een harde, weinig doorlatende
baksteen in een sterke, evenmin water
doorlatende specie.
Het ontbreken van spouwmuur en trasraam
maakt de muren uiterst vochtig, en in het
bijzonder de voorgevel, die aan de regens uit
het westen is bloot gesteld. En dit temeer
omdat het regenwater vrijelijk van het rieten
dak naar de grond afloopt, en er daarbij geen
dakgoten voorkomen. Wel werd veelvuldig
langs de gevels onder de uitstekende rand
van het rieten dak op de grond een circa 40
cm brede strook van veldkeitjes aangetroffen
tegen het opspattende water. Deze werden
21 maal geteld bij de oudere boerderijen en 8
maal bij de nieuwere boerderijen.
In het bijzonder werd bij de nog bestaande
boerderijen gelet op het formaat van de
gebruikte baksteen. Voor zover hier van
belang kunnen de volgende formaten
onderscheiden worden:
Rijnformaat, ook wel drieling genaamd. Dit
is een korte, en tevens dunne steen, waarvan
de naam geassocieerd dient te worden met
de Oude Rijn in Utrecht en Zuid-Holland:
18,1 x 8,7 x 4,6 cm. (Zie ook noot 23c.)
Vechtformaat, ook wel dunne Utrechtse steen
genoemd, waarbij gedacht dient te worden
aan de Hollandse Vecht: 21,4 x 10,4 x 4,3
cm. Waalformaat, het meest voorkomende
recente formaatbaksteen, afkomstig van de
grote rivieren en de Gelderse IJssel: 21,4 x
10,4 x 5,4 cm.
Deze maten zijn gemiddelden, zodat
afwijkingen naar boven en beneden mogelijk
zijn. In beginsel is de lengte 2 maal de
breedte plus de dikte van één voeg, en de
breedte 2 maal de dikte.
In het artikel Oude Baksteen vermeldt
Bom34*, dat beide eerstgenoemde formaten
pas algemeen toegepast werden in de 17c
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eeuw tot aan het begin van de 19e eeuw.
Voordien werd de Rijswijk.se of Leidse steen
gebezigd, hoofdzakelijk in de midden- en
laatgotische periode, met het formaat 23,5 x
11,5 x 5 cm. Vastgesteld kon worden, dat bij
de 64 nu nog bestaande Larense boerderijen
dit steenformaat niet voorkwam, zodat
aangenomen kan worden, dat er nog geen
boerderijen in Laren van steen gebouwd zijn
in de (laat-)gothische periode, dan wel, dat
daarvan geen enkel spoor is overgebleven.
De navolgende tabel verschaft inzicht in de
wel gebezigde steenformaten:

Tabel 5. Boerderijen onderscheiden naar
baksteenformaat in procenten

G e b o u w d v o o r  1832 n a  1832

A a n t a l  s tu k s 413 11

V o o r  Z i j  V o o r  Z i j 

R i jn f o r m a a t

g e v e l g e v e l g e v e l g e v e l

1 6 /1 8 ,5 x 3 ,0 /4 ,5
V e c h t f o r m a a t

44 53 18 22

1 9 /2 3 ,0 x 3 ,0 /4 ,5
W a a l f o r m a a t

35 23 18 11

1 9 /2 2 ,5 x 5 ,0 /5 ,5
M o d e r n e  h a n d v o r m

16 19 6 4 67

1 3 /1 4 ,5 x 3 ,5 /4 ,5 5 4 - -

T o t a a l 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

Soms was datering van de boerderij mogelijk
aan de hand van de gevonden jaartallen in
balk, gevelsteen of muursierankers. Voor de
boerderijen, die reeds voorkomen op het
kadastrale plan van 1832 konden de vol
gende jaartallen worden vastgesteld in
verband met het gebruikte steenformaat:
Rijnformaat 1630 en 1789
Vechtformaat 1764, 1838, 1850 en 1872
Waalformaat 1867, 1875, later dan 1900, en
1917
Alle jaartallen later dan 1832 moeten dus op
verbouw of herbouw wijzen, omdat al deze
boerderijen in 1832 reeds bestonden. Ten
opzichte van de opgave van Bom schijnt er
een lichte verschuiving op te treden. Het
kleinste formaat, de Rijnsteen of drieling is
inderdaad van het begin van de 17e tot het
einde van de 18e eeuw gebruikt. Doch het
Vechtformaat schijnt hier later te zijn
toegepast: van 1764 tot 1872.

Als aangenomen zou mogen worden -  doch
dit is niet bewezen, omdat er geen gegevens
bestaan voor andere regio’s -  dat het
Rijnformaat ouder is dan het Vechtformaat,
valt uit de tabel op te maken, dat de zijgevels
van de boerderijen, waarbij in 53% van de
gevallen Rijnsteen werd gebruikt, ouder
zouden zijn dan de voorgevels, waarin deze
slechts in 44% der gevallen gebezigd
werden. Dit zou erop kunnen wijzen, dat de
kwetsbare voorgevels vaker vervangen zijn
dan de zijgevels.
In Tabel 6 wordt een relatie gelegd tussen de
formaten baksteen in voor- respectievelijk
zijgevel van de 48 nog bestaande, reeds in
1832 voorkomende boerderijen.

Tabel 6. Relatie tussen de formaten baksteen
in voor- en zijgevel

Z i j 
g e v e l

1 2 3

V o o rg e v e l
4 5 6 7

1 R V W H O T o t .

2 R 14 6 2 1 1 24

3 V 2 8 1 - 11

4 w 2 1 5 8

5 H 1 1 2

6 O 1 2 3

7 T o t . 18 15 9 2 4 48

De letters hebben betrekking op het
gebezigde steenformaat, terwijl de letter O
onbekend betekent, namelijk wegens
bepleistering niet vastgesteld.
De cijfers op de diagonaal geven het aantal
boerderijen aan, waarvan beide gevels uit
hetzelfde steenformaat zijn opgetrokken: 14
maal Rijnvorm, 8 maal Vechtvorm, 5 maal
Waalvorm etc.
Regel 2 geeft aan, dat van de 24 boerderijen
waarvan de zijgevel uit Rijnformaat bestaat,
de voorgevel 14 maal uit Rijnformaat is
opgetrokken, 6 maal uit Vechtformaat, 2
maal uit Waalsteen, 1 maal uit Handvorm-
steen en 1 maal onbekend is.
Kolom 2 geeft omgekeerd aan, dat van de 18
boerderijen, waarvan de voorgevel uit
Rijnvorm bestaat, dit voor de zijgevel 14
maal het geval is, terwijl hier 2 maal Vecht
formaat en 2 maal Waalsteen werd gebruikt.
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Van 46 boerderijen is aldus het gebruikte
formaat bekend van voor- of zijgevel; en
daarbij wed 28 maal het Rijnformaat
aangetroffen als oudste steen, dit is in 61%
van de gevallen, en bij 10 boerderijen kwam
de Vechtsteen als oudste steen voor, dit is in
22% van de gevallen.

De lemen vloer

Op Afbeelding 3 is op de plattegrond van
H aangegeven, dat de vloer van het achter
huis uit leem bestond. Dit was geen leem,
dat natuurlijkerwijze daar juist aan de
oppervlakte lag. Het kwam voor in leemkui
len op de Noorderheide, vanwaar het per
boerewagen langs de Leemzeulder naar het
dorp vervoerd werd voor het leggen of
herstellen van boeredelen. Ook de bewoners
van bouwvallige stulpen zouden dit gebruikt
hebben om de gaten in de muren te dich
ten-1*. Overigens is de naam Leemzeulder
een staaltje van volksetymologie, ontstaan
in de tijd, dat aan die door karresporen
doorploegde zandweg, die volgens het
kadaster in 1832 nog de “leemzoolsche weg”
heette, het sanatorium Juliana-oord en een
aantal landhuizen gebouwd werd. waarbij
men ten onrechte dacht aan het zeulen met
leem.
Sol of sole is namelijk een natuurlijk gat in de
bodem, gevuld met water, een natuurlijke
drinkplaats voor dieren; men vergelijke
daartoe op de Veluwe: Het Sol, Het Solse
Gat, en de natte Sool. In het angelsaksisch
betekent sol: muddy place, wallowing place
for animals2'1*. Leemsool betekent dus
leemgat, en het is dus geen toeval, dat daarin
juist water stond. Door cryoturbatie in de
ijstijd is leem ontstaan door kneding van de
fossiele klei. Ondoorlatend voor water, en
het is juist in zo’n gat met lemen bodem, dat
het water blijft stagneren.

De rieten kap

Van de 48 oudere Larense boerderijen zijn
er 47 gedekt door een rieten kap. Slechts in
één geval, H 120, is sprake van een geheel
pannendak. In 3 gevallen is er een gedeelte
gedekt met pannen, en in 3 gevallen een

gedeelte met golfplaten, een wat armetierige
wi jze om een gat in een rieten dak te dichten.
Van de 16 nieuwere boerderijen, zijn er 13
gedekt met riet, en de overige met pannen.
Ingeval het grondplan van de boerderij een
rechthoek is, of een rechthoek met een
betrekkelijk klein verbreed voorhuis,
bestaat de kap uit een enkelvoudig zadeldak,
waarvan de circa 6 m hoge nok van voor- tot
achtergevel loopt. Dit zadeldak wordt
gevormd door twee flauw hellende dakschil
den. En in dat geval gaan de voor- en
achtergevel recht omhoog, en eindigen in
een driehoekige topgevel, waarvan de
zijkanten langs de dakranden gemetseld zijn
in de reeds genoemde vlechtingen.
Soms is er aan de voor- of achterzijde een
klein extra dakschildje, het zogenaamde
wolf seinde. Dit werd 8 maal waargenomen
boven de voorgevel en 3 maal bij voor- en
achtergevel. Zoals blijkt uit de foto van de
boerderij 't Klooster, die al wat ouder moet
zijn dan het daarop aangebrachte jaartal
1675, werd dit wolfseinde reeds vroeg
toegepast.
In een aantal gevallen zijn er langs de
uiteinden der dakschilden aan voor- en
achtergevel, ter voorkoming van het
opwaaien van het riet, houten windveren
aangebracht; 17 maal bij de oudere, en 7
maal bij de nieuwere boerderijen. Soms zijn
deze houten lijsten sierlijk uitgesneden (H
21, H60, H 103, H 120 en H 137) zoals op
bijgaande Afbeelding 9 van H 21. Tevens is
hierop een geveltopversiering te zien in de
vorm van een houten makelaar. Deze komen
18 maal voor bij de oudere boerderijen en 5
maal bij de nieuwere.
De nok is steeds afgedekt met vorstpannen,
doch op oudere afbeeldingen is te zien, dat
dit vroeger ook gebeurde met graszoden.
De zolders waren orspronkelijk in gebruik
als berging voor roggestro, en uiteraard
waren daarvoor geen dakramen nodig.
Hoogstens werden wel eens in latere tijd
vlakke dakvensters aangebracht in een
ijzeren omlijsting. Dakkapellen, die thans
met een zekere speelsheid de sobere
dakschilden kunnen verlevendigen, ontbra
ken ten enenmale. Toen later op de zolders
kamers werden gemaakt, vooral wanneer
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een boerderij een particuliere woonbestem
ming verkreeg, werden voor het eerst
dakkapellen aangebracht. Thans in 26 van
de 48 oudere, en in 6 van de 16 nieuwere
boerderijen.

De ouderdom der boerderijen en de toege
paste raamtypen

De hoeve met de daarbij behorende ontgon
nen percelen grond op de eng maakte het
familiefortuin van het boerengezin uit,
vooral ook omdat het recht om koeien in te
scharen op de meent, en het recht om de
heiden te gebruiken voor de schapen en om
hout te verkrijgen uit het Gooier Bos,
aanvankelijk aan de hoeve zelf was verbon
den. Een boerderij bleef dan ook generaties
lang in dezelfde familie, en zij werd bij
voortduring in stand gehouden door groter
en kleiner onderhoud. Hierbij moest
ongeveer eens per generatie de rieten kap
vernieuwd worden, doch ook moesten soms
gehele muren, of raam- en deurpartijen
vervangen worden.
Nu heeft het type gebruikte ramen in de loop
der tijden zeer markante wijzigingen
ondergaan, en het is daarom vrij gemakkelijk
te bepalen in welke tijdsperiode deze ramen
werden aangebracht. Tengevolge van de
veelvuldige vervanging levert dit echter geen
datering van de boerderij als zodanig op.
De ontwikkeling van de ramen en van de

beglazing daarvan hing ten nauwste samen
met de stand der techniek in de glasmakerij
en.
De ontwikkeling van kleine ruitjes tot groot
spiegelglas wordt treffend geïllustreerd door
Afbeelding 10, beginnend met de begin 17e
eeuwse kruiskozijnen met 48 ruitjes tot het
T-venster uit het begin van de 20e eeuw,
bestaande uit een schuifraam, dat met het
bovenlicht tesamen nog slechts 3 ruiten telt.

De Hollandse baksteenrenaissance

De renaissance is de wedergeboorte van de
opvattingen van de klassieken, meer in het
bijzonder wat de bouwkunst betreft, de
architectonische concepties van de Grieken
en Romeinen. De aan die renaissance
voorafgaande middeleeuwse gothiek
vormde de expressie van alles wat zich ten
hemel verhief, de hoge, betrekkelijk smalle,
veelal met een spitsboog bekroonde gothi-
sche ramen, de omhoog strevende torens,
vooral bij cathedralen, en dat alles voorzien
van ontelbare omhoog gerichte pinakels, en
van een exuberante ornamentiek van
arcaden en sculpturen.
Geen enkel spoor van deze gothiek wordt bij
de Larense boerderijen aangetroffen, ook
niet bij oudere afbeeldingen; en dit gecombi
neerd met de hiervoor gedane constatering,
dat bij geen enkele Larense boerderij het
(laat-)gothische Leidse steenformaat werd

Afb. 10.
In de loop der eeuwen gebezigde venstertypen. Handleiding inventariseren boerderijen.
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kruiskozijn (tot in
de 17e eeuw)

b.
schuifraam met
kleine roede (eind
I 7e en 18e eeuw)
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c.
empire; achtruits
met draairamen be
neden (eind 18e en
19e eeuw)

d.
zesruits schuifraam
(19e eeuw)

e.
T-venster (eind 19e
en begin 20e eeuw)
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Stadhuis te Naarden uit 1601. Vroeg en gaaf voorbeeld van Hollandse baksteenrenaissance.
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aangetroffen, moet wel tot de conclusie
leiden, dat deze, toch reeds in de Middeleeu
wen bestaande boerderijen uit een verganke
lijk materiaal opgetrokken moeten zijn
geweest, en dat er in de tijd van de (laat-)go-
thiek nog geen boerderijen in Laren van
steen zijn gebouwd.
Het stadhuis te Naarden, hierbij weergege
ven op Afbeelding 11, is een vroeg en gaaf
voorbeeld van de Hollandse renaissance, en
misschien heeft dit wel ten voorbeeld
gestaan aan een aantal vroege Gooise
boerderijen. In het midden van
de voorgevel de voordeur, voorzien van een
bovenlicht met 16 ruitjes, geflankeerd door
twee kruiskozijnen met halve luiken en met
elk 30 ruitjes. En links en rechts daarvan nog
twee smallere ramen. Boven de deur en de
raampartij drie ontlastingsbogen of togen,
bestaande uit baksteen, afgewisseld met
natuursteenwiggen, en daarboven bij wijze
van cordon het uitgemetselde muizentand-

lijstje. Dit zijn alle renaissance elementen,
en deze geven aan, dat deze boerderij uit de
eerste helft van de 17c eeuw moet dateren.
Een soortgelijke Larense boerderij werd
door H.v.d.Kloot Meyburg331 vereeuwigd in
een vóór 1918 vervaardigde schets, hier
Afbeelding 13. De middenpartij is precies
dezelfde, doch de beide zijramen zijn
voorzien van 6-ruiters met hele luiken. Deze
zijn 19c eeuws en zijn er kennelijk later ter
vervanging van de oude kruiskozijnen
ingezet. Deze oude kozijnen met de vele
houten sponningen stonden namelijk sterk
aan verrotting bloot.
Op een ansichtkaart, hier weergegeven als
Afbeelding 14, wordt de Larense boerderij ’t
Klooster afgebeeld34), in duidelijk vervallen
staat; deze boerderij is in de twintiger jaren
afgebroken. Het muizentandlijstje en de
togen boven deur en ramen wijzen op de
hoge ouderdom. Doch de natuursteenwig-
gen zijn geïmiteerd door een aantal bakste-

Afb. 13.
H.v.d.Kloot Meyburg. Schets no 45. a° 1918. Larense boerderij metl7l’ eeuwse kruiskozijnen;
togen met natuursteenwiggen en muizentandlijstje. Buitenste ramen vervangen door 19e eeuwse
schuiframen met 6 ruiten.
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Afb. 14.
Ansicht van H 167. Vermoedelijk ouder dan het op bakstenen geschilderde jaartal 1675, toen het
zogenaamd als Klooster in gebruik werd genomen.

nen wit te schilderen. En ook het jaartal 1675
is op baksteen geschilderd, en geeft vermoe
delijk niet het bouwjaar weer, doch het
jaartal, waarop het zogenaamd als klooster
in gebruik genomen werd; uiteraard was dit
zo lang na de reformatie niet een echt
klooster met een daarin gevestigde klooste
rorde. Het metselwerk verraadt de plaatsen
van de vroegere ramen, die vervangen zijn
door een 17L' of 18e eeuws raam met kleine
roeden, respectievelijk door een 19c eeuwse
6-ruiter.
Er zijn nog meer voorbeelden van Larense
boerderijen in deze stijl te vinden. Doch ze
zijn helaas alle verdwenen, op één relict na.
Een onooglijk, onbewoonbaar verklaard,
zwaar verminkt pandje, no. H 211 aan de
Torenlaan 26. Eens heeft dit gefungeerd als
winkel voor de verkoop van melk. gewonnen
op de Modelmelkerij Oud-Bussem. Het
linker gedeelte van de voorgevel is ooit
vernieuwd; en in de gevel zijn 19e eeuwse
schuiframen met 6 ruiten aangebracht. Doch
in 1832 heeft hier een flinke boerderij
gestaan van 25 x 10 m, waarvan het achter
huis verdwenen is.

Er is alleen nog het restant van de rechter
voorgevel, opgemetseld uit Rijnformaat
baksteen van 17,5 x 3,5 cm, en verder
voorzien van een bakstenen toog boven het
niet authentieke schuifraam met 6 ruiten, en
daarboven het muizentandlijstje, waarvan
bijgaande Afbeelding 15.
Op oude prenten van verdwenen Larense
boerderijen zijn ook trapgevels te zien, niet
echter als bekroning van een korte gevel,
doch als beëindiging van een korte dwars^
nok, onder andere bij H 172, een ten gevolge
van een brandbom in 1943 verwoeste
boerderij, destijds gelegen aan de Melkweg
no 33M; hier op Afbeelding 16.
Op een andere afbeelding van dezelfde gevel
is nog een muizentandlijstje te zien, alsmede
vage moeten in het metselwerk, die vroegere
ontlastingsbogen verraden. Een trapgevel is
fraai te zien op een schets van V.d. Kloot
Meyburg van een boerenwoning te Huizen
uit 1634. Hier te zien als Afbeelding 1736).
Tenslotte verraden moeten in het metsel
werk van H 127, de nog bestaande boerderij
aan de Zijtak 4, dat de in de voorgevel
voorkomende mooie ramen met kleine
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Afb. 15.
Enig nog bestaand relict van een Larense
renaissance boerderij H 211, Torenlaan 26.
Met toog en muizentandlijstje; overigens 19c
en 20e eeuws. Foto 1984.

roeden uit de 17e/18e eeuw, toch niet de
originele ramen zijn geweest, en dat deze
dienden ter vervanging van oudere ramen
met togen. Op deze hogere ouderdom wijst
ook het aldaar in een balk voorkomende
jaartal 1630. In de zijgevel van deze boerderij
komen in het achterhuis kleine lichtpoortjes
voor. Circa 40 cm brede openingen in het
metselwerk bekroond door een halfrond
boogje; thans dicht gezet met glas, koud in
het metselwerk. Misschien waren dit
vroeger open gaten, dus tevens luchtpoor
tjes. Bijzonder goed komen deze tot
uitdrukking op Afbeelding 18, een schets
van V.d.Kloot Meyburg van een boerderij te
Blaricum37*. Deze Blaricummer hoeve is in
alle opzichten te vergelijken met de Larense
boerderijen: rieten dak, uitgebouwd
voorhuis, lange zijgevel met hoge zijbaan-
derdeuren, hier gevat binnen twee deurpos
ten met daarop een door korbelen
geschraagde dwarsbalk, zoals ook \yel in
Laren voorkomt, en daarboven weer het

opgelichte rieten dak.
De halfrond afgemetselde lichtpoortjes
verdragen zich wat de stijl betreft goed met
de halfronde ontlastingsbogen boven raam
en deuren. Ze horen dus in dezelfde periode
thuis; niet in de (laat-)gothische periode van
daarvoor, omdat men dan eerder spitsboog-
jes zou verwachten, en niet in de periode van
daarna, omdat dan alle (half)ronde elemen
ten verdwenen zijn, en de lichtpoortjes
vervangen waren door vierkante houten
kozijntjes.

Thans kan wel de conclusie getrokken
worden, dat de oudste in steen gebouwde
Larense boerderijen dateren uit de eerste
helft van de 17e eeuw. Zij zijn gebouwd uit
steen van Rijnformaat; de ramen uitgevoerd
als kruiskozijn, voorzien van vele kleine
ruitjes, en van halve luiken. En daarboven
ontlastingsbogen van baksteen met natuur
steenwiggen en voorts een muizentandlijstje
bij wijze van cordon. Steeds voorzien van
zijbaander, en dus van een dwarsdeel. Soms
ook voorzien van een trapgevel als beëindi
ging van een korte dwarsnok, en tenslotte van
lichtpoortjes bij wijze van stalraam.

De vlakverdeling van de voorgevel

De vlakverdeling van de voorgevel is
opgebouwd in een zeker harmonisch ritme.
Hieraan lag de sectio aurea, de gulden snede,
zijnde de verdeling in uiterste en middelste
reden ten grondslag, ook wel genoemd sectio
divina, de goddelijke snede.
In een getallenvoorbeeld: als het grootste
stuk 100 cm beloopt, en het kleinste 61,8 cm,
dan vormt het grootste stuk 61,8% van de
gehele lengte van 161,8 cm, dus juist 100 cm.
Deze maten worden ook in de kruiskozijnen
van de afgebeelde boerderijen teruggevon
den, namelijk ongeveer 1 m breed, bij een
hoogte van 162 cm. En elk van de vier delen,
waarin het venster door het kruis wordt
verdeeld, bezit dan dezelfde verhoudingen.
Het muizentandlijstje schijnt op een vol
strekt willekeurige hoogte te zijn aange
bracht, want het correspondeert niet met de
hoogte van de zoldering. Doch bij een
nokhoogte van 6 m blijkt het te zijn aange-
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A/b. 16.
H.v.d.Kloot Meyburg. Schets no 44, a° 1918 van H 172, Melkweg no 3. Met renaissance
trapgevel. Door brandbom verwoest in 1943.

bracht op een hoogte van 3,70 m, juist weer
61,8% van 6 m. En dit is ook de hoogte van
de stijlen van het gebint, dat weer 6 m breed
is. En dit heeft weer tot gevolg, dat de lengte
van het muizentandlijstje ook 6 m lang is!
De middendwarsbalk van de kruiskozijnen
lag ter halver hoogte van dit lijstje, dus op
1,85 m, wat ook de hoogte van de bovendor
pel van de voordeur is. Bij een gegeven
nokhoogte van 6 m. en hoogte van de
gebintstijlen van 3,70 m, welke stijlen 3 m uit
de hartlijn van de boerderij waren geplaatst,
stond de helling van het dak vast. Men had
nu een betrekkelijke vrijheid de plaats van
de zijgevels te kiezen, doch hoe verder uit de
hartlijn, hoe breder de zijbeuk werd, doch
des te lager de muur. Als de zijbeuk op een
breedte van 3 m gekozen werd, dus de helft
van de breedte van het middenschip tussen
de stijlen, dan stond daarmede de breedte
van de boerderij vast op 12 m. juist het

dubbele van de hoogte en het dubbele van de
lengte van het muizentandlijstje, en uiter
aard de dubbele breedte van het midden
schip. En daarmede stond de hoogte van de
zijmuren vast. namelijk 141 cm. En dit was
dan geen willekeurige hoogte, doch het
vormde het kleinste stuk van de gulden
snede in verhouding tot de hoogte van het
muizentandlijstje, namelijk 38,2% van 3.70
m.
En het is dit spelen met de verhoudingen van
de gulden snede met verdubbelingen en
halveringen daarvan dat zulke harmonische
vormen oplevert. In de praktijk zette men
echter de zijgevels wel iets meer naar
binnen. Dit ging dan ten koste van de
breedte van de zijbeuken, en daarmede ten
koste van de standdiepte van de daarin
gelegen veestallen. Doch het voordeel was,
dat de muur, en dus ook de stal iets hoger
werd, en dat er in de zijmuren ook iets
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H .v .d.Kloot Meyburg. Schets no 43, a° 1918 van boerenwoning te Huizen uit 1634 met trapgevel
en renaissance deur- en raampartij met togen.
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ƒƒ. v.d. Kloot Meyburg. Schets no 48, a° 1918, van boerderij te Blaricum met zij baander met
geschoorde deurposten, dwarsbalk met korbelen en loketje met 4 ruiten, en lichtpoortjes in de
zijgevel.
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hogere stalmestdeuren konden worden
aangebracht. Toen er later andere raamty-
pen kwamen, soms ter vervanging van de
kruiskozijnen, heeft men vaak het formaat
van de kozijnen gehandhaafd, waarmede de
oorspronkelijke vormverhoudingen
gespaard bleven.
Latere raamtypen

Bij de nog bestaande boerderijen wordt het
hiervoor besproken vroegste type raam met
kruiskozijn en togen echter niet meer
aangetroffen. Het daarop volgende type is:
Het schuifraam met kleine roeden uit de 1T
en 18l eeuw
Dit is vaak voorzien van halve luiken, die
dus het bovenlicht vrijlaten. Afbeelding 19
geeft een foto van de (gerestaureerde)
frontgevel van H 34, aan het Kromme Pad
no 5. De klassieke verdeling van raam- en
deurpartij blijft hier gehandhaafd. De deur
in het midden, geflankeerd door twee
ramen, en nog eens twee ramen aan de
buitenkant. Behalve van het linkerzijraam
liggen alle bovendorpels op één lijn,

Afb. 19.
Schuiframen met kleine roeden en halve luiken.
17eH8e eeuws. H34. Kromme Pad5. Foto 1984.

;

waardoor het horizontale beeld wordt
beklemtoond. Dit type raam komt 14 maal
in de voorgevel, en 21 maal in de zijgevel
voor.
Het 19‘‘ eeuwse type schuifraam met 6 ruiten
Dit type komt veel frequenter voor, 30 maal
in de voorgevel, doch slechts 12 maal in de
zijgevel. Een bijzonder mooie aanblik biedt
de voorgevel van H 2, Oud Ezelenhof,
Oosterend 19/21, met dezelfde harmonische
verhoudingen en horizontale lijnen,
gevormd door vensterbanken en bovendor
pels. In dit geval zijn de vensters voorzien
van hele luiken. De aandacht wordt ook
getrokken door het bewerkte bovenlicht
boven de voordeur met de zogenaamde
levensboom. Dit ornament werd 10 maal
aangetroffen, waarvan 6 maal in combinatie
met dit zelfde type ramen. Vier maal echter
ook bij ramen met kleine roedenverdeling,
wat steeds echter restauraties betreft, zodat
de levensboom wel in de 19c eeuw gedateerd
schijnt te moeten worden. Op de foto van
Afbeelding 20 valt ook het fraaie effect op te
merken, dat uitgaat van de geschoren
leilinden, welke vaker voor de voorgevel
geplaatst blijken te zijn.
Het T-venster met 3 ruiten, einde 19e, begin
20c eeuw
Dit komt slechts 5 maal voor in de voorgevel,
en 5 maal in de zijgevel.
Modernere raamtypen
Deze komen in vele varianten voor; een
bepaalde stijl is daarmede niet te verbinden.
Bij de boerderijen van voor 1832 betreft het
uiteraard altijd nieuw ingezette ramen;
totaal 7 maal in de voorgevel van de oudere
boerderijen, en nog eens 8 maal in de
voorgevel van de 16 nieuwere boerderijen.
In de zijgevels van vóór 1832 komen niet
minder dan 17 maal moderne ramen voor;
en dit wijst op de verbouwingen, waarbij ook
het vroegere achterhuis tot woningen
verbouwd is.
Kelderraampjes
Soms verraadt een klein raampje, meestal
aan de linkerzijde van de voorgevel de
aanwezigheid van een kelder. Daarboven
komt dan een raam voor van de daarboven
gelegen opkamer. Deze kelderraampjes
komen bij de oudere boerderijen 9 maal
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Afb. 20.
Schuiframen met 6 ruiten. 19’ eeuws. Bovenlicht met levensboom. Leilinden. H 2 Oud Ezelen
hof, Oosterend 19/21. Foto 1984.
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voor, en bij de nieuwere 2 maal. Ze werden
wel tegen inbraak gevrijwaard door het
aanbrengen van ijzeren spijlen, de zoge
naamde diefijzers. Deze bleven echter
sober, en werden nimmer als siersmeedwerk
uitgevoerd.
Zolderramen en zolderdeuren
Boven het woonvertrek kwam ook vroeger
nog wel eens een zolderkamer voor, met een
raam in de voorgevel, boven de voordeur.
Dit blijkt ook uit prenten van oude boerderij
en. Vaker echter kwam daar alleen een naar
buiten opengaande zolderdeur of zolderluik
voor, waardoor het mogelijk was de rogge-
oogst ook van buitenaf direct op de voorzol
der te bergen. Deze zolderdeuren of -luiken
komen ook wel in de achtergevel voor,
eveneens voor de berging van stro, of
eventueel hooi.
Stalramen
Met de toetreding van daglicht tot de stallen
was het vroeger maar pover gesteld. Naar
modernere opvattingen dient het gezamen

lijk vensteroppervlak ten minste op 5% van
het vloeroppervlak gesteld te worden.
Hierin schoten de lichtpoortjes in de oude
boerderijen schromelijk tekort. Zij sloten,
zoals gezegd, in architectonisch opzicht goed
aan bij de halfronde ontlastingsbogen van de
renaissance boerderijen, doch nadien
werden vierkante houten kozijntjes toege
past van ongeveer 40 x 40 cm; en in de 19e en
begin 20e eeuw kwamen de halfronde
gietijzeren stalramen in zwang. Als deze in
de stal op dezelfde hoogte in een horizontale
rij worden aangebracht, zoals onder meer bij
H 69 het geval is, misstaan ze niet. Een wat
curieus effect ontstaat echter, als zij op
verschillende hoogten in de achtergevel
worden toegepast, zoals bij H 170 het geval
is, een na 1900 herbouwde boerderij met
oneigenlijke achterbaander. Afbeelding 22.
Er werden 28 oudere boerderijen geteld met
dergelijke gietijzeren stalramen, en 10
nieuwere. Grote moderne rechthoekige
stalramen, waarmede ook geventileerd kan

28



■ii illü
\  . - ■

ëmm ■.K

?gfcS»eB,

Afb. 22.
Achtergevel H 170. Niet Larense achterbaander. Opmerkelijke toepassing van gietijzeren
stalramen. Melkweg 23. Foto 1984.

worden, werden slechts zelden aangetroffen,
onder andere bij N 10.
Om wat meer licht te verkrijgen in het oude
achterhuis zijn er wel venstertjes opgenomen
in de zijbaanderdeuren of eventueel daar
naast voorkomende andere deuren. En in de
voorzomer, als de oogst nog niet op de
zolder geborgen was, werd ook wel de
achterzolderdeur open gezet, waarbij het
licht door de slietenzoldering naar binnen
viel.

De deuren

De voordeur komt meestal in het midden
van de voorgevel voor; een enkele maal
echter in de zijgevel. De toegang bevindt
zich dan juist onder de drup van de regen,
die vrijelijk afstroomt van het zijschild van
het rieten dak. Hiertegen kan dan een
karakteristieke voorziening zijn getroffen.
Een zich vlak onder het riet bevindende
platte luifel, die via een eventueel geknikte,
taps toelopende houten verticale koker
afwatert in een regenton. Een mooie foto
daarvan biedt die van de boerderij De Uiltjes
no H 147 (Afbeelding 23). Dit betreft

weliswaar een restauratie van omtrent 1960,
doch ook op oudere prenten is deze oplos
sing wel waarneembaar.
De zijbaanderdeuren werden reeds bespro
ken. Hoewel er veel verbouwingen hebben
plaatsgevonden, waarbij de zijbaander
vervangen kan zijn door een raam- en/of
deurpartij, kon toch de aanwezigheid
daarvan bij 2/3 van de oudere boerderijen
worden vastgesteld.
In één geval werden in beide zijgevels
zijbaanderdeuren aangetroffen, juist
tegenover elkaar. Vaak werd naast deze
grote deuren, om deze niet onnodig te
behoeven openen, een kleinere deur
aangetroffen. Ook deze kon dan voorzien
zijn van een bovenlicht of van een venstertje
in de deur. Ook kwam er wel een kleinere
deur voor in de tegenover gelegen zijgevel.
Deze werd de muldeur genoemd, die
gebruikt werd als er op de andere gevel te
veel wind stond.
De thans nogal eens voorkomende grote
dubbele deuren in de achtergevel schijnen
daarin pas later te zijn aangebracht; uit
Afbeelding 8 is dan ook gebleken dat in de
houten gepotdekselde achtergevel geen
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Afb. 23.
Luifel met waterafvoer door houten koker. H 147 De Uiltjes, Zevenenderdrift 53. Gerestaureerd
ca 1960. Foto 1984.

m
mmmm

mrnmmiiha

andere deuren voorkwamen dan die op
zolder ten behoeve van de hooiberging. Op
deze foto komt een tweede woning in de
boerderij voor en wel langs de zijgevel.
Normaliter komen er echter mestdeuren in
de zijgevels voor, om de daarlangs gelegen
stallen te kunnen uitmesten. Afhankelijk
van de lengte van de boerderij 3 tot 5 stuks
per gevel.

De herinrichting van het achterhuis

Omtrent de eeuwwisseling was ten gevolge
van de aanwending van kunstmest de
schapenhouderij in Laren al zover afgeno
men, dat voor de potstal niet langer meer
een gebintvak nodig was, en een klein
potstalletje in de zijbeuk ondergebracht kon
worden. Nu de potstal niet langer meer de
langsdeel blokkeerde kon de volgende stap
bestaan uit het verplaatsen van de hooiber
ging naar buiten, hoewel dit niet overal is
geschied. Ondanks het feit, dat van de 48
oudere boerderijen thans vele hun functie
als zodanig verloren hebben, konden er nog

10 hooibergen geteld worden bij de boerde
rijen, waar dat in 1832 niet het geval was.
Deze zijn dus later bijgebouwd; 8 met 4
roeden, en 2 met 2 roeden. Hiervan waren er
8 voorzien van een golfplaten kap. En op de
16 nieuwere boerderijen werden nog eens 8
hooibergen geteld, 1 met 5 roeden, vier met
4 roeden en drie met 2 roeden; en hiervan
zijn er 4 met golfplaten gedekt.
De herinrichting van het achterhuis zal zich
voltrokken kunnen hebben in en na de
periode van 1915 tot 1930; daartoe was cr
toen een krachtige stimulans. Nadat de
Erfgooierswet van kracht was geworden,
werd de verbetering van de Meentlanden, de
Hilversummer meent, de Huizer meent, en
de Naarder meent met kracht ter hand
genomen. Voorheen was de waterhuishou
ding daarvan erbarmelijk. Er werden toen
echter kaden opgeworpen, sloten gegraven,
gemalen gesticht, hoogten en laagten
geëgaliseerd, waar nodig de grasmat
gescheurd, en opnieuw met deugdelijk
graszaad ingezaaid, zodat de watergrassen,
biezen, riet en moeraskruiden plaats
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BIBLIOGRAFIE van publicaties verschenen in 1985 van
het gebied tussen de Vecht en de Eem.
De redactie heeft besloten om te streven naar het opnemen
van een bibliografie, in elk eerste nummer van een
jaargang, van de artikelen welke in het voorgaande jaar
zijn verschenen.
De publicaties, uitgezonderd krantenartikelen, moeten
betrekking hebben op de historie of de natuur van het
gebied tussen de Vecht en de Eem en langer zijn dan ca.
1500 woorden.
Ter voorbereiding van de bibliografie is een werkgroep
samengesteld, bestaande uit mevrouw C.M. Abrahamse
(035-292646) en de heren W .M. Eggenkamp (02159-14239)
en E.E. van Mensch (035-292835).
Om een compleet overzicht te kunnen opstellen doet de
werkgroep een beroep op u om nieuwe publicaties aan één
van de leden van de werkgroep of aan de redactie-secretaris
te melden. Bij voorkeur ontvangen het Streekarchief
(mevrouw Abrahamse) of het redactie-secretariaat zo
mogelijk één exemplaar van de publicatie.
De onderstaande lijst is een eerste proeve van de bedoelde
bibliografie.

GOOI EN VECHTSTREEK

B A K K E R , P. en BOEVE, E.
Stinzenplanten; hoofdstuk De Vechtstreek en de westrand
van het Gooi, p. 47-153.
Uitgave: Ver. tot behoud van natuurmonumenten in
Nederland in samenwerking met Vechtplassencommissie,
U itgeverij Terra, Zutphen, voorjaar 1985, 168 p., ill.
*) ƒ 49,50 (voor leden ƒ 39,90)

B O E KE LM AN , W A.
De Leeuwenpalen in het Gooi.
Uitg. W .A . Boekelman, Laren, sept. 1985, 28 p., ill.

BO RM AN, R.
In en om het Gooi.
Uitgeverij Terra, Zutphen, (1985), 143 p., ill.
* )ƒ  39,—

B R O EK H U IZE N , S. en V IN K . H.
De dassen van Utrecht en het Gooi; een populatie in de
schaduw van het uitsterven.
RIN-rapport 85/12
Uitg. R ijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem, 1985, 19
P-
BRUNEKREEF, H.
De Heren van Amstel.
Hist, kring Loosdrecht, jrg. 12, nr. 53, ju li 1985, p. 41-53 en
68, ill.
BRUNEKREEF, H.
De Heren van Amstel II.
Hist, kring Loosdrecht, jrg. 12, nr. 54, sept. 1985, p. 67-77,
ill.
BRUNEKREEF, H.
Heren van Amstel van Mijnden (I).
Flist. kring Loosdrecht, jrg. 12, nr. 55, nov. 1985, p.
116-128, ill.

BUTER, A.
De kadans van de getrouwen; heren en knechten in de
Nederlandse textiel.
Uitg. Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1985, 160 p., ill.

CO ULTRE, F. Ie
Van een naamswijziging en wat daaruit kan voortvloeien;
(wijziging van Ver. van Vrienden van het Gooi-Reservaat
in Ver. van Vrienden van het Gooi).
TV E /V V G , jrg. 3, nr. 3, sept. 1985, p. 212-216, ill.

FARJON, A.
Eikenspaartelgenbossen.
De Wijde B lik, jrg. 1985, nr. 3, ju li 1985, p. 19-25, ill.

JANSEN, T.
Water is van levensbelang.
De Wijde B lik, jrg. 1985, nr. 2, april 1985, p. 16-17

JOLLES, M.W.
Ontstaan en werken van de Gooise Natuurwacht
TV E /V V G , jrg. 3, nr. 3, sept. 1985, p. 196-200, ill.

JOLLES, M.W.
Verlies of winst? (aktiviteiten Ver. van Vrienden van het
Gooi).
TV E /V V G , jrg. 3, nr. 3, sept. 1985, p. 235-241, ill.

KO R ZELIU S, P.
Het streekplan, De Wijde B lik, jrg. 1985, nr. 3, ju li 1985,
p. 14-15

K R A A K , W .K.
De Vereniging en de Stichting
(De Ver. van Vrienden van het Gooi en de Stichting
Gooisch Natuurreservaat).
TV E /V V G , jrg. 3, nr. 3, sept. 1985, p. 178-182, ill.

K R A A K , W .K.
Wat beoogde de Vereniging van Vrienden?
(Ver. van Vrienden van het Gooi).
TV E /V V G , jrg. 3, nr. 3, sept. 1985, p. 183-195, ill.

K R A A K , W .K.
Tegenslagen voorspoed (van de Ver. van Vrienden van het
Gooi).
TV E /V V G , jrg. 3, nr. 3, sept. 1985, p. 201-211, ill.

K R A A K , W.K.
Nieuw inzicht in bosbeheer.
TV E /V V G , jrg. 3, nr. 3, sept. 1985, p .222-224, ill.

K R A A K , W.K.
Natuurliefhebbers en natuurbeleving.
TV E /V V G , jrg. 3, nr. 3, sept. 1985, p. 243-253, ill.

K R A A K , W .K ., Publicaties van de Vrienden (Ver. van
Vrienden van het Gooi).
TV E /V V G , jrg. 3, nr. 3, sept. 1985, p. 255-261, ill.

LAN G E, P W. de
Toen het Gooi nog klein was; een protohistorische
bijdrage tot de nederzettingsgeschiedenis.
TV E /V V G , jrg. 3, nr. 1, febr. 1985, p. 3-9, krt.

LAN G E, P W. de
De oorkonde van 1085; onderwerp van een betreurens
waardig misverstand.
TV E /V V G , jrg. 3, nr. 4, dec. 1985, p. 286-288.

L IN D E N , P. van der
Heidebrand (gevolgen voor landschap en vegetatie).
De Wijde B lik , jrg. 1985, nr. 2, april 1985, p. 12-14

L IN D E N , P. van der
Persleiding (rioolwaterleiding).
De Wijde B lik, jrg. 1985, nr. 4, nov. 1985, p. 30-31, ill.

LOENEN, R.
Grensgeschillen IV . (tussen Gooi en Sticht 1449-1474).
Hist, kring Loosdrecht, jrg. 12, nr. 51, jan. 1985, p. 10-16,
ill.

LOENEN, R.
Grensgeschillen V (tussen Gooi en Sticht 1502-1819).
Hist, kring Loosdrecht, jrg. 12, nr. 53, ju li 1985, p. 56-67,
krtn.

ONTWERP streekplan, commentaar van de Ver. van
Vrienden van het Gooi op het ontwerp Streekplan voor het
Gooi en de Vechtstreek van het bestuur van de provincie
Noord-Holland.
TV E /V VG , jrg. 3, nr. 1, febr. 1985, p. 35-36
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RAAM, J.C. van
Milieubeleid en landschapsecologisch onderzoek in het
gewest Gooi en Vechtstreek.
TVE/VVG, jrg. 3, nr. 3, sept. 1985, p. 225-234, ill.
SPIJKER, J.G.H.
Criminaliteit en strafrechtspleging in het Gooi van 1760 tot
1795.
TVE/VVG, jrg. 3, nr. 1, febr. 1985, p. 17-24, ill.
STEEN, P. van der
Gifatlas (van het Gooi en Vechtstreek)
De Wijde Blik, jrg. 1985, nr. 4, nov. 1985, p. 20-24, ill.
VRANKRIJKER, A.C.J. de
De ruimte eertijds; van bedreiging naar bescherming.
TVE/VVG, jrg. 3, nr. 3, sept. 1985, p. 167-177, ill.

BLARICUM
ANINK, B.
Het zilverbezit van de twee kerken van Blaricum.
TVE/VVG, jrg. 3, nr. 2, mei 1985, p. 64-68, ill.
BOERSEN, M.W.J.L.
De Kolonie te Blaricum.
TVE/VVG, jrg. 3, nr. 2, mei 1985, p. 80-98, ill.
BOERSEN-DE JONG, A.
Over de klederdracht van Blaricum.
Mededelingenblad hist, kring Blaricum, jrg. 1985, nr. 3,
nov. 1985, p. 4-6, ill.
BOUVY, D.P.R.A.
De Piëta in de Rooms Katholieke St.-Vituskerk te
Blaricum.
TVE/VVG, jrg. 3, nr. 2, mei 1985, p. 61-63, ill.
BRÖLMAN, H.
De bronzen erfgooiersboom.
TVE/VVG, jrg. 3, nr. 2, mei 1985, p. 141-143, ill.
FARJON, A. EN SMIDT, J.T. de
De warande bij Blaricum; een landschaps-gradiënt met
oude en nieuwe ecosystemen.
TVE/VVG, jrg. 3, nr. 2, mei 1985, p. 123-140, ill.
HELLENDOORN, F E.
Blaricum en de jongere bouwkunst, vernieuwers versus
reactionairen.
TVE/VVG, jrg. 3, nr. 2, mei 1985, p. 106-122, ill.
KLEIN, H.
De Blaricumse gemeenteraad rond de eeuwwisseling.
Mededelingenblad hist, kring Blaricum, jrg. 1985, nr. 3,
nov. 1985, p. 10-12.
KLEIN, H.
Uit de kroniek van een erfgooiersdorp, De Rotonde te
Blaricum in het jaar 1900.
TVE/VVG, jrg. 3, nr. 2, mei 1985, p. 69-79, ill.
KONING , H.J. de
Het beschermde dorpsgezicht van Blaricum.
TVE/VVG, jrg. 3, nr. 2, mei 1985, p. 99-105, ill.
NIEUWENHUIZEN, S.G.
De imkerij in Blaricum en omgeving de eeuwen door.
Mededelingenblad hist, kring Blaricum, jrg. 1985, nr. 2,
april 1985, p. 7-14, krt., ill.
VRANKRIJKER. A.C.J. de en KONING, H.J. de
De Oude Kerk van Blaricum.
TVE/VVG, jrg. 3, nr. 2, mei 1985, p. 53-60, ill.

BUSSUM
BOS, F.
Interview met Toos Staalman (schrijfster)
Contactblad hist, kring Bussum, jrg. 1, nr. 3, juni 1985, p.
27-29, ill.

BUHR, G.
Het Zandzee-schandaal.
De Wijde Blik, jrg. 1985, nr. 1, p. 7-13, ill.
BUHR, G.
Zandzeeschandaal 3.
De Wijde Blik, jrg. 1985, nr. 3, juli 1985, p. 26-28.
HEIDE, M. van der
Boekbespreking: Loeka Wolf Catz, Kind in de schaduw.
Contactblad hist, kring Bussum, jrg. 2, nr. 1, okt. 1985, p.
21-27. •
HEIDE, M. van der
Dagboekfragmenten van Anna Biegel, febr. -  mrt. 1945 en
2 mei t/m 6 mei 1945.
Contactblad hist, kring Bussum, jrg. 1, nr. 3, juni 1985, p.
6-13.
HEIDE, M. van der
J.D.C. Van DOKKUM, Bussums ingezetene 1915 -  1920.
Contactblad hist, kring Bussum, jrg. 1, nr. 2, mrt 1985, p.
9-11.
HEIDE, M.J.A. van der
Jacques Hartog, de eerste dirigent van Toonkunst Bussum.
TVE/VVG, jrg. 3, nr. 1, febr. 1985, p. 25-29, ill.
HEIJDEN, A. v.d.
Uitverkoop (het landgoed Bantam).
De Wijde Blik, jrg. 1985, nr. 2, april 1985, p. 18-20, ill.
HEYNE, M.J.M.
Over Bussum een boekje open gedaan (slot).
Contactblad hist, kring Bussum, jrg. 1, nr. 2, mrt. 1985. p.
6- 7.
HEYNE, M.J.M.
De Hooge Bussummerweg.
Contactblad hist, kring Bussum, jrg. 1, nr. 2, mrt. 1985, p.
17-21, ill.
HOUWEL1NG, J A.
De glas-in-lood-ramen van de St. Vituskerk te Bussum
Contactblad, hist, kring Bussum, jrg. 1, nr. 3, juni 1985, p.
17-21, ill.
LANGEMEYER, G.M.
De zusters van St. Olav verlaten Bussum, Contactblad
hist, kring Bussum, jrg. 1, nr. 3, juni 1985, p. 23-25, ill.
LANGEMEYER, G.M.
Speurtocht naar een datum (boerderij Plaggenweg 5 te
Bussum)
Contactblad hist, kring Bussum, jrg. 2, nr. 1, okt. 1985, p.
3-5, ill.
LINDEN, P. van der
Het Laegieskamp 2.
De Wijde Blik, jrg. 1985, nr. 2, april 1985, p. 26-27
RENKEMA, H. en YPMA, C.
Architectuuronderzoek.
Contactblad hist, kring Bussum, jrg. 2, nr. 1, okt. 1985, p.
15-19, ill.
STIKKERS, H.
Pinkelman en Pollewop in Bussum (Carol Willem Voges).
Contactblad hist, kring Bussum, jrg. 2, nr. 1, okt. 1985, p.
7- 10 ill.
WITTEVEEN, E. en JONG, C. de
De Doopgezinde Gemeente Bussum.
Contactblad hist, kring Bussum, jrg. 1, nr. 2, mrt. 1985, p.
13-15, ill.
WOLF CATZ, L.
Kind in de schaduw.
Nijgh & Van Ditmar, ’s-Gravenhage, 1985, 261 p.
*) ƒ 37,50
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EEMNES
HEES, H. van
100 jaar geleden Groot Brand in Eemnes, begonnen in het
huidige café Staal.
Hist, kring Eemnes, jrg. 7, nr. 3, sept. 1985, p. 109-115, ill.
HEES, H. van
Het Eemnesser Wapen verborgen in een Amsterdamse
tuin.
Hist, kring Eemnes, jrg. 7, nr. 4, dec. 1985, p. 149-151, ill.
HEES, H. van
Globaal overzicht van de Zouaven-aktiviteiten in de
periode 1861-1870; Zouaven uit Eemnes.
Hist, kring Eemnes, jrg. 7, nr. 1, mrt. 1985, p. 16-28, ill.
HEES, H. van en WARDT DIRKZOON, J. v.d. e.a.
Korte geschiedenis van het geslacht Van der Wardt in
Eemnes.
Hist, kring Eemnes, jrg. 4, nr. 4, dec. 1985, p. 158-169.
LANKREYER, L.
Meentweg 45 (Eemnes).
Hist, kring Eemnes, jrg. 7, nr. 3, sept. 1985, p. 115-119, ill.
WOUDE, J. van der (werkgroep)
Herdenking van veertig jaar bevrijding.
Hist, kring Eemnes, jrg. 7, nr. 3, sept. 1985, p. 132-145, ill.
WOUDE, J. van der
Krijgsgevangenen of bij de Ondergrondse.
Hist, kring Eemnes, jrg. 7, nr. 2, mei 1985, p. 29-107, ill.
WIJK, J. van en WIJK-BLOM, B. van
Familie Van Wijk.
Hist, kring Eemnes, jrg. 7, nr. 1, mrt 1985, p. 7-16, ill.
IJKEN, W. van
Concept plan tot de Generaale Wapening van de Provincie
van Utrecht.
Hist, kring Eemnes, jrg. 4, nr. 4, dec. 1985, p. 152-157.
IJKEN, W.van
De familie Pas in Eemnes.
Hist, kring Eemnes, jrg. 7, nr. 3, sept. 1985, p. 119-130, ill.

VGRAVELAND, ANKEVEEN EN KORTENHOEF
ABCOUWER, W.
Kortenhoefse Brandweer in de 18e eeuw.
Hist, kring “In de Gloriosa”, jrg. 2, nr. 3, aug. 1985, p.
15-24, ill.
DAAMS, J.
Kortenhoef in 1815.
Hist. kring“In de Gloriosa”, jrg. 2, nr. 4, nov. 1985, p. 3-9,
ill.
ENGEL, W.I.
De ’s-Gravelandsche Paardetram, de paardetram
Hilversum -  ’s-Graveland 1887-1923.
Uitg. Pirola, Schoorl, okt. 1985, 120 p., ill.
*) ƒ 29,50
HENDRIKS, J A.
Bleek, bleker, bleekst.
Hist, kring “In de Gloriosa”, jrg. 2, nr. 1, febr. 1985,
p.2-11, ill.
HILTEN, W.van
Een paar “holle voeten” voor de kinderen van Jannetje van
Hilten.
Uitg. Dr. W. van Hilten, Noordwijk aan Zee, 1985, 89 p.
ill.
HOUTHOFF H L. en HOUTHOFF-DE GROOT, H.L.
Bezoek op de Trompenburgh.
Hist, kring “In de Gloriosa”, jrg. 2, nr. 3, aug. 1985, p.
3-12, ill.

IMMERZEEL, J.
Historische plassentocht.
Uitg. Hist, kring “In de Gloriosa” in samenwerking met de
Kortenhoefse Ijsclub “Onderling Genoegen”, 1985, 8 p., ill.

IMMERZEEL, J.
De Kortenhoefse Poldermolens.
Hist, kring “In de Gloriosa”, jrg. 2, nr. 1, febr. 1985, p.
12-27, ill.
KOLK, B.J. van der.
Schoolmeesters, Kosters en Voorzangers in Ankeveen van
omstreeks de reformatie tot 1860.
TVE/VVG, jrg. 3, nr. 4, dec. 1985, p. 275-285, ill.
KOLK, B.J. van der,
De schoolmeester van Ankeveen naar de Franse tijd.
Hist, kring “In de Gloriosa”, jrg. 2, nr. 1, febr. 1985, p.
28- 41, ill.
MEHRTENS, U.M.
’s-Graveland en zijn buitenplaatsen.
Bijdrage tot het bronnenonderzoek naar de ontwikkeling
van Nederlandse Historische tuinen, parken en buiten
plaatsen, deel 15.
Uitg. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, 1985,
44 p., ill.
*)ƒ 23,35
MEKEL, J.
Hilverbeek.
De Wijde Blik, jrg. 1985, nr. 2, april 1985, p. 21-22, ill.
MEKEL, J.
Hilverbeek en Spanderswoud.
De Wijde Blik, jrg. 1985, nr. l ,p . 24-27, ill.
SMEDEMA, J.
Het kerkje van Ankeveen; de negentigjarige geschiedenis
van een plaats van heil.
Hist, kring “In de Gloriosa”, jrg. 2, nr. 4, nov. 1985, p.
11-28.
VERSLAG van een wandeling van ’s-Graveland naar
Kortenhoef langs het Oppad en terug over de Kromme
Rade.
De Korhaan, jrg. 19, nr. 3, 1985.
WALLENBURG, B.
J.F. van Heumer en G. Slaper; Opdat wij niet vergeten
(necrologie van twee gesneuvelde soldaten in 1940).
Hist. kring“In de Gloriosa”, jrg. 2, nr. 2, mei 1985, p. 2-27,
ill.
WILMER, C.C.S. en NIEUWENHUIS, H.
Schaep en Burgh, zetel van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland.
Uitg. Nederlandse Kastelen Stichting, Serie “Nederlandse
Kastelen”, nieuwe reeks deel 8, 1985, 39. p. ill.
*) ƒ 8,74 (voor leden ƒ 7,50)
WUMKES, A D.
Coöp. Boerenleenbank -  Raiffeisenbank Ankeveen,
’s-Graveland, Kortenhoef 75 jaar. Uitg. op initiatief van de
hist, kring “In de Gloriosa” door de Coöperatieve
Raiffeisenbank “Hilversum en Omstreken”. Hilversum,
1985, 34 p., ill.
WUMKES, A.D.
In en om de Weeme (pastorie aan het Noordereinde te
’s-Graveland).
Hist, kring “In de Gloriosa”. jrg. 2, nr. 3, aug. 1985, p.
25-30, ill.
WUMKES, A.D.
Smakelijk slot van batig slot (bezoek Mr. Jan van
’s-Gravenweert (1790-1870) aan ’s-Graveland).
Hist, kring “In de Gloriosa” , jrg. 2, nr. 4, nov. 1985, p.
29- 32, ill.
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WIJSMAN, H.J.W.
Over het wapen van 's-Graveland.
TVE/VVG, jrg. 3, nr. 4, dec. 1985, p. 302-303, ill.

HILVERSUM
ARUNDINIS PISCATORII. J.F.
(pseudoniem J.F. van Hengel)
Schetsen uit het Hilversumsche Volksleven (herdruk van 5
artikelen verschenen in “Nederland”, jrg. 1862-1866, 1868
en 1869)
Uitg. Hilv. Hist, kring “Albertus Perk”, Hilversum, 1985,
(122 p.), ill.
BETHE-VAN DER POL, J
De schilder M.H. Mackenzie.
Tijdschrift voor beeldende kunst Tableau, jrg. 7, nr. 6,
zomer 1985, p. 31-37, ill.
DAAMS, J.
De Kerkelanden, de Loosdrechtsche boeren en de Stichtse
modderplakkaten.
TVE/VVG, jrg. 3, nr. 1. febr. 1985, p. 10-16. ill.
ENGEL, W.I.
De 's-Gravelandsche Paardetram, de paardetram
Hilversum -  ’s-Graveland, 1887-1923.
Uitg. Pirola, Schoorl, okt. 1985, 120. p., ill.
*) ƒ 29,50
FABER, B. (eindredac.)
Alberdingk Thijm College, spanning tussen aantal en
ruimte; kroniek van de “woon”-geschiedenis van het
Alberdingk Thijm College 1921-1985.
Uitg. Alb. Thijm College, Hilversum, 1985, 43 p.. ill.
FABRI, H.F.
Gedenkboek 40-jarig bestaan van de Staf Inspecteur-
Generaal, 1945-1985 (De Zwaluwenberg te Hilversum).
Uitg. Inspecteur-Generaal, Hilversum, 1985, 279 p., ill.
HENK MR
(Henk Meester)
De liefde tot zijn stad is ieder aangeboren ... (over de
Stichting Hilversum Pas-Op!)
Goed Gevoegd, periodiek van en voor Bouwfonds
medewerkers, november 1985, p. 8-11 en 13, ill.
HET Nieuwe Lyceum, Hilversum 1935-1985, Jubileum
nummer.
Het Nieuwe Lyceum, Hilversum, 1985, 36., ill.
HET werk van W.M. Dudok in Hilversum, voorstel aan de
monumentenraad.
Samenstelling werkgroep Dudok; vertegenwoordigers van
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de gemeente
Hilversum.
Uitg. gemeente Hilversum, april 1985, 29 p. + bijlagen.
HARINGMAN, J.R. (eindred.)
75 jaar Ludgerus Hilversum; gedenkboek ter gelegenheid
van het 75 jarig bestaan van het R.K. Aardsbisschoppelijke
Kweekschool St. Ludgerus, later de R.K. Pedagogische
Academie Ludgerus.
Uitg. P.A. Ludgerus, Landgraaf, 1985, 72 p., ill.
HILVERSUM onderdrukking en verzet 1940-1945.
Samenstelling werkgroep “beschrijving Hilversums Verzet
1940-1945” en werkgroep “herdenking mei ’40-'45”.
Uitg. C. de Boer jz., Hilversum, 1985, 156 p., ill. *)

LANGE, P.W. de
Waard om te weten: Hilversums historie nader bekeken 1.
Eigen Perk, jrg. 5, nr. 1, mrt 1985, p. 14-17.
LANGE, P.W. de
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maakten voor voedselrijke grassoorten. De
schaar, die eeuwen te voren reeds gedaald
was van 8 koeien per hoeve tot 6 stuks kon
langzamerhand worden opgevoerd, zodat
deze in het begin van de dertiger jaren op
16 stuks werd gesteld38*.
En de stallen werden dienovereenkomstig
ingericht, berekend op een grotere veesta
pel. De grubs langs de zijgevel, de koppen
van de dieren naar de nu weer ontruimde
lange middendeel gericht. De zijbaander
bleef bestaan, doch soms werden nu ook
grotere achterdeuren aangebracht, waar
door de Larense boerderij zich in wezen niet
meer onderscheidde van het Oost-Neder-
landse hallehuis.

Erfinrichting en erfaankleding

Van een fraai erf werd 4 maal gewag
gemaakt, doch er was 20 maal sprake van
een rommelig erf, waarbij mede gedoeld
werd op het voorkomen van rommel of niet
bij de stijl van de boerderij passende
bijgebouwtjes. Reeds eerder werden de
stroken veldkeitjes beschreven, die voorko
men langs de gevels onder het rieten
overstek, tegen het opspatten van modder.
Slechts éénmaal komt er ook een straatje van
veldkeien voor (H 73).
Als erfafscheiding komt er 7 maal opgaand
geboomte voor. voornamelijk knotlinden en
beuken, soms gemengd met eiken. Veel
vaker, namelijk 52 maal komen hagen als
afscheiding voor. Omdat deze soms een
gemengd karakter hebben, is het totaal van
de verschillende soorten heesters, die
aangetroffen werden, hoger dan dit getal: de
gewone liguster 31 maal, hulst 12 maal,
meidoorn 10 maal, beuk 6 maal, taxus 2
maal. coniferen 4 maal, eik 1 maal en linde 2
maal. Voor de huizen komen 5 maal linden
voor, soms als leibomen; vooral bijzonder
fraai bij H 2 (Afbeelding 20). Markante
houten of ijzeren afrasteringen of toegangs
hekken komen niet voor.
Omdat nog slechts weinige boerderijen in
bedrijf zijn. is vaker eerder sprake van een
siertuin dan van een boerenerf. 19 Maal
werd het voorkomen van een oude tuinaan
leg genoemd, waarbij voornamelijk gedoeld

wordt op boeren siertuinen en/of moestui
nen.
Tenslotte werd de vraag gesteld of de
boerderij in de omgeving past. In een toch
nog vrij landelijk, zij het hier en daar
geürbaniseerd dorp als Laren is men wellicht
geneigd deze vraag bevestigend te beant
woorden. Dit was dan ook 35 maal het geval.
In 13 gevallen was het antwoord echter
negatief, waarbij men dan de minder rurale
omgeving op het oog had, zoals een drukke
verkeersweg, een winkelstraat, of een straat
met moderne bebouwing. Eigenlijk houdt
dit meer een waarde-oordeel van die
omgeving in, die onvoldoende is aangepast.
In de overige gevallen luidde het oordeel
redelijk tot minder goed.

Het behoud der boerderijen

Het leeuwedeel der boerderijen heeft zijn
agrarische functie verloren naarmate het
bijbehorende bouwland op de eng in
hoofdzaak een woonbestemming verkreeg,
en het weiland op de meenten verloren ging
toen het meer dan 1000 jaar oude instituut
der Erfgooiers luttele jaren geleden werd
opgeheven. Boerderijen zonder land. of
waarvan het land geabandonneerd werd,
zoals in het buitenland nog al eens voorkomt,
zijn doorgaans gedoemd te verdwijnen. De
omstandigheid hier echter, dat ze in de
bebouwde kom gelegen zijn, dat Laren een
woondorp werd, en dat de bouwaard
zodanig was, dat de boerderij betrekkelijk
eenvoudig een andere functie kon verkrij
gen, heeft ertoe bijgedragen, dat ruim de
helft van het aantal behouden is gebleven.
Aan de ene kant op een zodanige wijze, dat
Laren een eigen karakter heeft kunnen
behouden, waarbij het zijn rurale afkomst
niet geheel verloochend heeft, doch aan de
andere kant met de nodige opoffering van de
oorspronkelijke stijl. Door de inrichting van
het achterhuis tot soms verscheidene
woningen, en door het aanbrengen van
kamers op de zolderverdieping is het
aanzicht veelal grondig gewijzigd. Het goede
niet te na gesproken, is vaak getracht met
meer goede wil dan inzicht in de bestaande
bouwstijl er iets ‘rustieks’ van te maken.
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Naast gevallen van goede restauratie zijn er
ook verkeerde, en ook wel is een restauratie
soms ‘overdone’, en zijn er helaas ook aperte
gevallen van een ‘landelijke stijl’, waarvan
de onechtheid afdruipt.
Veel had ten goede gekeerd kunnen worden
indien de gemeentelijke overheid zich
minder passief had opgesteld, en er enig
initiatief ontwikkeld was ter stimulering en
begeleiding van maatregelen tot het behoud
van deze culturele nalatenschap. Wel zijn er
van de 64 boerderijen 14 als Rijksmonument
onder de Monumentenwet gerangschikt, en
4 onder de Monumentenverordening van
Laren van 1955, waarbij er één op beide
lijsten voorkomt, doch de gemeentelijke
verordening kent in wezen alleen een
verbodsbepaling, namelijk een verbod tot
het slopen of het verminken van een
dergelijk bouwwerk met bijbehorend
terrein. Doch zij dient daarbij geen enkele
stimulans toe, noch in financieel opzicht,
noch in het opzicht van enige begeleidende
maatregel.
Wel heeft het gemeentebestuur enkele jaren
geleden het architectenbureau G.van der
Pol te Hilversum opdracht gegeven alles,
wat in Laren aan agrarische of niet-agrari-
sche bouwwerken en dorpsgezichten in
aanmerking komt behouden te worden, te
inventariseren en daaromtrent van advies te
dienen. En hieruit is het advies voortgeko
men, met medewerking van W.G.M.
Cerutti, dat ook in druk is verschenen:
Laren, Rijk aan Monumenten.
Om het de geïnteresseerde lezer mogelijk te
maken de boerderijen te bekijken, is in de
bijlage dezes een adreslijst opgenomen van
alle 64 boerderijen; en daarbij is vermeld of
deze boerderij al dan niet is opgenomen als
Rijks- of Gemeentemonument. Daarnaast is
ook de door genoemde adviseurs gedane
aanbeveling opgenomen, waarbij sommige
als monument geschrapt zijn, en andere
daarvoor in de plaats komen. Boven de 21
aanbevolen monumenten komen nog eens
30 vermeldingen voor wegens het beeldbepa
lend karakter, dat van de betrokken
boerderij uitgaat. Een vermelding overigens
zonder enig rechtsgevolg. Hoogstens als
aanbeveling aan de Schoonheidscommissie

bij een niet-bindend advies omtrent een te
verlenen bouwvergunning ook te letten op
de passendheid daarvan in de omgeving. In
de bijlage zijn deze aanbevelingen opgeno
men, en tevens zijn de pagina’s vermeld,
waarop in genoemd boekwerk een foto
voorkomt van de desbetreffende boerderij.
Het aan het gemeentebestuur uitgebrachte
advies heeft tot dusverre nauwelijks tot
tastbare resultaten geleid. Bij een matte
voorlichtingsavond aan het publiek werden
in wezen de nadelen voor een eigenaar van
een als zodanig aan te wijzen gemeentemo
nument breder uitgemeten dan de voorde
len, zodat enige van de daar aanwezige
eigenaren de overtuiging uitspraken, dat de
rangschikking van hun pand onder de
monumentenlijst slechts tot een daling van
de verkoopwaarde daarvan zou leiden. In
oktober 1984 heeft de gemeenteraad zelfs de
bestaande gemeentelijke monumentenver-
ordening ingetrokken, mede op grond van
de omstandigheid, dat Provinciale Staten
van Noord-Holland een provinciale verorde
ning in het leven geroepen hebben.
Wel is er een notitie van Burgemeester en
Wethouders aan de raad te komen tot een
nieuwe verordening, doch het zal nog veel
voeten in de aarde hebben alvorens de
daartoe in aanmerking komende panden
(zowel boerderijen alsook non-agrarische
architectonisch waardevolle panden) onder
de werking van een dergelijke verordening
gerangschikt zullen zijn. Daarin zou dan een
luttele jaarlijkse subsidie in de onderhouds
kosten van een zodanig pand in het vooruit
zicht gesteld worden, met daarnaast de
mogelijkheid van een restaurantie-subsidie.
Doch in het beleidsprogramma van 1982-
1986 wordt deze prompt weer afhankelijk
gesteld van de financiële mogelijkheden van
de gemeente, zodat de verbodsbepalingen
weer overheersen: geen sloop, afbraak,
verplaatsing, wijziging of ontsiering dan met
vergunning van Burgemeester en Wethou
ders, gehoord een daartoe aan te stellen
monumentencommissie. Met als pleister op
de wonde, dat daarbij niet ‘betuttelend’ te
werk zal worden gegaan.
En wat betreft de panden, die als beeldbepa
lend worden aangemerkt, zullen deze eerst
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in de desbetreffende voorschriften van de
bestemmingsplannen dienen te worden
opgenomen, waarbij bij verbouwing de
nokrichting gehandhaafd zal dienen te
blijven, en bij sloop, de oorspronkelijke
bebouwde oppervlakte. Alsof de waarde
van een karakteristiek beeldbepalend pand
slechts van deze elementen afhankelijk zou
zijn! Het zijn bedroevende vooruitzichten;
bij de gemeentelijke overheid ontbreekt de
werkelijke wil het karakteristieke cultuur
goed te bewaren. Maatregelen ter stimule
ring van een actief restauratiebeleid ontbre
ken, de eigenaren van de te beschermen
panden mag zo min mogelijk in de weg
gelegd worden, en het moet zo min mogelijk
kosten.
En inmiddels zijn de meeste boerderijen
vogelvrij, en kunnen zij naar believen
gesloopt en verminkt worden! Zo is nog in
1984 de in vele opzichten karakteristieke en
beeldbepalende grootste boerderij van
Laren H 113, Zijtak 39-41, gesloopt en
vervangen door een banale dubbele woning.
En twee boerderijen staan op de nominatie
te verdwijnen, N 11, en wel op initiatief van
de gemeente, die daarvoor een andere
bestemming beoogde, wat vooralsnog geen
doorgang heeft gevonden bij gebrek aan
medewerking van de eigenaar, alsmede H
175, welke zeer bouwvallige boerderij een
beter lot verdient en waardig is gerestau
reerd te worden.
Alleszins geldt, met een toespeling op de S in
het gemeentewapen:
Laren, past op Uw Saeck
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Code N:
Sinds 1832 gebouwde boerderijen.
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De Hoorneboeg

M.W..Jolles

Telkenmale in het voorjaar blaast Pibus op
zijn hoorn en dan komen de maagdekens uit
Leiden helemaal naar de Hoorneboeg.
Zo ongeveer ging in mijn vroege jeugd het
gerucht in Hilversum.
En hoor, daar klinkt het antwoord al:

In 't begin van Mei
Klopt ons harte blij,
Ja, dan komt het oogenblik weer aan,
dat de trein ons fluit
en wij Leiden uit
voor een Stalheimweek naar buiten gaan.

De niet ingewijde lezer zal hiervan wel
weinig begrepen hebben, maar hij moet toch
nog maar even geduld hebben als hij wil dat
de sluier van geheimzinnigheid wat wordt
opgetild en het beeld van de Hoorneboeg
zich zal gaan aftekenen.

Voor ons, die toen nog kinderen waren van
de families aan de Utrechtseweg, was er ook
het nodige aan geheimzinnigheid. De huizen
langs de straatweg hielden, hoe verder je in
de richting van Utrecht ging, vrij gauw op.
Daar waar de Beukenlaan -  toen inderdaad
een echte beukenlaan -  op de Utrechtseweg
aansloot bouwde Jac. Urlus, de beroemde
zanger, van wie het rijmpje vertelde:

's ochtends maakt hij Bankatin
's avonds zingt hij Lohengrin

zijn statig huis, het Kareol, waartegenover
de grote stenen drinkbak voor paarden was.
Wat mij op de wasserij brengt, die eensin de
zoveel weken met paard en wagen de schone
was bezorgde, die in een grote rieten mand -
met ijzeren stang en hangslot vergrendeld -
tegen inruiling van een dito mand met het

Het jachthuis op de Hoorneboeg.
Tekening van J. van Ravenzwaay, waarvan geschilderde copie in het huidige landhuis hangt.
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vuile goed thuis werd gebracht. Dan was het
zaak om op het goede moment de wasbaas in
de goede stemming te treffen. Juist aange
pakt viel er wel een rit naar de Hoorneboeg
uit te slaan en mocht je op de bok klimmen
om in grote gelukzaligheid de lange reis naar
het einddoel mee te maken. Iedere keer was
het weer of er een nieuwe wereld voor je
open ging. Rechts strekte de Hoorneboegse
hei zich uit, links was toen alleen nog maar
bos. En aan het eind van de hei, tegen de
horizon, tekende de Hoorneboeg zich af, als
een donkere burcht die zijn geheim niet
wilde prijs geven. De hei was in die dagen
bijna helemaal gaaf en bloeide, de ene
zomer natuurlijk wat mooier dan de andere,
maar altijd prachtig paars. Rechtsaf ging
het, de oprijlaan naar de Hoorneboeg op.
Bij het toegangshek moest gestopt worden
en gebeld om het hek open te krijgen.
Daarna kreeg je even een glimp van het
grote huis te zien, dat wit en statig in zijn
donkere omgeving lag. Maar daar bleef het
bij. Bewoners zagen we eigenlijk nooit.
Ook de terugtocht had zijn eigen belevenis
sen! Want nu ging het in draf, wat onzicht
bare werkingen in het binnenste van het
paard teweeg bracht, die zich op hun beurt
manifesteerden in ditmaal zeer zichtbare en
ruikbare vorm.
Van tijd tot tijd nam mijn vader ons mee op
wandelingen om de Hoorneboeg heen, en
soms ook nog wel verder tot het laatste,
oostelijke stukje van hetTienhovens kanaal,
net aan deze kant van de Noodweg. Dat
stukje kanaal was een verrukkelijke speel
plaats om te kliederen met zand en water,
om kikkervisjes te vangen en om natte
voeten te halen. Er stond toen nog mooi
helder water in, tegenwoordig is het vrijwel
helemaal dichtgegroeid en droog. De
dennetjes op de zanderige oever spiegelden
zich fraai in het water van het kanaal, dat
daardoor even diep werd als de hemel hoog.
Er waren veel waterplanten.
Wat de bedoeling van dat Tienhovens
kanaal was, daarin verdiepten we ons als
kinderen niet. Het heeft de Vecht met de
Eem moeten verbinden, een heel oud plan,
dat oorspronkelijk uit de zeventiende eeuw
schijnt te stammen, maar dat nooit tot

uitvoering is gekomen. Het Gooi was en is te
zanderig!
Maar ook de gewone, kortere, wandeling
om de Hoorneboeg bood van allerlei
interessants. Mijn broer, een paar jaren mijn
senior, herinnert zich nog dat er geen hek
om de buitenplaats was. We bewonderden
de fraaie oude boerderij, welke later zijn
naam aan de Stalheim-liedjes gaf -  en zagen
het bibliotheekgebouwtje ... waar Pijnappel
heus voor het raam zat te studeren! Dan
kwamen we aan het rode, nu witte, huis dat
er zo uitnodigend uitzag met z'n french
windows -  alsof wij toen wisten wat dat
waren! Maar het had nog zijn rieten dak, dat
nu jammer genoeg verdwenen is. Langs de
statige rij beuken verder gaand kreeg je door
het vroegere toegangshek -  de ingang was
oorspronkelijk inderdaad aan die kant -  het
grote huis te zien, eveneens met rieten dak,
waarboven trots en ogenschijnlijk wankel de
koepel balanceerde, van waaruit je een
schitterend uitzicht op Utrecht en het hele
Loosdrechtse plassengebied gehad moet
hebben. De bomen zijn nu te hoog doorge
groeid om daarvan nog veel over te laten.
Langs de muur van de moestuin sloten we
weer aan op ons uitgangspunt.
Van de bewoners, broeder en zuster
Pijnappel, zagen we zelden wat. Zeker, mijn
vader kende hem goed uit hun beider
studententijd, maar hij liet niet erg veel over
hem los. Als kinderen waren we daarin,
eerlijk gezegd, ook niet geïnteresseerd.
Zodat er toch, misschien ook juist daarom,
iets geheimzinnigs om de Hoorneboeg en
zijn bewoners bleef hangen.

Ook nu is alles nog niet even duidelijk wat de
Hoorneboeg betreft. Allereerst de naam,
waarvan de herkomst niet zeker is.
Professor De Rijk, op een van zijn wandelin
gen door Gooi- en Eemland, maakt de tocht
die wij als kinderen met paard en wagen
maakten, te voet en schrijft:

We bevinden ons op den Utrechtsen weg, dien
we in de richting van Maartensdijk vervolgen.
Weldra vertoont zich rechts de aloude,
zoogenaamde Zwarte Berg, later Hoornboeg
-  oorspronkelijk 'Hoornboog', naar de
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hoornsgewijze gekromde Hoogenberg -
thans Hilveroord geheeten. De beplanting
van de heuveltop geschiedde in 1792. Hij
droeg toen een jachthuis, van een ruime zaal
voorzien, en met drie torens, in ouden stijl
van hout opgetrokken. Zoo strijdvaardig zag
dit er in de verte uit dat in 1795 een afdeeling
Fransche ruiterij, die van Utrecht naar
Naarden trok, een trompetter afzond, om het
gewaande kasteel op te eischen. Hij vond er,
als éénige bezetting, het oude vrouwtje, dat
huisbewaarster was!

Een ander, nog minder geloofwaardig,
verhaal leert dat gezegde Fransen in een
spotversje op de naam Hoorneboeg het als
Hors de Botte, uit de modder, betitelden.
J. van Ravenzwaay heeft een tekening van
dit merkwaardige geval gemaakt, waarnaar
weer een tegeltableau gemaakt is dat tot
1925 -  toen het huis werd afgebroken -  in
een winkelhuis aan de Langestraat in
Hilversum ingemetseld is geweest. Gelukkig
heeft vóór die tijd M.Betlem een copie ervan
geschilderd, die op het ogenblik op de
schoorsteenmantel van de grote kamer op de
eerste verdieping van het centrale huis op de
Hoorneboeg hangt.
De naam Hilveroord, welke Professor De
Rijk vermeldt, schijnt afkomstig te zijn van
een vroegere bewoner, H.Meerlant, notaris
te Utrecht omstreeks het midden van de
vorige eeuw. Deze naam werd sindsdien
vooral door officiële instanties gebruikt in
belastingen- en bevolkingsregister. Ook in
het straatnamenregister is Hilveroord
veelvuldig te vinden, maar de algemeen
ingeburgerde en in de spreektaal gebruikte
naam werd Hoorneboeg, terwijl oude
Hilversummers ook wel Hornebok gezegd
hebben.
Op de kaart van 1827 (A. van Oosterhout,
landmeter) staat Horenboeg. Hoornboeg of
Hoorneboeg blijft het meestal op latere
kaarten. De kaart van 1843 (zie de omslag
van dit tijdschrift) vermeldt Hoornboeg,
oudtijds Hoogenberg. Een topografische
kaart van omstreeks 1895 komt met Hilver
oord, vanouds Hoornboeg en vermeldt ook
de Hoornboegsdrift, weg van 's-Graveland
naar Hoornboeg, en de Hoornboegsweg en

toegang tot landgoed Hilveroord. Dan blijft
het Hilveroord, vanouds Hoorneboeg, op
alle gemeentelijke kaarten rond 1930. De
kadasterkaarten gebruiken vanaf omstreeks
1909 Hoornboeg. Hoornberg en Hoorne
boeg. Keus genoeg dus!
Veel duidelijker maakt een aantekening,
van omstreeks 1850, van A. Perk de zaak
ook al niet. E.van Mensch verschafte mij
deze notitie uit het aantekeningenboekje
van de notaris, dat zich in de collectie van De
Vaart bevindt en die ik hier in extenso
weergeef:

Hoornboog
bij acte van uitgifte op erfpacht dezer grond
de 20 julij 1792, wordt dezelve genoemd
Hoornboog of Hoogen berg. Sedert 1820 is
op de palen gesteld Hilverzode. De oorsprong
is dus zeker niet Hors la Botte (uit de slijk van
den eng en het dorp) zooals mij iemand
vertelde die daarbij een Franschman verzon
nen had als ontginner, welke geen ander is
geweest dan de heer P. van Loon, die zijn
buitenverblijf hield op Hunthum aan de
Vecht, het voor een Jagthuis bestemde en die
bekend was onder den echt Hollanschen
naam van de Gouden Piet. In de wandeling
heet deze heuvel Hoorn boek.
Op de kaart van 1709 van 't Domein (door
Justus van Broekhuysen) waarvan die van
Ottens gemaakt is Hoogen book.

Teneerste bevat dit de verklaring waarom de
toegangsweg naar de Hoorneboeg van uit
het Zuiden was, immers van Loon ging er
van zijn huis aan de Vecht heen, en verder
hebben we nu meer vaste grond onder de
voeten met Pieter van Loon. Deze oudsche-
pen van Amsterdam liet in 1794 op de top
van de heuvel die dan nu de Hoorneboeg
heet het houten jachthuis zetten dat we al
eerder tegen gekomen zijn. Overigens heeft
dit het, ondanks zijn krijgshaftig uiterlijk,
niet zo heel lang uitgehouden. In 1810 moest
het, omdat het te bouwvallig geworden was,
worden afgebroken.
En hiermee komen we dan ten lange leste
aan de geschiedenis van het huis dat er,
hoewel stellig later verbouwd en uitgebreid,
in zijn kern nog altijd staat. Voor de
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bijzonderheden hiervan heb ik vrijelijk
geput uit het alleraardigste artikel over de
geschiedenis tot 1947 van de hand van de
heerM.A. van der Sluijs, dat hij schreef voor
een in 1947 door het bestuur van de Hoorne-
boeg uitgegeven boekje ter gelegenheid van
enkele hoogtijdagen van de Vrienden van
De Hoorneboeg (de tweede druk ervan
verscheen in 1982).
De heuvel van de Hoorneboeg is nu -  in
1810 -  dus weer, naar wij aannemen, woest
en ledig. Dan verschijnt de heer A. Sinkei
ten tonele, wiens winkel in Amsterdam
nationale bekendheid heeft gekregen,
getuige het nu nog vermaarde rijmpje. De
winkel van Sinkei, die van 1821 tot 1903
bestaan moet hebben, was een voorloper
van het later tot grote ontwikkeling gekomen
warenhuis dat we nu -  helaas -  kennen. Ook
toen al heeft het zijn stichter en eigenaar
geen windeieren gelegd, gezien diens
aankoop van de Hoorneboeg.
Sinkei in elk geval heeft het huis gebouwd
dat de grondslag van het huidige is gewor
den. Daarvan schrijft de commissie, die
enkele jaren geleden op last van de gemeente
Hilversum een onderzoek instelde naar
huizen die uit architectonisch of ander
oogpunt voor plaatsing op een voorlopige
monumentenlijst in aanmerking zouden
komen het volgende:

Dit pand is gelegen op een bosrijk terrein in
de hei ten zuiden van Hilversum. Vanuit deze
villa had men oorspronkelijk een goed
uitzicht, maar door de beplanting is dit
uitzicht beperkt. Deze villa wordt gekenmerkt
door een kubusvormige opbouw. Hierboven
bevindt zich een kleiner volume, waarin
rondboogramen met luiken zijn ontworpen.
Bovendien is hiervoor een balkon aange
bracht. De hoofdvorm is verwant aan een
herenhuis, terwijl tevens grote serres met een
bordes zijn ontworpen. Deze villa is met
name door zijn oriëntatie van belang.
Bouwtekeningen van dit pand waren niet te
achterhalen.

Als bouwjaar wordt ca. 1890 aangegeven.
Classicistische details kenmerken de stijl,
volgens de commissie.
Als 1890 het vermoedelijke bouwjaar is, dan

is het de vraag wie van de eigenaren na
Sinkei het heeft doen bouwen. Volgens Van
der Sluijs is dc oorspronkelijke stenen villa
van Sinkei in 1911 ingrijpend verbouwd tot
het tegenwoordige huis, maar dat zou dan
door Pijnappel gedaan moeten zijn, die,
zoals we straks zullen zien, de Hoorneboeg
in 1906 kocht. Bij Bouw- en Woningtoezicht
in Hilversum, dat overigens uitermate
schaars over de Hoorneboeg gedocumen
teerd is, heb ik hiervan geen bevestiging
kunnen vinden. Evenmin kon de directie
van het Kadaster te Amsterdam licht op de
zaak laten schijnen. Meer gegevens dan in
dit stukje verwerkt, zijn daar niet beschik
baar.
Voorlopig blijft hier dus een flinke open
vraag.
Na Sinkei is er een hele reeks eigenaren
geweest. Van der Sluijs noemt de volgende:
Van Rheenen, J. Ruys J.Dz., makelaar te
Amsterdam, J.D. Ruys, commissionair,
eveneens te Amsterdam, H.Mcerlant,
notaris te Utrecht, de heren P.G. en P.
Copijn, boomkwekers tc Maartensdijk en
tenslotte E. Kinderlin, die in 1898 van de
gemeente Hilversum toestemming kreeg om

Broer en Zuster Pijnappel op het terras van
hun huis
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een serre aan te bouwen. Dit is het eerste
spoor bij Bouw- en Woningtoezicht te
vinden van enigerlei bemoeienis met de
Hoorneboeg. Maar vroeger ging dat ook
allemaal wat gemoedelijker dan nu: het was
meer een hoffelijkheid als men de gemeente
lijke autoriteiten in kennis stelde van het
plan een huis te bouwen of te verbouwen dan
dat men op een vergunning wachtte!
Duidelijkheid komt er met de veiling welke
notaris Perk in opdracht van de erven De
Koning in 1906 hield en die hij als volgt
bekend maakte:

Op donderdag 17 mei 1906 zal wegens
overlijden van den Weledelgestrengen Heer
J.de Koning, civielingenieur, in het Hof van
Holland te Hilversum des morgens te 11 uur
ten overstaan van notaris KJ. Perk en H.H.
makelaars worden geveild de van ouds
bekende, om hare hoge ligging en prachtige
bosschen zeer gezochte Buitenplaats De
Hoorneboeg, aan de Zuidzijde der gemeente
Hilversum, bevattende twee Heerenhuizen en
Hofstede, Boerenhuis, zeer ruim Koetshuis,
Schuur, Tuinmanswoning, Moestuin,
Broeikasten, Broeibakken, Boomgaard,
Houtbosschen, opgaand Geboomte en
Eikenhakhout, beplante Wegen en Bouw
land, ter gezamenlijke grootte van 13 HA, 24
Are en 28 cA. De buitenplaats is telefonisch
verbonden. De plattegrond is te bezichtigen
ten kantore van de makelaar J. van der Smit
Jr. te Hilversum.

Koper werd de heer P. A . Pij nappel voor een
prijs van Fl. 43.000,—. (Mijn vader, die als
directeur van een hypotheekbank met dit
soort karweitjes op de hoogte was, woonde
op verzoek van Pijnappel de veiling bij.)
Uit de beschrijving in de advertentie is de
huidige situatie goed te herkennen: het
tweede herenhuis is het vroegere rode. nu
witte huis waarin destijds Mejuffrouw
Chavannes woonde, die Pijnappel als
bibliothecaresse bijstond. Ook logeergasten
werden daar ondergebracht. Het dateert van
omstreeks 1870 en werd later wit gepleisterd.
Het bibliotheekgebouw is waarschijnlijk al
gauw na de verkrijging van de hele bezitting
gebouwd, aan de Westkant van het terrein.

Door de Remonstrantse Broederschap werd
het verbouwd tot kapel en later nog eens
uitgebreid.
De boerderij onderging na de overgang naar
de Broederschap natuurlijk eveneens een
gedaanteverwisseling en de slaaphuisjes
voor de deelnemers aan de conferenties
dateren van het eind van de jaren vijftig.
Een woning voor de gastvrouw staat nu in
het midden van het terrein en de oude
moestuin ligt aan de Zuidoost kant, veilig
achtereen mooie oude muur verborgen. Het
is een genot om over de grond te wandelen,
want er is een schat aan stoere bomen.
Vooral de beuk valt op, die het er ondanks
de hoge grond goed gedaan heeft. Helaas
hebben vooral de beuken aan de buitenkant
de laatste jaren veel van de droogte te lijden
gehad, zeker daar waar ze aan de zon
geëxponeerd zijn komen te staan.

De Pijnappels behoren tot een oude familie,
waarnaar ik geen nasporingen heb verricht.
Maar een enkele losse greep leerde al dat de
naam reeds in de vijftiende eeuw voorkomt,
om daarna drie eeuwen later weer op te
duiken. Omstreeks 1712 werd in Konings
bergen Jan Pijnappel geboren, die later
poorter van Amsterdam werd en scheepska
pitein van beroep was. Dit beroep schonk
hem de schokkende belevenis de grote
aardbeving van Lissabon mee te maken,
toen hij met zijn schip daar in de haven lag.
Latere tijden zien Pijnappels in Den Bosch,
waar de familie een statig huis bezat en dus
kennelijk in goeden doen verkeerde. Het
geslacht heeft juristen voortgebracht en
mannen die zich in het openbare leven op
hun plaats voelden.
En dan heeft Van der Sluijs in zijn aange
haald artikel het over kamergeleerde en
kluizenaar Pibo Antonius Pijnappel! Naar
mijn gevoel klopt daar iets niet helemaal.
Mijn vader, weliswaar twee jaren zijn
jongere, heeft in Amsterdam te gelijker tijd
met Pijnappel gestudeerd en zij waren lid
van hetzelfde dispuutgezelschap, die typisch
Amsterdamse instelling, die de studenten
niet in horizontaal gelaagde jaarclubs
onderbrengt maar in verticaal gelede
disputen, zodat van meet af aan oudere- en
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jongerejaars studenten gelegenheid hebben
met elkaar om te gaan.
Uit de verhalen van mijn vader heb ik
begrepen dat Pibus-zoals hij toen kennelijk
genoemd werd -  zeker geen neiging ver
toonde zich tot kamergeleerde of kluizenaar
te bekwamen. Integendeel, hij had de
reputatie dat hij onder het uiten van de
strijdkreet Gebraaie hazen! Ring Kotjee het
Leidse Plein in korte tijd op stelten kon
zetten en tegelijkertijd met iedereen
vrienden blijven! En toch zoekt men in
latere vermeldingen van oud-studenten
tevergeefs achter de naam Pijnappel naar
behaalde titel of beroep. Te Hilversum, staat
er alleen.
Een sterk asthmatische aanleg zal bij de
keuze van woonplaats zeker een rol gespeeld
hebben. Zijn zuster leed aan dezelfde kwaal,
maar overwon de ziekte op hogere leeftijd
en zou zeer waarschijnlijk de honderd jaren
gehaald hebben als niet een ongelukkige val
binnenshuis haar dood vervroegd had.
Pijnappel zelf leefde tot 1935, toen een
hartkwaal hem op 61-jarige leeftijd wegnam.
Stellig heeft hij niet dat leven geleid waar
voor hij waarschijnlijk meer bestemd was
dan dat van kluizenaar en kamergeleerde.
Een voorval buiten zijn wil of toedoen heeft
hem tot de eenzaamheid van de Hoorneboeg
genoopt. Broeder en zuster hebben er
samen vele jaren gewoond en huis en tuin
intens lief gehad. De afgelegenheid van die
vooroorlogse jaren kan men zich nu niet
meer voorstellen.
De Pijnappels hadden dan ook een heel stel
honden die bij ieder bezoek eerst tot rede
gebracht moesten worden. En van het
zogenaamde herenhuis moet men zich ook
niet te veel voorstellen. Het was eerder een
soort jachthuis, zonder luxe en met eenvou
dige houten vloeren.
Moeilijk te bereiken was het ook. Autover
keer was er weinig en openbaar vervoer
kwam niet langs de Utrechtseweg. De
hekken van de plaats gingen ’s avonds om
tien uur op slot. Waterleiding was er niet,
het water moest opgepompt worden.
Elektrisch licht kwam er pas na de laatste
oorlog.
Gelukkig werd de eenzaamheid ook wel

onderbroken door de komst van gasten. Een
van de meest bekende gasten was Pibus’
dispuutgenoot Herman Gorter, die een van
zijn bezoeken bezongen heeft in zijn bundel
De dag gaal open als een gouden roos als
volgt:

In de verte zag ik blanke wateren,
voor me was zacht klateren
van ene stem die ik wel ken, en daar omheen
was 't al stilte en
die hoorde ik nog meer dan ’t kleine gebeek
van woorden in haar zacht gespreek.
Alles was stil behalve het stemklateren,
daarachter blonken blanke wateren.
Ik hoorde kleine woorden gaan
in glazen stilte diafaan.
Duidelijk is dat Gorter, toen hij dit dichtte,
vanuit de koepel of belvédère de Loos-
drechtse Plassen in de verte zag.
De oorlog verhoogde nog het isolement. De
bezetters legden natuurlijk beslag op het
kleine vliegveld dicht bij de Hoorneboeg, in
Loosdrecht. Een tankgracht werd dwars
door de hei gegraven. Daar de elektrische
kabels, welke over het landgoed gelegd
werden, door lastige Hilversummers niet
gerespecteerd werden, moest er ’s nachts
wacht gelopen worden. Weer werd de
Hoorneboeg met geheimzinnigheid omhuld!

Dan is het nu tijd om naar het begin terug te
keren.
De hoorn van Pibus had geklonken en het
antwoord was terug gekomen. Wat was er nu
eigenlijk aan de hand?
In het verslag over het jaar 1911-1912 van de
Stichting het Leidse Volkshuis schrijft de
directrice. Mejuffrouw E.C. Knappert over
de woon- en werkomstandigheden van de
Leidse fabrieksarbeiders. Vooral het lot van
de fabrieksmeisjes in de wolindustrie trok zij
zich aan en daarin vond zij een gelijkge
stemde ziel in Mejuffrouw E.A. Pijnappel.
Deze heeft, zonder dat daaraan enige
ruchtbaarheid werd gegeven, onnoemelijk
veel goed gedaan, onder meer door in
Amsterdam armen aan goede woongelegen
heid te helpen. Daartoe ging zij regelmatig
naar die stad -  op de fiets naar station
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Hilversum -  tot twee keer in de week toe.
Uit hun beider geest is de gedachte geboren
om groepjes Leidse fabrieksarbeidsters
telkens voor een week naar buiten te sturen.
Makkelijk is de uitwerking van dat plan niet
geweest!
De werkgevers waren moeilijk er toe te
krijgen om een week vrij te geven. Dat ging
maar voor één keer tegelijk en dan nog
zonder doorbetaling van loon. Maar nog
moeilijker was het om de mensen zelf zo ver
te krijgen, want ten eerste moest het uit
eigen zak komen en ten tweede waren ze
nooit buiten geweest en dus vonden ze dat ze
er geen behoefte aan hadden!
Maar het is gelukt! Op zaterdag 18 mei 1912
was het dan zover, schrijft Mejuffrouw
Knappert in genoemd verslag. De Pijnappels
hadden het Leidse Volkshuis voor zes weken
de beschikking gegeven over de boerderij op
de Hoorneboeg, die Meisjeshoeve werd
genoemd, later Stalheim.
Per trein van Leiden naar Hilversum en van
het station daar te voet naar de Hoorneboeg.
Drie kwart uur, schrijft de directrice laco
niek! Zo is het zes weken lang doorgegaan,
in groepjes van twaalf meisjes. Met succes?
Daar is weinig twijfel over mogelijk, want
het is jaar in jaar uit gebeurd en daarna
wilden ook zij die er al vaak geweest waren

steeds weer terug komen. En toen de
bezoeken, jaren later, werden stop gezet was
dat omdat de omstandigheden te grondig
veranderd waren en er geen behoefte meer
bestond. Eén keer nog, in 1962, hebben 280
vroegere gasten herdacht dat het een halve
eeuw geleden was dat het onthaal op de
Hoorneboeg begon. Velen waren toen
moeder of grootmoeder.
Later zijn de groepen groter geworden, en
kwamen er eigen leidsters mee, naar
Mevrouw J. van der Steeg, die als jong
meisje al bij de Pijnappels in dienst is
geweest en het gebeuren op de Hoorneboeg
tot aan de dood van Mejuffrouw Pijnappel
heeft gade geslagen, mij vertelde.
Deze laatste hield van orde en regelmaat en
de bezoeksters moesten zich daarnaar
gedragen.
Wat makkelijker, stel ik mij voor, zal haar
broer geweest zijn. Die wandelde graag met
de jonge dames over zijn terrein en hij zal
zich, als afwisseling in zijn kluizenaarschap,
best geamuseerd hebben.
Meer dan iemand anders echter was het
Mejuffrouw Chavannes die bij de meisjes
geliefd was!
Zij heeft in de zware bezettingsjaren het huis
van vordering door de Duitsers gevrijwaard.
Haar Zwitserse nationaliteit had zij behou-

Slaapkamer van de meisjes van het Leidsche Volkshuis op de Hoorneboeg.
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den en als zogenaamd Zwitsers bezit is het
niet gevorderd. Het verhaal gaat zelfs dat zij,
toen soldaten het huis kwamen inspecteren,
zich in zeker klein vertrek bevond en door
het raampje haar revolver leeg schoot.
Kennelijk was de bezettende macht daar niet
van gediend!
Eerst dus een oude huishoudster, anderhalve
eeuw later een Zwitserse, die als waardig
nazaat van Teil de vijand verdreef! Een
Kenau was zij toch niet, getuige het volgende
liedje, dat deel uitmaakt van de later
gebundelde en in druk verschenen Stalheim-
liedjes.

Juffrouw Chavannes is ons leidster
In Stalheim, alle weken door
Z ’is wandelaarster, maalbereidster
en gaat in alle dingen voor.

Maar 't beste weten wij van binnen
Dat, wie de tocht naar Stalheim deed
Haar warme hart steeds blijft beminnen
Haar zachte liefde nooit vergeet.

Ja, ja, wij verklaren
dat wij blij, zo lang als wij bestaan,
zullen bewaren
De heugenis aan Juffrouw Chavannes.

In 1948 gaf Mejuffrouw Pijnappel aan de
Remonstrantse Broederschap toestemming
op haar landgoed conferentie- en retraite-
werk te ontwikkelen. Enkele jaren later
schonk zij enige percelen grond waarop de
Broederschap slaaphuisjes en een bungalow
heeft gesticht, totdat na haar dood in 1971
het ganse landgoed bij legaat aan de Broe
derschap is gekomen. Nu is de situatie deze
dat de eigendom is overgedragen, met recht
van terugkoop, aan een stichting die het
exploiteert als conferentie-centrum.
Maar vóór we voorgoed afscheid nemen van
de Leidse meisjes nog één lied dat ons vertelt
van de wandeltocht van 5 augustus 1917 -
midden in de eerste wereldoorlog, toen de
voedselsituatie in ons land precair was -  van
Leiden naar de Hoorneboeg. Langs de
Brasemer, Westeinder, Vecht en Loos-
drechtse Plassen ging het, tot bij het laatste
zongeflonker de Hoorneboeg in zicht kwam.

Dan zingen de jonge dames:

Tot Stalheim genaderd,
Geschaard in het rond,
Op d’oude plek vergaderd,
Klonk ’t blij uit onzen mond:

Wij gingen uit Leiden
Om vier uren vroeg
En liepen bovenst blijde
Naar d’oude Hoorneboeg.

Wij hebben geloopen
In jeugdige kracht
En 't is goed afgeloopen
De tocht is blij volbracht!

Commentaar overbodig.

Mejuffrouw Pijnappel had de Hoorneboeg
aan de Remonstrantse Broederschap
nagelaten in de hoop daarmee ook in de
geest van haar broeder te handelen en zo te
zorgen dat het geliefde huis, dat hun beiden
zoveel levensvreugde had geschonken, tot in
lengte van dagen aan talloos vele anderen
hetzelfde zou geven. Welk een wijs en
moedig besluit is dat geweest! Zoals Ds Van
Goudoever het zo goed en lyrisch uitdrukt:

Hier wandelden soldaten uit de tijd van de
Franse revolutie. In die tijd hebben hier
mensen een bos geplant. Hier heeft iemand
gewoond die bijna honderd jaar werd. Vorige
generaties hebben hier een Plaats gemaakt en
bewaard voor volgende generaties. Hier
zullen volwassenen werken en dromen, hier
zullen kinderen spelen.

Inderdaad, zo is het gegaan. Alleen de sfeer
van geheimzinnigheid is geweken. Maar
zolang de Hoorneboeg, na bijna twee
eeuwen nu nog intact, zo mooi en gaaf blijft
zal niemand daar om treuren. De hoorn van
Pibus klinkt immers toch ook niet meer!
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Warrigheid om het Warandepark
Wel of geen bestemmingsplan?

J. Kwantes

Voor de Vrienden van het Gooi is het niet
onbekend, dat de gemeente Blaricum sinds
1983 verstek laat gaan met het in procedure
brengen van een gedetailleerd bestemmings
plan voor het Warandepark. Volgens het
tijdschema had een ontwerp-plan op 1
januari 1983 ter inzage moeten worden
gelegd.
Het plangebied is op 14 februari 1985 -  bij
het nemen van het vierde voorbereidingsbe-
sluit -  bovendien verkleind. De driehoek
tussen Slotweg en Meentzoom is er uitgeno
men. Daar zouden een oefenterrein voor de
paardensport en een voetbalveld moeten
komen! Onze bezwaren tegen de voorge
stelde accommodatie voor de Stad en
Landeruiters werden ongegrond verklaard.
Maar in de gewestelijke Inrichtingsschets
Warandepark is geen ruimte voor een
manege en/of ruiterpaden gereserveerd. En
volgens het Integraal beheersplan Gooise
Noordflank zijn er in de bufferzone tussen
Huizen en Blaricum weinig mogelijkheden
voor de ruitersport, wat betreft de paden.
En: De situering van de maneges lijkt
onevenwichtig. De aansluitingen op het
ruiterpadennet zijn niet ideaal.
Afweging van het ruiterbelang tegen andere
belangen kon niet in het kader van een
bestemmingsplan plaats hebben.
En waarom wordt genoemde driehoek -
volgens een voorstel aan de Raad d.d. 13
januari 1986 -  weer opnieuw in het plange
bied Warandepark opgenomen?

Ligging, ontstaan en betekenis van het
plangebied

Het Warandepark ligt tussen de grens met
de gemeente Huizen over de Woensberg, de
Randweg, de Gooiergracht, de Meentzoom,
de Bergweg en de achtergrens van de
percelen langs de Huizerweg en die op het

Huizerhoogt. Het hoogste deel, de Waran-
deberg, is ontstaan als stuwwal; oostelijk
daarvan ontstonden smeltwatergeulen en
heuvels. Een deel daarvan is tussen 1925 en
1976 afgegraven voor een kalkzandsteenfa-
briek. Zuidelijk daarvan resteert de eng van
Blaricum. Naar het noorden en oosten loopt
het terrein af en vormde het een deel van het
voormalige weidegebied van de Ooster-
meent.
In het overgangsgebied tussen hoog en laag
liggen de unieke heischrale graslanden. De
wanden van de voormalige zandgroeve zijn
geologisch waardevol en bieden huisvesting
aan een kolonie oeverzwaluwen. Het gehele
westelijk deel is door zijn grote gavariëerd-
heid en natuurwaarden van grote ecologi
sche en landschappelijke betekenis. De eng
en het resterende deel van dc meent hebben
ook een cultuurhistorische en visuele
waarde.

Ontwikkeling tot bufferzone

Het gebied van het Warandepark was
voorheen moeilijk toegankelijk toen het nog
één geheel vormde met de als weidegebied
in gebruik zijnde Oostermeent.
Na 20 maart 1967 kwam daarin verandering.
De minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening gaf het provinciaal
bestuur een Aanwijziging tot herziening van
het streekplan Gooi en Vechtstreek, zodat
bebouwing van de Oostermeent kon plaats
hebben. Dit was bedoeld voor woningbouw
en voorzieningen voor de bevolking van het
Gooi om elders verdere aantasting v.an
natuurgebieden te voorkomen.
De ontwikkeling werd vastgelegd in het
bestemmingsplan Oostermeent, dat in 1971
werd goedgekeurd. Het Warandepark kreeg
-  als deel daarvan -  de bestemming park-
landschap. De nadruk lag daarbij op de
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behoefte en voorziening in stadsgewestelijke
recreatie. Daarna werd het gebied in het
rijksbufferzonebeleid opgenomen. Van
1973 af werd subsidie aan de gemeenten
Blaricum en Huizen verleend voor aankoop
van grond. Het gebied zou dan ingericht
dienen te worden overeenkomstig het
bestemmingsplan. In strijd daarmee werd in
1974 een als tijdelijk bedoelde bouwver-
keersweg door het Warandepark aangelegd.
Mede door de ontwikkeling van de Blari-
cumse wijk Bijvanck kwam het Warande
park in een spanningsveld te liggen. Het
gevolg was een aantasting van de waarde van
het gebied.
Door veranderde maatschappelijke inzich
ten werd een herziening van het bestem
mingsplan Oostermeent wenselijk. Deze
kwam in 1978 tot stand. Het Warandepark
bleef buiten de herziening, omdat daarvoor
gewerkt werd aan een Inrichtingsschets voor
natuur en landschap. Na gereedkomen van
deze stelde de Gewestraad in 1979 een
richtlijn voor het Warandepak vast: de
Blaricumse gemeenteraad diende onder
anderen rekening te houden met:
-  verplaatsing van een deel van de camping

Woensberg
-  oprichting van een natuureducatiecen-

trum op het terrein van de op te heffen
kalkzandsteenfabriek

-  verplaatsing van het concours-hippique-
terrein

-  vervangen van de Verlengde Bergweg
door een ander tracé.

Uit de Inrichtingsschets bleek, dat de
recreatiedruk op het gebied groter was dan
de capaciteit toeliet. Op grond daarvan werd
het accent verschoven van “recreatie” naar
“natuur en landschap”. Overigens mag niet
worden vergeten, dat het meest oostelijke
deel een agrarische bestemming moet
krijgen. De richtlijn werd in 1980 door de
raad aanvaard. De bufferzone zou echter
alleen effect hebben als de bestemming
“hard” gemaakt zou worden en een passend
beheer zou plaats hebben. In het zelfde jaar
werd gestart met de partiële herziening
Warandepark. Op 18 maart 1982 werd een
voorbereidingsbeluit genomen. Daar bleef
het bij. Wel is door het rijk ƒ 6.7 miljoen

uitgekeerd (voornamelijk aan Blaricum)
voor aankoop van grond in het Warande
park. De planologische bescherming bleef
achterwege, een op behoud en herstel
gericht beheer had slechts incidenteel plaats.

Knelpunten en oplossingen

Volgens het Integraal beheersplan Gooise
Noordflank overschrijdt de intensiteit van het
menselijk handelen op dit moment in bijna
het hele (Warande) gebied de draagkracht
van de ecosystemen.
De rapporten van de Stichting Vrijwillig
Goois Natuurbeheer bevestigen dat en
vragen daarmee om een nog meer terughou
dende opstelling ten aanzien van de moge
lijkheden voor de recreatie.
Ook in de Nota Ruimtelijke Ordening van
het Gewest en bij de vaststelling in 1985 van
het streekplan kwam de problematiek van
het Warandepark aan de orde.
Het wordt daarom tijd, dat goede intenties
en mooie woorden worden gevolgd door
daden. Het Gewest komt binnenkort met
het laatste deel van de Nota Ruimtelijke
Ordening. Daarin komt aan de orde de mate
waarin gemeentelijke bestemmingsplannen
aanpassing behoeven en hoe het neergelegde
beleid kan worden uitgevoerd. Daarnaast
heeft overleg tussen Gewest en Provincie
plaats over de uitvoering van het streekplan-
beleid. De uitgangspunten en doelstellingen
voor de planherziening zijn duidelijk. Blijft
deze nog achterwege dan is enige dwang niet
ondenkbaar. De gemeente heeft nog
ongeveer f 100 .000 te goed uit de bufferzo-
nepot. Het rijk zou daaraan voorwaarden
kunnen verbinden ten aanzien van planologi
sche bescherming en beheersafspraken.
Tenslotte geeft de Wet Ruimtelijke Orde
ning (art. 37 lid 2) aan Gedeputeerde Staten
de bevoegdheid om de gemeenteraad te
verplichten binnen een door hen te bepalen
termijn een bestemmingsplan vast te stellen
of te herzien.
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Literatuur

Boekbespreking

Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Jan
Hamdorff.

Jan P. Koenraads. Uitgave Boekhandel Judi
Kluvers, Laren 1985. 160 blz. Prijs ƒ 59,50.

Een kloek en fraai uitgevoerd boek, van een auteur
die zijn onderwerp beheerst. Koenraads schreef
immers al een werk over Gooise schilders, dat in 1969
uitkwam. Toen reeds wijdde hij een hoofdstuk aan de
in 1860 geboren ‘ongekroonde koningvan Laren'Jan
Hamdorff, de logementhouder die zijn bedrijf tot een
groot hotel uitbouwde en zijn ‘kroegje’ tot een
centrum van kunstenaars maakte.
In het nieuwe boek krijgt Jan Hamdorff veel meer
aandacht dan in het vorige. Terecht, want hij was het
middelpunt voor de kunstenaars en wist voor
menigeen onder hen een bestaan te scheppen.
Koenraads vertelt hierover zonder opsmuk,
eenvoudig en vaak levendig. Daaromheen zijn
gegevens omtrent schilders in Laren gerangschikt,
met enige nadruk op de periode rond 1900. Bij
menigeen vernemen we interessante bijzonderheden
omtrent hun wonen en leven in het dorp. We kijken
niet alleen naar het werk van de schilders, maar
bijvoorbeeld ook naar hun feesten.
Koenraads vertelt. Opeen diepgaande analyse mikte
hij niet. Veel zorg heeft hij besteed aan de illustratie.
Tal van reproducties in kleur sieren het boek.
Daarnaast zijn tientallen tekeningen en foto’s
opgenomen die iets vertellen over de mensen en hun
omgeving.

A.C.J. de Vrankrijker

DE VECHTSTREEK, Oude kaartenen de geschiede
nis van het landschap.

Marijke Donkersloot-de Vrij. Uitgeverij Heureka,
Weesp, 1985, p r ijs /59,50.
Mensen die belangstelling hebben voor de historie
van de landstreek waar zij wonen zijn altijd op zoek
naar oude kaarten die allerlei aanwijzingen kunnen
geven over de ontwikkeling van een gebied.
Daarom is het zo plezierig dat Mevrouw Donker-
sloot-de Vrij, historisch cartografe van beroep
bovengenoemd boek heeft verzorgd. In de “Vecht
streek” is een groot aantal oude kaarten, algemene
zowel als detailkaarten opgenomen. Voor belangstel

lenden uit het Gooi is het de moeite waard dat ook de
bekende "Ronde Kaart" uit het Gooi is opgenomen
al is het jammer dat de zoveel duidelijker copie van
Perk uit de vorige eeuw ontbreekt.
Van belang is ook dat de geschiedenis van de kaarten
uitvoerig wordt behandeld. Het boek heeft niet de
pretentie een volledige inventarisatie van het
kaartenbestand uit de Vechtstreek te bieden maar de
uitgave ervan is toch een grote aanwinst voor
iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd.
Vooral ook omdat er een uitgebreide inleiding over
de ontstaansgeschiedenis van de Vechtstreek wordt
geboden.

J. Daams

Broncommentaren

De Vereniging van archivarissen in Nederland geeft
sinds 1982 onder de tital ‘Broncommentaren’
mededelingen uit die van belang zijn voor onderzoek
omtrent lokale en regionale bevolking. Tot nog toe
kreeg ik een viertal uitgaafjes in mijn bezit. Ze zijn
ook van belang voor hen die genealogisch onderzoek
doen. Ik noem nu eerst de titels:
I. De kohieren van de gemeentelijke hoofdelijke

omslag 1851-1922
II. De registers van patentplichtigen 1805-1893
III. De volkstelling van 1807-1808
IV. De registres civiques 1811 (1812,1813)
De uitgaafjes (stencil op A4) zijn zeer instructief
samengesteld. Ze geven achtereenvolgens:
Een historische situering en de administratieve
ontstaansgeschiedenis.
Verwijzende notities, waarbij: vindplaatsen,
aanvullende bronnen en literatuurverwijzingen.
Mogelijke gebruikswijzen van de bronnen in
historisch onderzoek.
Alles is dermate instructief dat ik er gaarne onze vele
liefhebbers van lokale historie op wil wijzen.
Contactadres voor het verkrijgen van de uitgaafjes is
prof.dr P.M.M. KIe p, Erasmusplein 1, postbus9103.
6500 HD Nijmegen.
De prijs staat niet vermeld; ik herinner mij echter dat
ik najaar 1985 ƒ 15,— gireerde voor een abonnement
en hiervoor zo juist de deeltjes I-IV ontving. Ze zijn
deze prijs volop waard en ik neem aan dat menigeen
er profijt van zal hebben. Al was het alleen maar om
na te gaan met welke beroepen zijn 19de eeuwse
voorouders geregistreerd stonden. En tevens om aan
de weet te komen, in hoeverre de bronnen betrouw
baar zijn.

A.C.J. de Vrankrijker
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Actualiteiten

Bussum

Het lot van de Irenestudio in Bussum is vooralsnog
onzeker. Bij de onderhandelingen met de NOS over
aankoop, laat de gemeente Bussum de eventuele
bestemming nog in het onzekere. De PSP en de HK
Bussum maken zich sterk voor een culturele bestem
ming van het voormalige kapelletje.

Eemnes

Het waterschap de Eem heeft aan een werkgroep, die
zich inzet voor het behoud van de voormalige
Eemnesser sluis, toegezegd zodra het voorontwerp
ruilverkavelingsplan gereed zal zijn een voorstel
omtrent deze sluis in inspraak te zullen brengen.

's-Gravtland

De Rijksgebouwen Dienst gaat na grondig onderzoek
voor ruim acht ton aan groot onderhoud aan het
landhuis Trompenburg verrichten. Vooral het hout
aan de koepel en het glas in lood zijn aan een
opknapbeurt toe.

Hilversum

Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Er is nu een forse basis gelegd. Op 29 januari
1986 werd het streekarchief in Hilversum
officieel in gebruik genomen. Daar is een
lange lijdensweg aan vooraf gegaan, zij het
niet door de schuld van de gemeente
Hilversum.
In 1971 al drong de Stichting Tussen Vecht
en Eem aan op het inrichten van een
streekarchief voor de gemeenten in het Gooi
en omgeving. Zij deed dit in een uitvoerig
memorandum. In hetzelfde jaar spraken
acht gemeenten in het raadhuis van Hilver
sum over de wenselijkheid om tot centraal
onderbrengen van oude bescheiden te
komen.
Jarenlang gebeurde er niets. Pas in 1976
werd de gedachte weer opgenomen en een
commissie ter voorbereiding gevormd.
Naarden stelde voor het Burgerweeshuis in
de stad in te richten. Er zijn verschillende
voorstellen gemaakt. Over het principe
leken de gemeenten het eens. Over het in

praktijk brengen niet. Als voonaamste
bezwaar gold bij enkele gemeenten de
hoogte van de jaarlijkse lasten, in het
bijzonder de verdeling daarvan. Dit had tot
gevolg dat de burgemeester van Naarden in
1981 zijn voorstel introk. Wie hierover meer
wil weten, leze het artikel dat mr W.G.M.
Cerutti over tien jaar streven schreef in het
tijdschrift TVE (jaargang 11 nummer 4, blz.
225-237).
Er is een keer ten goede gekomen, toen de
gemeente Hilversum besloot zelf een
bevoegd archivaris aan te stellen (Karin
Abrahamse) en in 1985 een deel van het
nieuwe kantoorgebouw aan de Oude
Enghweg inrichtte als archiefbewaarplaats,
waarin ruimte is voor de onderbrenging van
de oude bescheiden van de eigen gemeente
en die van omliggende gemeenten. Hiermee
was het streekarchief geboren. Tot nu toe
sloten Laren en Blaricum zich hierbij aan.
Bovendien werd material uit de archieven
van enkele instellingen (waaronder kerkge
nootschappen) aangeboden. Het streekar
chief kreeg tevens de rechterlijke en
notariële archieven van de betrokken
gemeenten die tot dan toe in het Rijksarchief
te Haarlem werden bewaard. Spijtig is dat de
Raad van Naarden besloot niet mee te doen,
maar zelf een archivaris te zullen aanstellen
en het Burgerweeshuis als bewaarplaats in te
richten.
De opening van het streekarchief in Hilver
sum werd verricht door de commissaris der
koningin in Noordholland, Drs R.J. de Wit.
Door zijn aanwezigheid en het feit dat hij de
officiële opening wilde verrichten kreeg het
gebeuren de extra aandacht die het verdien
de. Hij liet overigens duidelijk weten dat in
het streekarchief te Hilversum het gehele
Gooi verenigd dient te zijn.
Hij drong er bij de gemeenten, die tot nu toe
geweigerd hebben zich bij het streekarchief
aan te sluiten, op aan om hun besluit te
herzien en hun archieven in navolging van
Laren, Blaricum en nu ook Nederhorst den
Berg, naar Hilversum over te brengen.
Niet alleen gemeentelijke archieven zijn
welkom in het streekarchief, ook particuliere
archieven van verenigingen, stichtingen,
personen, bedrijven e.d. kunnen een
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waardevolle aanwinst betekenen. Zo
noemde drs De Wit met nadruk het archief
van de Stichting Stad en Lande een voor het
Gooi zeer belangrijk archief, dat het meest
in een streekarchief tot zijn recht zou komen.
De voorzitter van TVE, mr F.LeCoultre,
onderstreepte met kracht de woorden van de
Commissaris en ging daarna over tot de
schenking van de collecties Van der Aa, Van
Boetzelaer en Oud-Bussem.
Mevrouw C.M. Abrahamse, de streekarchi
varis, kreeg vervolgens het woord en gaf in
het kort een toelichting op de ontwikkeling
van het pas anderhalf jaar functionerende
gemeentearchief Hilversum tot Streekar
chief.
Er zal binnenkort een gediplomeerd
archiefambtenaar worden aangetrokken,
die zich zal gaan bezighouden met de
inventarisatie van de tot nu toe ontvangen
archieven.
Tot slot overhandigde de archivaris de eerste
archiefpublicatie van het streekarchief aan
de Commissaris der Koningin. Deze
publicatie heeft de grensscheiding tussen
Hilversum en Laren tot onderwerp en kwam
tot stand in samenwerking met dr A.C.J.
de Vrankrijker. Vervolgens begaven de
genodigden zich naar de ruimten van het
Streekarchief alwaar zij een tentoonstelling
van archiefmateriaal konden bezichtigen,
die ter gelegenheid van de opening was
ingericht.

Mevrouw M. Addink-Samplonius, gemeentearcheo-
loge te Hilversum, heeft als voornaamste bezigheid het
bijhouden en in kaart brengen van archeologische
vondsten uit het Gooi.
Ook het onderzoek en conserveren van grafheuvels is
een belangrijke taak.
Hiervoor wordt samengewerkt door de Rijksdienst
Oudheidkundig Bodemonderzoek met Staatsbosbe
heer en het GNR.

Laren

Op 16 januari is op 79 jarige leeftijd overleden de
bekende Larense schrijver Gerard Koekkoek. Zijn
laatste boek ‘Laren door de straten heen’ verscheen
eind 1984. Hij was behalve belangrijk man in het
verzet, tevens organist, Laren-kenner bij uitstek en
initiatiefnemer voor de oprichting van de Klepperman
van Elleven.

Naarden

ds H. Noordermeer heeft afscheid genomen als
voorzitter van de Stichting Comenius museum te
Naarden. Hij wordt opgevolgd door M.H.J. van
Baaien.

Op 17 februari beslist de raad van Naarden of er
meebetaald zal worden aan een gigantische baggerope-
ratie, die in het totaal ca. 4,2 miljoen zal gaan kosten.
Het Rijk en het zuiveringsschap Amstel- en Gooiland
zullen daarvan het leeuwendeel betalen.

Losse nummers

Tot 1983 zijn van het TVE-tijdschrift 64
nummers verschenen met in totaal ca. 400
artikelen, 2275 pagina’s en 500 illustraties.
Van 1983 tot 1986 zijn van het TVE/VVG-
tijdschrift 12 nummers verschenen met ca.
100 artikelen, 860 pagina’s en 375 illustraties.
Als bijzondere nummers zijn verschenen (en
nog verkrijgbaar):
van het TVE-tijdschrift: Het vijftigste
TVE-nummer (1979 nr.1), Erfgooiers (1980
nr.1). Laren (1980 nr.2). Jongere architec
tuur in het Gooi (1981 nr.2), Weesp (1982
nr.2)
Van het TVE/VVG-tijdschrift: Bussum
(1983 nr.2), 's-Graveland, Kortenhoef en
Ankeveen (1984 nr.2), 50 jaar Goois
Museum (1984 nr.4), Blaricum (1985 nr.2),
50 jaar Vrienden van het Gooi (1985 nr.3).
prijs ƒ 4,— vóór normale nummers en
ƒ 10,— voor bijzondere nummers, excl.
portokosten. Bestellen bij K. Kool (02153-
15680)

47



Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi m
Ken openbare werkvergadering op 25 april 1986

Met de voorbereidingen tot de aanwijzing als
beschermde natuurmonumenten van belangrijke
delen van het Gooisch Natuurreservaat wordt goede
voortgang gemaakt.
Een voorname taak wordt vervuld door de Directie
Natuur, Milieu en Faunabeheer van het Ministerie
van Landbouw en Visserij. De Natuur beschermings-
wet vereist beheersplannen per object en eigenaar/
gebruiker, die drie jaar geldig zijn. Daaraan zijn in dit
geval bezwaren verbonden. Om deze te omzeilen zijn
hier voor ieder van de zes objecten beheersvisies
geformuleerd, die tien jaar vooruitzien, maar
waaruit de vereiste beheersplannen eenvoudig
gedistilleerd kunnen worden. Deze beheersvisies zijn
opgesteld door Heidemij Adviesbureau begeleid
door een commissie voorgezeten door drs H. de
Jong, consulent NMF in Noord- Holland, waarin
vele betrokken instanties met inbegrip van het GNR
vertegenwoordigd zijn. Aangenomen mag dus
worden, dat de in September 1985 voltooide
rapporten het resultaat van de voornaamste
afwegingen weergeven.
Een algemene inleiding behelst een beschouwing van
de geografische samenhang van het gebied, waarin
de engen, die slechts gedeeltelijk en het Warandege-
bied, dat geheel niet onder het GNR vallen en de
landgoederen en zanderijen in de Gooise Noordflank
ook enige aandacht krijgen. Het stemt tot voldoe
ning, dat deze bijzondere zorgenkinderen van het
Gewest en van onze vereniging in dit verband, zij het
zijdelings, genoemd worden.
Vervolgens is er een overzicht van de geraamde
kosten (ƒ 1.717.700) en de daarvoor beschikbare
middelen uit subsidies voorzien onder de Natuurbe
schermingswet (ƒ 609.700), de beschikking
Bosbijdragen (ƒ 16.700) en de rubriek Openluchtre
creatie (ƒ 272.600). Deficit ƒ 819.000.
Als voornaamste knelpunt voor het noodzakelijk
geachte beheer wordt de zware recreatiedruk
genoemd. Daarom wordt aanbevolen overheveling
in de hand te werken van recreatiedruk in het Gooi
naar buiten het Gooi en binnen het Gooi van de
kwetsbare naar de minder kwetsbare gebieden en
van de centrale natuurgebieden naar de randgebie
den van de urbanisatie. Verder worden de specifieke
problemen van het beheer van de heiden, de
landbouwgronden, de wasmeren en de bossen
genoemd en de publieksvoorliching.

Uit de rapporten over de zes afzonderlijke objecten
zijn de volgende voorstellen samengevat:

Gooise Noordflank ca. 85 ha

Herstel van de oorspronkelijke akkerbouw op
vrijwillige basis;
bevordering natuurlijk bos en proeven met
hakhoutbeheer;
bescherming kuststrook door rooster langs het
rijwielpad;
afsluiting van niet- verharde wegen voor motorrijtui
gen;
verbetering van toegankelijkheid voor overig
verkeer, aanleg van rijwielpad langs de Patriotten
weg, verbetering van de uitzichtspunten .Eukenberg
en Kop van het Magdalenabos; geen permanent
aanlijngebod honden.

Limitische Heide ca. 33 ha

Herstel van open heidegebied, dichtleggen en
afsluiten van paden;
bevordering natuurlijk bos; afrastering Zuidgrens;
geen permanent aanlijngebod; in het Noord-
Westelijk gedeelte met het open te houden
heidegebied (ca. 18 ha) wordt beperking van de
recreatie nagestreefd onder verwijzing naar het
aangrenzend rustgebied op het landgoed De Limiten.
(Hier zal het bestemmingsplan Natuurgebieden van
de gemeente Huizen ook in moeten blijven
voorzien).
Tafelberg- en Blaricummerheide ca. 165 ha

De vele en veelsoortige natuurlijke en cultureelhisto-
rische waarden in dit betrekkelijk kleine gebied
maken gezöneerde beperking van de recreatie
onvermijdelijk. Na inventarisatie van archeologische
relicten wordt proef met mechanisch afplaggen en/of
maaien van de heide overwogen, de ervaringen met
het geruchtmakende afbranden in 1982 waren
teleurstellend, gezien de opgetreden vergrassing;
selectief verwijderen van opslag; dichtleggen van
paden; afrasteren van leemkuilen en zandafgraving,
opslag verwijderen en maaibeheer; bevordering
natuurlijk bos en proef met herstel van hakhoutbe
heer; permanent aanlijngebod in Noordelijke helft
Tafelbergheide en gehele Blaricummerheide;
afrastering paden langs Crailoseweg en omgeving
Lage Laarderweg en theehuizen bij Tafelberg;
aanleg rijwielpad van Bierweg in Noord-Westelijke
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richting; verw ijdering  bebossing  T afelberg  en
m ogelijk p laatsing  eenvoudige u itz ich tto ren .

Bussummer- en Westerheide ca. 500 ha

Dit grootste object biedt de beste vooruitzichten op
herstel van de karakteristieke heidevegetatie. Nader
onderzocht zal worden of begrazing in het licht van
kosten en subsidicering haalbaar is. Voorkeur voor
maaibeheer en mechanisch afplaggen alleen als
betrouwbare methode ook in verband met archeolo
gische relicten beschikbaar komt; dichtleggen van
paden; ca. 20 ha opslag verwijderen; afrasteren van
leemkuilen, opslag verwijderen en maaibeheer;
bevordering natuurlijk bos.
Om dc recreatie te ontzien is gekozen voor het
alternatief, dat volstaat met reservering van het
centrale deel van de Westerheide en een aangrenzend
Zuid-Westelijk deel van de Bussummerheide (ca.
225 ha) voor toegang langs een beperkt aantal rijwiel
en voetpaden, dat eventueel voor begrazing in
aanmerking komt. Daarbuiten zal geen permanent
aanlijngebod gelden; Locatie voor schaapskooi met
bescheiden centraal voorlichtingslokaal ten Westen
van Larense watertoren; aanleg rijwielpad ten
Noorden van Westerveld (Amsterdamse Waterlei
ding) . De vooruitzichten voor handhaving, laat staan
uitbreiding Korhoenderpopulatie worden laag
aangeslagen.

Zuiderheide en Laarder Wasmeer ca. 290 ha

Ook hier worden de mogelijkheden voor de
karakteristieke en veelzijdige natuurlijke vegetatie
en de aanwezige fauna en natuurlijk bos gunstig
beoordeeld. De afrastering van het Zuidelijk deel zal
gehandhaafd blijven en mogelijk uitgebreid als de
voorheen vochtige heideterreinen vrij komen bij
sluiting van het noodlijdend kampeerterrein de
Heidebloem. Het Laarder Wasmeer ondervindt
ernstige vervuiling en lekkage alleen te verhelpen
tegen aanmerkelijke kosten, waarvan de subsidiëring
buiten het huidige bestek valt. Behalve de eerder
steeds genoemde heidebeheersmaatregelen is te
noemen de verwijdering van ca. 25 ha opslag;
bevordering natuurlijk bos; permanent aanlijngebod
voor het gebied ten Oosten van de lijn Verlengde
Engweg, Laren-Oostgrens N.S.F. complex,
Hilversum, waarvoor zelfs afrastering wordt
overwogen.

Hilversums Wasmeer ca. 43 ha

Dit niet-vrij toegankelijk gebied vraagt maatregelen
tot beperking van de kokmeeuwenkolonie,
opruiming van het bos rondom het ven en de
bevordering van natuurlijk bos. Gespeeld wordt met
de gedachte om de begrazing van ca. 30 ha aan
rundvee op te dragen: de ontoegankelijkheid van het

afgerasterde gedeelte zal gecompenseerd worden
door een eenvoudig verhoogd uitzichtspunt aan het
rijwielpad in te richten.

Voor alle objecten geldt, dat de toegankelijkheid
voor minder-validen zal worden verbeterd en dat
voorlichtingsborden zullen worden aangebracht.
Deze niet geautoriseerde samenvatting kan uiteraard
niet meer weergeven, dan wat globaal aan maatrege
len te verwachten is. Geen recht kan worden gedaan
aan de afwegingen die tussen hier niet vermelde
alternatieven hebben plaatsgevonden, die bepaald
zijn door wat wetenschappelijk noodzakelijk en
wettelijk, financieel en sociaal mogelijk of aanvaard
baar lijkt. Beperkte financiële ruimte is waarschijn
lijk de oorzaak, dat de Hoorneboegse Heide buiten
beschouwing is gebleven. Anderzijds valt te
vermelden, dat het deficit ad ƒ 819.000 voornamelijk
voortvloeit uit de begrazing van de Westerheide, die
onder veel voorbehoud is voorgesteld en niet op
korte termijn kan worden ingevoerd. Om zich een
beeld te vormen van de totale geraamde kosten voor
het tien-jarig project dient men te bedenken, dat een
jaarbegroting van het GNR zich op een niveau ad
ƒ 2.500.000 beweegt dat voor meer dan de helft
gedekt moet worden uit de bijdragen van de
participanten in het exploitatietekort. Uit de
geformuleerde beheersvisies is duidelijk te lezen, dat
afstand wordt genomen van de beheersnota
1982-1987 van het GNR.
De aanwijzing van beschermde natuurmonumenten
binnen het nationale beleid zoals geformuleerd in de
structuurschema’s Openluchtrecreatie en Natuur- en
Landschapsbehoud zal in het Gooi het noodzakelijk
evenwicht kunnen herstellen ten voordele van het
laatste. Daarmee wordteen belangrijke stap gezet op
de lange weg, die onze vereniging conform haar
doelstelling tracht tc wijzen.

Om aan de belangstellenden gelegenheid te geven
van deze plannen uitgebreid kennis te nemen en aan
deskundigen om hierover van gedachten te wisselen
is besloten tot het organiseren van een:

Openbare Werkvergadering
"Beschermde Natuurmonumenten in het Gooi”

op vrijdag 25 April 1986
te 10.00 uur in de Burgerzaal

van het Gemeentehuis van Hilversum.

’s Morgens zullen achtereenvolgens overzichten
worden gegeven van de wettelijke voorzieningen en
de subsidienormen en de beheersvisies, gevolgd door
discussie, daarna van de heidebeheer- en de
heidevogelproblematiek, gevolgd door discussie en
lunchpauze, ’s Middags komt de bevordering van de
traditionele akkerbouw in de Gooise Noordflank aan
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de orde met commentaar namens de agrarische
standsorganisaties en de overheid. Ten slotte wordt
stil gestaan bij de wenselijkheid van voorzieningen
voor de landgoederen en zanderijen, die niet tot het
GNR behoren. Een discussie en een samenvatting
namens het GNR zal de vergadering besluiten.
Een definitieve uitnodiging zal U bereiken met de
aankondiging van de Naardermeer excursies 1986
tegen eind Maart.
Gaarne verwachten wij grote belangstelling voor een
bijeenkomst, waarvoor vooraanstaande deskundigen
hun medewerking hebben toegezegd.

Naardermeertochten 1986

Ook dit jaar hebben wij voor leden met hun gezinsleden de
traditionele “Naardermeertochten” georganiseerd en wel
17 tochten voor in het totaal ca. 250 deelnemers. De data
zijn:

A. Woensdagmiddag 30 april 18 personen afvaart 13.00 uur
B. Zaterdagmiddag 3 mei 18 personen afvaart 13.00 uur
C. Donderdagmorgen 8 mei 18personenafvaart07.00uur
D. Zaterdagmorgen lOmei 18personenafvaart09.OOuur
E. Zaterdagmorgen 17 mei 18 personen afvaart 09.00 uur
F. Maandagmorgen 19 mei 18 personen afvaart 06.00 uur
G . Maandagmorgen 19 mei 18 personen afvaart 09.00 uur
H. Vrijdagavond 23 mei 18 personen afvaart 19.00 uur
I. Zaterdagmiddag 24 mei 18 personen afvaart 16.00 uur
J. Vrijdagavond 30 mei 18 personen afvaart 19.00 uur
K. Zondagmorgen 1 juni 18 personen afvaart 09.00 uur
L. Zaterdagmiddag 7 jifhi 18 personen afvaart 13.00 uur
M. Vrijdagavond 13 juni 18 personen afvaart 19.00 uur
N. Zaterdagmorgen 14juni 18 personen afvaart 09.00 uur
O. Zondagmorgen 15juni 18personenafvaart09.00uur
P. Zaterdagmiddag21 juni 18personen afvaart 13.OOuur
R. Zondagmorgen 29 juni 18personen afvaart 09.00 uur

De kosten van de tochten bedragen ƒ 10,50 p.p. met eigen
vervoer. Bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u
een routebeschrijving naar het Naardermeer. De tocht op
het Naardermeer duurt ca. 3 uur en wordt gemaakt in open
boten. In verband met de weersgesteldheid zorge men voor
passende (warme en/of regen) kleding. Vergeet ook uw kij
ker en/of fotoapparaat niet. Mocht u met vervoersproble
men zitten, neemt u dan even contact op met mevrouw Per-
ry.

Aanmelden door storting van het verschuldigde bedrag op
de Bondsspaarbank voor midden- en oost-Nederland te
Amersfoort t.g.v. rek.nr. 94.24.20.985 t.n.v. Naarder
meertochten Bussum (gironummer van de bank 310031).
Op de achterzijde van uw girobiljet s.v.p. duidelijk vermel
den:

1. Naardermeer.
2. Uw naam, adres en gironummer indien deze niet op de

voorzijde van het formulier vermeld zijn.
3. Aantal personen.
4. De LETTER van de tocht van uw voorkeur.
5. De letters van eventueel andere mogelijke data in volg

orde van voorkeur.

Uw aanvragen zullen in volgorde van ontvangst worden
behandeld. Wij moeten ons de vrijheid voorbehouden om,
zoveel mogelijk met inachtneming van de wensen der deel
nemers, hen in te delen over het beperkte aantal beschik
bare plaatsen per tocht; daarbij moet misschien worden
gewisseld of zelfs teleurgesteld. Wij vertrouwen hiertoe
gaarne op goed begrip en medewerking. U ontvangt tijdig
bericht over definitieve plaatsing.

Informatie mevr. J.B. Perry-Vlasveld,
Kon. Emmalaan 11, 1405 CJ Bussum.
Tel. 02159-33895 (liever niet na 18.00 uur)

Met de Natuurwacht op stap

Dit voorjaar organiseert de Natuurwacht weer een aantal
wandelingen door enkele van de mooiste delen van het Gooi.
De wandelingen staan onder leiding van ervaren gidsen.
Deelname staat open voor Vrienden van het Gooi en
donateurs van TVE.
Introducées zijn van harte welkom.

Uilenexcursie bij kasteel Groeneveld.
Datum excursie: zaterdag 8 maart. Vertrektijd: 21 uur.
Duur wandeltocht IV2 uur. Vertrekpunt: de parkeerplaats
voor Kasteel Groeneveld te Baarn. Bereikbaar vanaf de
Amsterdamse Straatweg of komende uit Hilversum via de
Zandheuvelweg. Maximaal aantal deelnemers: 35 personen.
Voor deze wat avontuurlijke tocht is een tijdige aanmelding
noodzakelijk.
N B. Ten aanzien van het doorgaan geldt een zeker
voorbehoud.
Het duister van het nachtelijke bos oefent op menigeen een
geheimzinnige bekoring uit. De stilte suggereert een niet
bestaande rust in het dierenrijk, toch ontplooien tal van
soorten juist dan hun grootste aktiviteit. Het vroege voorjaar
is bij uitstek de tijd om de uilen te horen. Echt iets om eens
mee te maken!

Blaricummerheide en Crailosebos.
Datum wandeling: zondag 13 april. Vertrek: 11 uur. Duur: 2
uur. Vertrekpunt: Theehuis de Goede Gooyer, aan de
Crailoseweg, tegenover het gebouwencomplex “De
Trappenberg”.
Dit wordt een wandeling door zeer afwisselend natuurge
bied. Er is veel te zien en te vertellen over het zogenaamde
half-natuurlijke heidelandschap en het eeuwenoude Crailose
bos, dat wordt gekenmerkt door fraaie beukenlanen,
onverwachte doorkijkjes en karakteristieke bouwlandjes.

Laarderwasmeer.
Datum wandeling: zaterdag 19 april. Vertrek: 10 uur.
Duur: 2 uur. Vertrekpunt: het toegangshek aan het einde
van de Meerweg in Hilversum. De Meerweg begint bij de
kruising Kamerlingh Onnesweg/ Anthony Fokkerweg en is
ook per bus goed bereikbaar.
Voor een bezoek aan het Laarderwasmeer bestaat meestal
grote belangstelling. Geen wonder, want dit afgesloten
natuurgebied is landschappelijk zeer aantrekkelijk. Op
een klein oppervlak treft u ondermeer aan één van de
laatste stukjes natte heide van het Gooi, fraaie bospartijen,
zandverstuivingen, plassen en open gras- en mosvlaktes.
Vanuit de vogelobservatiehut kunt u een blik slaan op de
aanwezige watervogels. (Neem wel een verrekijker mee!)
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Landgoed De Beek.
Datum wandeling: zaterdag 3 mei. Vertrek: 11 uur. Duur:
IV2 uur. Vertrekpunt: de toegang tot het landgoed aan de
Oud Blaricummerweg, hoek Flevolaan te Naarden.
Deze wandeling is vooral bedoeld voor ouderen en voor hen
die wat moeilijk ter been zijn. Er wordt gewandeld in een
aangepast tempo. De paden zijn over het algemeen goed
begaanbaar.
Het charmante landgoed, ooit door Bredius gesticht, boeit
vooral door zijn aantrekkelijke waterpartijen, aardige
doorkijkjes en majestueuze beuken. In dit natuurgebied valt
veel te genieten. Onderweg wordt op een aantrekkelijk punt
halt gehouden voor een kop koffie.
S.v.p. tijdig aanmelden!

Vogelexcursie langs de Gooimeerkust.
Datum wandeling: zaterdag 17 mei. Vertrek: 9 uur. Duur:
2'/2uur. Vertrekpunt: Het Roefje, aan het einde van de oude
haven van Huizen, nabij de pier.
In de maand mei leggen de vogels een grote aktiviteit aan de
dag. Aan de Gooikust is de verscheidenheid aan vogelsoor
ten groot. Met wat geluk kunnen er interessante waarnemin
gen worden gedaan.
Eerst wordt de oude Huizerpier bezocht om vandaar de
watervogels te verkennen. Vervolgens leidt de excursie langs
de bosrijke vroegere Zuiderzeekust richting Oud Naarden,
waar een kopje koffie kan worden gedronken. De weg terug
leidt door het Valkeveense bosgebied.
N.B. Vergeet niet een verrekijker mee te nemen!

Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de
secretaris van de Gooise Natuurwacht, de heer J. Kamies.
Telefoon: 02159-15995 (graag na 17.00 uur). Uitsluitend
voor de Uilenexcursie óók telefoonnummer 035-11634 (na
17.00 uur).

TVE Activiteiten

TVE-jaardag 1986 in Eemnes

De jaarlijkse Open dag van dit jaar zal TVE
in Eemnes houden op 24 mei 1986 en wordt
georganiseerd door de H.K. Eemnes.
De Open Dag is toegankelijk voor begunsti
gers van TVE, ieden van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi en alle overige
belangstellenden.
Het voorlopig programma ziet er als volgt
uit:
Om 10.00 uur ontvangst met koffie in ‘De
Hilt’, Hasselaarlaan 1 A
10.40 uur Jaarvergadering
11.00 uur inleidingen over klederdrachten,
de Kerk en de Kerkstraat en over boerderij
en.
12.30 uur gezamenlijke lunch in Hotel
Eemland
Het middagprogramma zal bestaan uit
bezoeken aan de Kerk, de N.H.-kerk, de
R.K.-kerk, het dikke torentje van Eemnes
Binnen en de boerderij Wolfstede.
Nadere gegevens over deze dag zullen in het
tweede nummer worden gepubliceerd,
waarbij U ook de gelegenheid zal worden
geboden zich op te geven voor de Jaardag
1986.

Reserveer in Uw agenda reeds nu:
zaterdag 24 mei ‘Jaardag TVE’
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Varia

Auteurs

ir T. van Tol, (geb. 1921). Gymnasium B, Landbouw
Hogeschool Wageningen. Landbouweconoom en
ruraal sociograaf. Diverse publicaties over
landbouwaangelegenheden en investerings- en
financierings zaken. Actief binnen de Historische
Kring van zijn woonplaats Laren.

mr M.W. Jolles, (geb. 1910). Was lid van de Raad
van bestuur van de Nederlandse Reassurantie Groep
N.V. te Amsterdam. Vanaf 1976 bestuurslid van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi, eerst als
penningmeester, later secretaris. Thans lid raad van
advies. Lid van de redactie van het TVE/VVG-tijd-
schrift, woont te Hilversum.

J. Kwantes, (geb. 1918). Doctoraal economie
Nederlandse Economische Hogeschool Rotterdam.
Van 1948-1951 werkzaam bij de Provinciale
Planologische Dienst voor Noord-Holland, daarna
particulier stedebouwkundig onderzoeker. Sinds
1982 lid Gewestraad Gooi en Vechtstreek voor D’66.
Lid bestuur VVG. Woont te Hilversum.

Notitie

De late bezorging van 3e jrg. nr. 4 is uitsluitend te
wijten aan de te late levering door de Postcheque en
Girodienst van de acceptgirokaarten.

Verantwoording illustraties

Coll. De Vaart, Hilversum: 21,35.
Coll. T. van Tol, Laren: 14,16,22,24,25,26,27,28,
29, 30.
Coll. Fam J. van der Steeg, Hilversum: 38, 41.
Stichting Historisch Boerderij Onderzoek, Arnhem:
5,6,8, 13.
L. Zwiers, Handboek der burgerl. Bouwkunde
dl. II, fig- 115, Amsterdam 1918: 13.
Stichting Nat. Contact comm. Mon. bescherming, no
24, 1:20.
A. Kreuzen, no. 34,1977: 23.

Rectificatie

Op p. 286 F. Dolleman moet zijn Doeleman.
Palustrum moet zijn palustrem en secuncum moet
zijn secundum.
Op p. 288 noot 3) F. Dolleman moet zijn F.
Doeleman.
Op p. 302 van TVE/VVG, 3C jrg. nr. 4 in het artikel
over het wapen van ’s-Graveland is wegens
plaatsgebrek fig. 1 van de omslag van het boekje van
ds Wumkes wegelaten. Fig. 2 is wèl opgenomen.
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Ian Toeback *s U urtje
Happy hour van half 6 tot half 7, dan is het goed toeven
in de Jan Toeback’s Bar van Golden Tulip Jan Tabak.
Dan zit het werk erop en zijn de borrelhapjes gratis.
Alle reden om nog even te blijven plakken.

Op vrijdag en zaterdag
Live pianomuziek

GOLDEN TULIP JAN TABAK
IN THE GARDEN OF AMSTERDAM

Amersfoortsestraatweg 27. 1401 CV BUSSUM Telefoon 02159 59911 telex 73388.



y

II

?WV>»Vl////y.

Rabobank Q
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.



ging als belegger

Wilt u als spaarder een hoog rendement?
Dan is misschien de stap naar een beleggingsfonds
zo gek nog niet Laat u eens uitvoerig informeren op
ons kantoor. Dat maakt u in
ieder geval ’n ervaring rijker. ABN Bank



Ja, want u hééft meer aan een geholpen kunt worden en
bank die meer voor u doet waar ’t niet uitmaakt bij welk
Meer service, meer aandacht, kantoor u langs gaat
meer advies. Bovendien is de Da’s nou de Bondsspaarbank.
Bondsspaarbank de enige Kortom een bank voor jong
bank, waar u dankzij een en oud.
uniek komputersysteem, snel

Dus de
Bondsspaarbank

doet méér
voor mij?
•  kompleet dienstenpakket •  altijd ’n kantoor in de buurt
•  minimale wachttijden •  in vele plaatsen zelfs op
•  150 jaar ervaring in sparen zaterdag open

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank 5
Midden Noord en Oost Nederland spaarbank



Stichting ‘Tussen Vecht en Eem’

Doelstellingen

•  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.

Hoe bereikt TVE haar doelstellingen

•  TVE geeft, tezamen met de Vereniging van
Vrienden van het Gooi, een 4x per jaar verschij
nend 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
natuurhistorisch waardevolle zaken te behouden.

•  Jaarlijkse Open dag.
•  Tentoonstellingen, lezingen, bijeenkomsten,

excursies.
•  Steun bij historisch onderzoek, studie en

activiteiten.
•  TVE streeft naar het totstandkomen van een

Streekarchief en Streekmuseum.

Organisatie

Binnen het Algemeen Bestuur (AB) van TVE zijn
ca. 25 lokale en regionale organisaties op historisch
en aanverwant gebied vertegenwoordigd. Voorts
kent het AB leden die daarin op persoonlijke titel
zitting hebben. Uit en door het AB is een Dagelijks
Bestuur gekozen dat op dit moment uit 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 ondergebracht in de historische
afdeling van het Cultureel Centrum de Vaart in
Hilversum.

Werkgebied

Het werkgebied van TVE omvat het Gooi, de
Noordelijke Vechtstreek en het Oostelijk randgebied
en beslaat de gemeenten: Baarn, Blaricum, Bussum,
Eemnes, 's-Graveland, Hilversum, Huizen, Laren,
Loosdrecht, Muiden, Naarden, Nederhorst den
Berg, Nigtevecht en Weesp.

Dagelijks bestuur
voorzitter
mr F. Le Coutre, Koningin Wilhelminalaan 1,
1261 AG Blaricum, 02153-83013
secretaris
P.A.C. Scholten-van der Laan, Turfpoortstraat 44,
1411 EH Naarden, 02159-49132
penningmeester
mr H.P. Tjeenk Willink, Witzand 9,
1261 BM Blaricum, 02153-13446
leden
K. Kool, Jagerspad31,1251 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
Losse nummers

Tot 1983 zijn van het TVE-tijdschrijft 64 nrs.
verschenen, met in totaal ca. 400 artikelen, 2275 blz.
en 500 illustraties. Vele nummers zijn nog verkrijg
baar. Prijs ƒ 4,— (voor normale nummers) en ƒ 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 ƒ 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 kalenderjaar dat men lid wordt verschenen
nummers gratis.
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G O O I L A N D
NA DE H E I D E  V E R D E E L I N C  T A N  1843 .

aan w i jz en d e
de s o o r t  v a n  b e b o u w i n g  en  a l l e  v e r a n d e 

r i n g e n  t o t  op g e m e ld  t y d s t i p .

Met t o e s t e m m i n g  va n Zi jne E x c e l l -  den  M i n i s t e r  va n
i n a n e i e n  op  a a n v r a g e  en met  m e d e w e r k i n g  va n
A  P e r k .  Agent  va n b et  Do m ei n  t e  H il v er su m .

Fèrvaaratyd ,  \ ___

dear de Landmeter* van Aet Kadaster
K4X O OS TE It HO ET :  N. XELEMAXS.


