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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 voorj aar wordt een reeks roeitochten op het
Naardermeer georganiséerd, terwijl zowel in
voor- als najaar onder leiding van deskundige
natuurwachters wandelingen worden gehouden.

•  Tezamen met de Stichting ‘Tussen Vecht cn 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. Brikkenaar van 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
mr G.H. Fuhri Snethlage, Everard Meysterweg 21,
3817 HA Amersfoort, 033-621851
Leden
drs H. van Goudoever, Jan Hamdorfflaan 18,
1251 NM Laren, 02153-82555
drs J. Kwantes, Vondellaan 29, 1401 RW Bussum,
02159-35970
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
drs H.W.E. Dieperink, Jagerspad9,1251 ZVLaren,
02153-83615
mr M.W. Jolles, Larixlaan 10, 1213 SZ Hilversum,
035-14227
dr W.K. Kraak, Wielewaallaan 38,1403 BZ Bussum,
02159-15725
irH.P. Loggere, Holleweg9, 1261 BWBlaricum,
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.

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 rosmolens, en met name de Naardense
uit 1513
A.J. Kölker

Aanleiding tot dit artikel was een toevallige
vondst van een akte in kopie betreffende een
rosmolen die op bevel van het stadsbestuur
van Naarden in 1513 gebouwd moest
worden, en welke ik aan het eind van dit
artikel in extenso als bijlage zal weergeven.
Hoewel de eerste vermelding van een
windmolen in het Hollandse uit 1274 stamt,
wanneer Floris V onder andere het privilege
verleent1* te Haarlem een windmolen te
bouwen mits men jaarlijks het zogenaamde
windrecht betaalt, ligt de grote, explosieve
ontwikkeling van dit maalwerktuig toch pas
in de laatste decennia van de 16e en vooral in
de 17e eeuw en volgende. Voordien wordt
de windmolen vooral ingezet voor het malen
van graan en slaan van olie en het afvoeren
van overtollig water uit onze polders. In de
17e eeuw ontwikkelt de Zaanstreek zich als
eerste tot een groot industrieel complex van
Nederland en waarschijnlijk wel van Europa.
De drooglegging van de Beemster, een van
de grootste en zeker het diepste meer dat
toen in Holland bestond, bewees in 1612 dat
het afmalen met voldoende windmolens
mogelijk was. In een snel tempo volgen de
Purmer, de Schermer, de Starnmeer, de
Wormer en de Heerhugowaard om de
grootsten uit de eerste helft van de 17e eeuw
maar te noemen.
Tegen de achtergrond van deze vrij late en
trage ontwikkeling vraagt men zich af hoe
men zich vóór die tijd gered heeft en hoe die
technische ontwikkeling geweest is.
Van handmolen en tredmolen naar molens
aangedreven door paarden of eventueel
slaven en ook door waterstromen naar de
windmolen is een enorme ontwikkeling.
Des te verwonderlijker is het misschien wel
dat men deze langzame groei nog maar zo
sporadisch heeft belicht. Slaan we de
molenbibliografie van Nijhof2* er eens op na
dan vinden we onder het kopje ‘Rosmolens’

zegge en schrijve 5 titels, nrs. 56-60, waarbij
inbegrepen twee Engelse titels. Via het
register op zaken is het mogelijk er dan nog
snel 11 bij te vinden, maar het is duidelijk dat
deze 16 titels op de 3200, dus 0,5%, wel goed
in beeld brengen dat de belangstelling tot op
heden voor de ontwikkeling van de rosmolen
en de technische beschrijving van deze
apparaten maar zeer karig afsteekt tegen de
achtergrond van het totaal van onze vader
landse molenliteratuur.
Zo is het ook opmerkelijk dat er van al onze
provincies wel een molenboek, soms in
meerdere edities, is verschenen (al is het
boekje van Limburg wel sterk verouderd)
met uitvoerige inventarisaties zowel van
wind- als watermolens, maar dat geen van
deze boeken een gelijkwaardige inventarisa
tie opneemt van de rosmolens, voor zover ze
aanwezig zijn. Of zouden we misschien
moeten concluderen dat ze gewoon niet
meer bestaan en totaal uit ons gezichtsveld
zijn verdwenen?
Het molenboek van Drenthe geeft een
uitvoerige studie over de oudste handmolens
en maalstenen uit het neolithicum, als eerste
fase in de geschiedenis van het malen1*.
Alleen het Gelders Molenboek maakt op het
totaal een gunstige uitzondering4’. In het
hoofdstuk Technische beschrijving van de
Gelderse Molens besteedt schrijver J.H.
Rijnenberg aan het begin van zijn artikel
enige aandacht aan de rosmolens5’, terwijl in
de inventarisatie van het molenbestand drie
rosmolens in het Openluchtmuseum te
Arnhem uitvoerig worden beschreven, te
weten een oliemolen afkomstig uit de
gemeente Lichtenvoorde, een grutterij uit
Wormerveer en een blekerij uit Bloemen-
daal”’. Verder zijn in de inventarisatie
opgenomen een roskorenmolen te Zeddam7’
en een oliemolen te Lichtenvoorde, buurt
schap Lieveldex). Tenslotte vinden we nog

3



I •••

.

* * * * *

Gevelsteen in Nieuw Loosdrecht opname 1985.

een hoofdstuk gewijd aan Rosmolens voor
boerengebruik in Gelderland, waarin vier
van dit soort werktuigen worden beschre
ven9’.
Zo zullen we in het Overijssels Molenboek10’
tevergeefs zoeken naar de rosmolen te
Staphorst (Museumboerderij) en te Ootmar-
sum, museum Los Hoes. Ook het Noord-
Brabants Molenboek zwijgt over de rosmo
len te Nuland11’.
In het hoofdstuk over verplaatste Noord-
hollandse molens in het Noordhollands
Molenboek heb ik eveneens de twee
oorspronkelijke Noordhollandse rosmolens
te Arnhem opgenomen met een foto van
deze gebouwen op de oorspronkelijke
plaats12’. De inventarisatie beperkt zich
verder alleen tot de windmolens, want noch

de rosmolen te Blaricum wordt vermeld,
noch het restant, te weten de kollergang
opgesteld op het terrein van de springstof
fenfabriek te Ouderkerk aan de Amstel,
zowaar een echte buskruitmolen voor de
Staten van Holland en Utrecht.
Al met al een schrale oogst, die des te
kariger is wanneer men die vergelijkt met
wat onze zuiderburen hebben gedaan. Daar
zijn wel enige goede inventarisaties ver
richt13’.
Eskamp veronderstelt dat de geringe
belangstelling hoofdzakelijk te wijten is aan
het feit dat de rosmolen bij lange na niet zo
indrukwekkend is als zijn 'grote broers’ de
wind- en watermolens, terwijl eens het aantal
van de paardenmolens dat van de windmolens
verre overtrof
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Soms brengen archeologische opgravingen
toevallig iets aan het licht, waar archieven
zwijgen. Zo werd in Amsterdam bij het
huizenblok aan de Amstel, Leprozengracht
en Korte en Lange Houtstraat bij toeval
onder de 17e eeuwse bebouwing een laat
middeleeuws industrieel complex aangetrof
fen, buiten de middeleeuwse stad zelf. Een
rosmolen van omstreeks 1400 en een andere,
verbeterde uitvoering uit ca. 150015'.
De populariteit van de rosmolen wordt
echter nog eens extra onderstreept door de
vele gevelstenen met de afbeelding van een
rosmolen161. Ook in de volksmond leeft de
rosmolen nog voort in uitdrukkingen als: het
is hier net een rosmolen, dat wil zeggen zeer
druk, of: mijn hoofd loopt mij om als een
rosmolen, ik heb het zeer druk, ik weet niet
wat eerst te doen en tenslotte: in de rosmolen
lopen, volgens Van Dale niet goed bij zijn
verstand zijn, volgens anderen: in de
dagelijkse sleur zitten17'.

Wat is nu een rosmolen?

Voor een goed begrip eerst iets over de
rosmolen alsmaalwerktuig. In de bescheiden
literatuur over dit onderwerp vond ik bij
Eskamp in een kort bestek eigenlijk de beste
beschrijving:
Zoals het woord al zegt is het een molen die
door een ros (= paard) wordt aangedreven.
Het principe van de molen is erg eenvoudig:
bij (bijna) alle typen van rosmolens is sprake

van een trekknuppel, waar een o f meerdere
paarden voor gespannen worden. Deze
trekknuppel is bevestigd aan een trekboom,
welke meestal met steunbalken, die er een
driehoek mee vormen, is bevestigd aan een
spil o f koning. Deze spil draait aan de
onderkant met een taats (ijzeren pin) en een
taatspot: boven is zij gelagerd in de ijzerbalk
met ijzeren pin die in (pok)houten neuten
draait. Boven aan de spil zit een groot wiel,
/zet kroonwiel o f  spoorwiel (bijeen kroonwiel
staan de kammen vertikaal, terwijl bij een
spoorwiel de kammen horizontaal 'liggen'),
waarin houten kammen zitten. Het kroonwiel
o f spoorwiel drijft ö f een ronsel (lantaarn-
wiel) ö f een bonkelaar aan. Het verschil
tussen deze twee is dat een ronsel houten
staven en een bonkelaar houten kammen
heeftlH).
Al naar gelang het doel waarvoor de molen
moest malen kunnen we nog zeggen dat voor
het malen van graan, of boekweit en cichorei
of voor het pellen van bijvoorbeeld gerst de
maalsteen of pelsteen door middel van een
ronsel aan de steenspil met het spoorwiel
verbonden was. Bij een oliemolen waren de
twee kantstenen (= kollerstenen) met een
houten as direct aan de koning bevestigd en
rolden op hun kant over het doodsbed. Het
geheel wordt de kollergang genoemd. In
geval van een karnmolen had de horizontale
as de vorm van een krukas.

Hoe functioneert een rosmolen.
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Soorten rosmolens

Zoals men bij windmolens diverse typen kan
onderscheiden zo kunnen we dat ook bij de
rosmolens. Zowel Devliegher als Verpaalen
willen de rosmolens onderscheiden al naar
gelang de vorm, de toegepaste materialen en
de wijze waarop de trekdieren hun rondjes
aflegden.
Evenals ronde, zeskante of achtkante
windmolens zijn rosmolens vierkant, rond 'of
achtzijdig. Ze kunnen van hout zijn opge
trokken of wel van steen, met riet of
dakpannen bedekt. En zoals we binnen- en
buitenkruiers onderscheiden bij de windmo
lens, zo kunnen bij een rosmolen de paarden
binnen het molengebouw rondgaan of
buiten over een pad lopen dat rondom de
molen is aangelegd*19*.
Beide schrijvers hebben kennelijk rosmolens
op het oog die als zelfstandige bouwwerken
functioneerden. Toch zijn er ook vele
rosmolens aangebracht in bestaande
gebouwen zoals boerderijen of werkplaat
sen, waar men van buiten veelal niet kan
zien dat daar een rosmolen gevestigd was.
Bovendien meen ik dat men evenals bij
windmolens die met vier, vijf, zes of acht
wieken kunnen worden aangedreven ook
een onderscheid kan maken naar gelang de
rosmolen door een, twee of meer paarden
werd gedreven.
Terloops zij ook nog opgemerkt dat er
verplaatsbare rosmolens, gemonteerd op
een wagen door het leger werden gebruikt
zoals op sommige prenten wel te zien is.
Amsterdam gebruikte tot in de 19e eeuw
voor het uitbaggeren van de grachten sinds
1620 moddermolens die door paarden
werden aangedreven. Ze waren gebouwd op

q rb ru ik  w e rd
a t  A m * trrd am

Z o  z a 3
a t  t t r i tc  p a a r d e n -
m o d d e rm o le n  t r  Uit,  d i t  in
g e nom en , v o o r  h * t  u itb a g g e r
s* g r a c h te n  en h a v e n » .
E r  >*>ar*n x ( t  v a n  d « x «  molen» in ge regeldg*bn

Z t  hadden  elk v g t p a a r d e n  a a n  b o o r d ]  d r i e
in b e d r i j f  o m  d e  m olen  te  trekken  tw ee  op s ta l.

P e r  d a g  kon io  n molen 'e O O to n  m o d d e r  u d b a q q erm
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een grote schuit en hadden vijf paarden aan
boord, drie om de molen te trekken en twee
)p stal21".
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Tenslotte zou men ook. zoals bij wind- en
watermolens, de rosmolens kunnen onder
scheiden naar het doel waarvoor ze gebruikt
werden of het produkt dat ze fabriceerden.
En dan gaat het niet alleen om koren- of
oliemolens, maar bijna elk produkt dat
vermalen moest worden kan worden
ingevuld, zoals we onder toepassingen
verder nog zullen zien. Alleen voor het
zagen van hout is de rosmolen weinig of niet
toegepast. De Amsterdamse houtzaagmo
len, waarvoor een Dordtse houtkoper op 15
december 1594 octrooi verkreeg van de
Staten van Holland en die in Amsterdam
gebouwd werd, werd al weer op 30 januari
1597 bij executie verkocht.
In het algemeen liep een paard nooit langer
dan 1 uur achtereen, waarna het afgelost
werd door een ander. Daarom was er ook bij
veel molens een stal aanwezig. In het
algemeen liepen er een of twee paarden
tegelijk in de molen. Busch vermeldt in zijn
boekje over de Gorinchemse Molens dat er
in die stad twee aanwezig waren: de Grote
Rosmolen in de Arkelstraat, waarin 16
paarden mochten werken en de Kleine
Rosmolen in de Boerenstraat, die plaats
bood aan 12 paarden21*. Niet duidelijk is het
hoeveel van de 16 c.q. 12 paarden er tegelijk
werkten. De grootste rosmolen die ik ooit
gezien heb is de rosmolen van Oberbauer-
schaft te Hüllhorst in Duitsland waar 6
paarden tegelijk hun rondjes draaiden.
Ook kwam het nog al eens voor dat boeren,
wanneer zij iets te malen brachten hun eigen
p&ard ter beschikking stelden. Eskamp
vermeldt tevens nog dat om verzet van het
paard te voorkomen het meestal van
oogkleppen werd voorzien of dat de ruimte,
waarin het dier moest lopen, werd verduis
terd221.
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Toepassingen

Nadat na ca. 1100 de waterrad- en rosmolens
en na ca. 1300 de windmolens voor steeds
meer doeleinden in gebruik genomen
werden: graanmolen, oliemolen, zaagmo
len, runmolen, volmolen, papiermolen,
poldermolen etc., nemen ook de voorschrif
ten toe. Zo zien we dit vooral toen sinds het
begin van de 17e eeuw de molen een steeds
belangrijker plaats had ingenomen in het
geheel van het economisch leven. Al is het
waar dat de rosmolen nog al eens gebouwd
werd naast de windmolen, duidelijk als
hulpkracht voor windstille uurtjes, toch
vindt men ook hier en daar een verordening
dat het verboden was naast een windmolen
een rosmolen te bouwen. Eskamp veronder
stelt dat dit dan weer was om belastingont
duiking tegen te gaan omdat de rosmolen
heimelijk kon malen231. De Berghse windmo
len te Zeddam had duidelijk bij wijze van
reserve een rosmolen, maar beide molens
waren dan ook sinds het midden van de 15e
eeuw in het bezit van de heren, later graven
van Bergh en hun opvolgers241.
Omdat belangrijke octrooien van vóór 1800
na de Franse bezetting in 1815 kwamen te
vervallen nam het aantal rosmolens enorm
sterk toe. Vele boerenbedrijven van enige
omvang hebben in de vorige eeuw gebruik
gemaakt van door paarden aangedreven
molens. Voor bijna elk doel konden ze
worden ingezet zoals koekbreken, vlasbe-
werken, waterpompen, dorsen, knollen en
bieten hakselen. karnen etc. Op de boerderij
was de rosmolen vaak het begin van de
mechanisatie.
In de industrie echter werd de rosmolen op
nog meer manieren toegepast, bijvoorbeeld
in grutterijen, smederijen, vlasbewerkende
industrieën, steen- en pannenbakkerijen,
tabaksfabrieken, touwslagerijen, jeneversto
kerijen en brouwerijen (moutmolens),
mosterd-, boekweit-, olie-, schors- en
cichoreimaalderijen25).
Het is moeilijk een totaal overzicht te krijgen
van de hoeveelheid rosmolens, maar in een
themanummer over de grutterij van de
Gelderse Molenvereniging vond ik de
vermelding dat er in 1814 in Nederland in
totaal nog 884 grutmolens in bedrijf waren26\

hetgeen suggereert dat er daarvoor nog
meer geweest zijn. Hoewel Van Bussel geen
aantal noemt, moet men toch wel tot een vrij
groot aantal grutmolens concluderen, want
tot op het eind van de vorige eeuw behoorden
boekweitgrutten, waarvan pannekoeken, pap
('hangop’) o f brij werd gemaakt, tot hoofd-
voedsel van de lagere bevolkingsgroepen^.
Het is vooral door de uitvinding van het
gietijzer (1783) dat de houten rosmolens
steeds meer vervangen werden door
goedkopere ijzeren rosmolens, hetgeen de
populariteit nog eens verhoogde. Toen dan
bijna als eind van het liedje in 1851 ook nog
eens de belasting op het gemaal werd
afgeschaft nam het aantal molens, zowel
wind- als rosmolens nog verder toe. Doch
dat was maar even, want in dezelfde periode
werd langzamerhand steeds meer gebruik
gemaakt van andere energiebronnen:
stoommachines werden aanvankelijk steeds
meer de beoogde hulp of namen de gehele
taak over, later ge-volgd door olie en
electriciteit.
Daarbij kwam ook nog dat de rosmolen als
groot nadeel had dat de capaciteit maar heel
gering was. In één uur kon gemiddeld zo’n
100 tot 250 kilo gemalen worden, afhankelijk
van de vraag of het produkt fijn, dan wel grof
gemalen moest worden. Omdat de paarden
bovendien op gezette tijden aangespoord
moesten worden en vervangen, verliep het
maalproces niet zo regelmatig28’.

Rosmolens in het Gooi

Waren er nu ook in het Gooi rosmolens, of
beter gezegd in ons interessegebied: tussen
Vecht en Eem?
Zoals ik in de aanvang van dit artikel
vertelde was de vondst van een oude akte uit
1513 juist de reden mij daarin eens wat te
verdiepen. Op 13 januari 1513 maken
schout, schepenen en raden van Naarden
bekend dat op hun bevel een rosmolen
gebouwd zal worden op een perceel land
achter het Sint Mariaklooster dat zich
richting stadswal uitstrekte. De reden voor
de bouw is het ongemak (grote inconveniën-
tie en laste) die zal optreden in geval door
oorlogshandelingen de burgers geen graan

7



Gevelsteen te Edam met een rosoliemolen.

> w

. „.«*«***

o '  ***"

; « « * * * * * - ? * .

$

meer zouden kunnen malen. Hoewel niet
expliciet gezegd bedoelen ze dat de koren
molen door de vijand in brand gestoken zou
worden, hetgeen maar al te vaak gebeurde.
De rosmolen was kennelijk minder kwets
baar, in elk geval van buitenaf voor de vijand
minder herkenbaar. Welnu in deze bekend
making stellen ze meteen het tarief vast en
bepalen de prijzen voor de diverse produk-
ten en voor het geval men zou malen met de
kloosterpaarden of zelf paarden zou
meebrengen. Gesproken wordt hier van
paarden in het meervoud waaruit we
misschien kunnen besluiten, dat het een
rosmolen was voor minstens twee paarden
tegelijk. De verdere constructie van dit
bouwwerk wordt uit deze bekendmaking
niet duidelijk. Dat deze molen inderdaad
gebouwd is, kunnen we wel aannemen, maar
hoelang hij dan bestaan heeft is geheel
onduidelijk. Verdere archivalische sporen
zijn mij tot op heden niet bekend, maar het
archief van het klooster zelf is ook niet
bewaard29*. Mogelijk kunnen archeologische

opgravingen in de toekomst ons wat meer
over deze molen leren. I mmers de opgravin
gen in Amsterdam in 1982, welke we reeds
boven vermeldden, leerden ons toch ook dat
de molen uit ca. 1500 een verbeterde
uitvoering was van die uit ca. 1400. De
jongste toont een ‘raamfundering’ als fixatie
van de spil. De ruimte om de spil was
geplaveid met plat gelegde bakstenen.
Daaromheen liep een lemen pad voor het
paard311*. Geen archiefstuk dat deze informa
tie geeft! Behalve deze molen uit 1513 bij het
zusterklooster had het klooster van de
reguliere kanunniken te Oud-Naarden een
oliemolen, die blijkens een opgave van het
stadsbestuur aan de prior van Windesheim
jaarlijks 25 Rijnlandse guldens zou opbren-
geri31*. Dit moet ongetwijfeld een rosmolen
geweest zijn.
Onduidelijk is echter of de volmolens op de
gemeene weid staende en waarover op 8
februari 1624 gesproken wordt, molens zijn
die niet met wind, maar met paardenkracht
of handkracht worden aangedreven32*, maar
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het blijft mogelijk dat hier ook sprake is van
rosmolens.
Wat Weesp betreft: in haar boek over de
Weesper Molens bespreekt mevrouw
G. Koeman-Poel "t Huijs d'Olijmoelen',
gelegen aan de Hoogstraat in 1598. Haar
conclusie is dat dit een rosmolen geweest
moet zijn, al weten we er niet veel meer van
dan dat de kinderen van wijlen Jan Sijmonsz
op 1 juli 1598 eigenaar werden sijnde hoochst
meijnende vant selve huijs ende olijmoelen
voor 3400 gulden van veertich grootten 't
vlaemsch"].
Of De Blauwselmolen, die we voor het eerst
uit een akte van 22 mei 1643 leren kennen en
die nog eens vermeld staat in een akte van 1
september 1785 bij de verdeling van de
erfenis van mevrouw Brinkman-Wolters een
rosmolen of een windmolen geweest is wordt
volgens schrijfster niet erg duidelijk. In 1785
gaat het over drie woningen onder één dak,
staande aan de Grobbe tegenover de kerk,
het geheel van ouds genaamt de blauwsel-
moolenM).
In elk geval staat in Blaricum momenteel
nog een van de weinig overgebleven
rosmolens, enige jaren geleden nog eens in
het tijdschrift De Boerderij beschreven35*.
Ook in Loosdrecht heeft een rosmolen
gestaan. Het is de voormalige grutterij aan
de Nieuw Loosdrechtsedijk, waar nu nog
een prachtige gevelsteen wijst op de oor
sprong van dit thans mechanisch gedreven
bedrijf.
De initialen op de zak rechts J.Z. wijzen op
J. Zijtveld, die in 1921 de grutterij van de
familie Streefkerk overnam. Daarna is de
molen waarschijnlijk afgebroken en is men
overgegaan op produktie van mengvoeders
en dergelijke. Oorspronkelijk stonden op
deze zak echter de letters M.S. hetgeen zou
kunnen wijzen op Meindert Streefkerk,
geboren in 1857 en een der nazaten van Aart
Streefkerk, geboren 1787, die in 1814 de
molen kocht van weduwe A. Kooy, waar
voor hij ƒ 574.- bij zijn broer moest lenen.
Onduidelijk is of deze Meindert de steen
heeft laten aanbrengen of dat deze reeds in
de gevel zat36*.
Tenslotte vermelden we nog dat in Muiden
aan de Heerengracht 90 een prachtige

gevelsteen met een rosmolen heeft geze
ten37’. Thans staan er nieuwe huizen en de
gevelsteen is niet meer te vinden. Of het
alleen een siersteen was of wijst op een
oorspronkelijke rosmolen aldaar is niet
duidelijk.

Conclusie

Al met al is er maar weinig bekend over de
rosmolens in Nederland, en relatief nog
minder over rosmolens in ons gebied tussen
Vecht en Eem. Vandaar een dringend
beroep op alle leden en geïnteresseerden om
aanvulling van deze gegevens. Mogelijk
weten oudere leden uit verhalen of van
familiefoto's nog iets over rosmolens of ze
zijn bij archiefonderzoek hierover gegevens
tegengekomen. Het zou een goede zaak zijn
indien wij als TVE kunnen komen tot een
vollediger documentatie over dit maalme-
chanisme in ons gebied.
Dit zou dan kunnen gebeuren door in de
eerste plaats een systematisch archiefonder
zoek in heel het Gooi op te zetten. Opgrond
van de gevonden resultaten zou dan eventu
eel nog, indien de toestand het toelaat, ter
plaatse een archeologisch onderzoek de
zaak verder verdiepen.
Ten slotte zou een goed opgezet boerderijon-
derzoek in heel ons gebied duidelijk moeten
maken waar er nog eventuele restanten van
een dergelijke maalapparatuur te vinden
zijn. Bij een dergelijk onderzoek in Delfland
is bijvoorbeeld komen vast te staan dat van
de 55 onderzochte boederijen er tenminste
21 een karnmolen hebben gehad38’.
TVE zou op die manier zelfs stimulerend
voor andere historische verenigingen
kunnen zijn waar ook in Nederland.
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Delft, gevelsteen van de Leidse grutterij, Brabantse turfmarkt 87.

Bijlage

Copie roerende des Convente Rosmolen

Wij Schout, Burgemeesteren, Schepenen
ende Raede der Stede van Naerden doen cont
ende te weten allen Luden als dat wij bij raede
ende consente ende goetduncken van den
gehelen Vroetschappe ende Rijcdom der
voorsz. Stede omme te voorsien ende te
schouwen grote inconventie11 ende laste die
bij oorlogen den voorsz. Stede haestelijcken
op coemen mach ende tot noot drufticheyt,
profijt ende onderhoudenisse derselver Stede
gebooden den paeter ende allen den susteren
der convente Sunte Mariae, staende binnen
den voorsz. Stede ende mitten selven alsoe
oordoneeren ende geaccordeert als dat sij
sullen setten ende in rake ende dake houden2>
binnen haeren convente tot haer selfs ende al
ons poerteren behoef een goede, stercke ende
ganckachtige rosmoelen ende dieselfde alsoe
bevreden, datse niet lichtelijck gemoort brant
mach worden, hebben hun bij consente als

boven om datdese voorsz. rosmolen beter
gaelijck bevredet mach worden toegeseijt
ende gegunt ende ten eeuwigen daegen vrij
gegeven een weijnich erfs aen haer lege erf
gelegen dat sij leggende hebben op ’t oosteijnd
van den voorsz. convente, streckende nae den
voorsz. stede walle, ruym ende galijck een
wagen met hoy rontsomme den convente
passeeren sal moegen
ende aengaende ’t loen, soe hebben wij den
convent voorsz. geordoneert ende toegewille-
kuert bij consent als boven verhaelt is,
ordonneeren, toeseggen ende willekueren
mits desen, als dat sij van elck mudden roggen
welck met des convents poerden bearbeijt
ende gemaelen sal worden, hebben sullen te
loen drie grooten vlaems ende wat ons
poerteren met hun selfs paerden daer sullen
maelen, sal dat convent van elck mudden
hebben twee grooten vlaems, halve mudden,
schepelen ende andere clijne maete na
advenant,
Item van den wijt o f tarwe met des convents
paerden twee stuyvers, anders elffduyts.
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Item boeckwijt ofte haever mit des convents
paerden het mudde een stuyver, anders een
blanck.
Allet voorsz. sonder arch ofte list oorconde
ende in kennisse der waerheyt, soe hebben wij
Schout, Burgemeesteren, Schepenen ende
Raede voorsz. desen brijf mitten voornoem
den stede segel besegelt.
Gegeven in 't jaer ons Heeren XVC ende
derthien op Sunte Pontianus Avont31.

A antekeningen

N.B. In het archief van de gemeente Naarden
bevinden zich drie kopieën van deze akte in
diverse registers en wel onder nrs. C III 1, pp.
88-89, C III2, pp. 59-60en C III3, p. 379r. en
v. Voor deze transcriptie heb ik mij gebaseerd
op de eerste van deze drie.

1) In C III 2 p. 59 staat inconvenientie.
2) In 'rake ende dake houden' is een oude

uitdrukking: in goede staat houden, vooral voor
gebouwen.

3) Het feest van St. Pontianus werd in het
Utrechtse op 14 januari gevierd. De akte is dus
van 13 januari 1513, namiddag.

NOTEN

1) F. Stokhuyzen, Molens, 5e geheel herziene
druk, Haarlem 1981, p. 173. Lange tijd is deze
vermelding als de oudste van Nederland beschouwd,
maar thans weten we dat er al in 1240 een windmolen
te Merum, ten zuiden van Roermond stond, al is het
bouwjaar niet bekend.
2) P. Nijhof, Molenbibliografie, Zutphen 1982, 219

pp.
3) O H. Harsema, Handmolens; maalstenen en

handmolens in Drenthe van het Neolithicum tot
ca. 1300 A.D. In: A. Bicker Caartene.a. Molens
in Drenthe, Zwolle 1979, pp. 11-46.

4) Gelders Molenboek, onder redactie van de
Gelderse Molencommissie, 2e dr. Zutphen
1982, 655 pp.

5) Idem, pp. 185-202.
6) Idem. pp. 306-317.
7) Idem, pp. 342-343.
8) Idem, pp. 480-481.
9) Idem, pp. 635-647.

10) Molens in Overijssel, onder redactie van H.
Schelhaas, G. Dekkers en C.J. Post, Zwolle
1972,232 pp. (uitg. serie Jaarboeken Overijssel).

11) De Brabantse Molens, door A.H.A.M.
Zoetmulder e.a., Helmond 1974,618 pp.

12) A.J. Kölker, Noordhollandse windmolens
verhandeld en verplaatst in: Molens in
Noord-Holland. Inventarisatie van het
Noordhollands molenbezit onder redactie van
B.W. Colenbrander e.a. Wormerveer 1981, pp.
244-250.

13) L. Devliegher, Rosmolens in de Westvlaamse
Kuststreek, Brugge 1977, 111 pp. afb.; overdruk
uit Biekorf, Westvlaams Archief voor geschiede
nis, oudheidkunde en folklore, 76, 1975-1976,
pp. 257-361; vermeldt ruim 40 rosmolens.
H. Holemans en W. Smet, Rosmolens in
Limburg vanaf 1844. Studiekring ‘Ons Molen
heem’ , Molenstudie 2, z.j. 16 pp. afb.; behandelt
38 rosmolens, waarvan 30 oliemolens, 4
meekrapmolens, 3 graanmolens en 1 moutmo-
len.

14) H. Eskamp, De ros- of paardenmolen, in: De
Zelfzwichter, verenigingsorgaan van de
vrienden van de Groninger Molens, nr. 9
december 1477, pp. 5-14 en afb. 16-17.

15) Bericht in De Molenaar, 8 februari 1984, p. 81.
16) Gevelstenen o.a. Edam, Hoorn, Leiden, Delft,

Dokkum, Gouda, Dalfsen en Maastricht.
17) Eskamp, a.w. p. 13 geeft bovendien nog een

uitdrukking in Gronings dialect (Ter Laan): 'Hai
kon in zoo’n rösmeuln nait weesen' dat wil
zeggen voelt zich in zo'n drukte niet thuis.

18) Eskamp, a.w. pp. 5-6; zie verder ook A.J.
Bernet Kempers: De grutterij uit Wormerveer,
serie Gebouwen en Bedrijven, deel 2, Arnhem
1961,40 pp.; herziene uitgave: In en om de
grutterij, Arnhem 1979, 52 pp.
A.J. Bernet Kempers, Oliemolens, serie
Gebouwen en Bedrijven, deel 3, Arnhem 1962,
92 pp. afb.; 2e herziene uitgave Arnhem 1972,
108 pp.

19) J. Verpaalen, De rosmolen: het zorgenkind van
ons kultuurbezit. In: Bachten de Kupe,
Heemtijdschrift, orgaan van de regionale
Heemkring Bachten de Kupe, 25e jrg. 1983, pp.
85-93, afb.
L. Devliegher, a.w. pp. 14-17.

20) J. Bouman, In 't Wapen van Amsterdam,
Amsterdam 1952, deel I, p. 66 met afbeelding.
Voor de rijdende graanmolen bij de belegering
van Groenlo 1606 zie J. Bouman. Het merc-
kwaerdigste meyn bekent, Amsterdam 1966,
deel III, p. 11; J.H. van den Hoek Ostende:
Rosmolens in Amstedam 1519-1919, in:
Jaarboek Amstelodamum, 1981, pp. 10-24
behandelt diverse rosmolens en de bagger- of
moddermolen met een ets van Jan van Luyken.
Verder ook G. Doorman: De Amsterdamse
moddermolen, in: maandblad Amstelodamum
1951, pp. 147-151,

21) A.J. Busch, Molens in Gorinchem, Gorinchem
1978, 63 pp. Op p. 10 van het boven geciteerd
werk van L. Devliegher vinden we een
afbeelding uit D. Diderot: Recueil de planches
sur les Sciences...11 dln. 1763-1772, deel VIII,
1771, pi. VII met een rosmolen aangedreven
door vier paarden.

22) Eskamp, a.w. p. 8.
23) Idem, pp. 9-10.
24) Gelders Molenboek, pp. 342-343 en pp. 330-332.
25) Eskamp. a.w. p. 11.
26) Themanummer: De Grutterij, van De Gelderse

Molen, 4e jrg. 1977, nr. 4, 12 pp. afb. Geciteerd
p. 4.
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27) P.W.E.A. van Bussel, Korenmolens. Van
Ambacht tot Industrie. Eindhoven 1981,463 pp.
afb. zie p. 25.
Een grutterij is zowel het bedrijf als de winkel
waar de grutten verkocht worden en de grutter
(vgl. De Gruyter) was zowel de molenaar als de
winkelier. Grutten noemde men ook wel gort,
terwijl we tegenwoordig deze benaming
uitsluitend reserveren voor gepelde gerst.

28) Verpaalen, a.w. p. 89. Devliegher is in zijn boek
iets genuanceerder en zegt dat wanneer men
voor huishoudelijk gebruik het graan fijn maalde
dan kwam tot 50 tot 90 kg. per uur, maar in geval
van grof gemalen graan voor veevoeder bereikte
men 100 tot zelfs 300 kg. per uur. a.w. p. 19.

29) D.Th. Enkelaar, Geschiedenis van Gooiland, le
deel Hilversum 1972. Volgens schrijver had het
klooster begin 16e eeuw aandeel in de Bussemer
maatlanden en mocht het een rosmolen
onderhouden waarvan het maalloon in overleg

met het stadsbestuur vastgesteld werd, p. 171.
30) De Molenaar, 8 februari 1984, p. 181.
31) Enkelaar, a.w. p. 171.
32) Idem deel II, p. 109.
33) G.S. Koeman-Poel, Weesper Molens. Weesp,

Wind, Wieken, Werk. Hoogezand 1982,168pp.
afb. zie p. 61.

34) Idem, p. 85.
35) Oude karnmolen in Huis Langeweg 19 te

Blaricum. Door WPB. In: De Boerderij, jrg. 53,
1969, afl. 36, 4 juni, pp. 2708-2709, afb.

36) G. Marx, Bij de voorplaat, in: Historische Kring
Loosdrecht, 6e jrg. 1979, nr. 25, pp. 1-2, afb.

37) Afb. in Bijdragen en Mededelingen van het
Nederlands Openlucht Museum, jrg. 26, 1963,
nr. 2, p. 47.

38) C.S.T.J. Huijts, De ontwikkeling van de
Middendelflandse boerderij. Een onderzoek in
het kader van de reconstructie van Midden-Delf-
land. Maasland 1984, IX en (204 pp.), afb. krt.

Inpandige rosmolen te Blaricum, 1928.
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Hoe groot was Gooiland?

H.H.M. Meyer

Inleiding

De oorsprong van de naam Gooiland heeft
in het verleden aardig wat pennen in
beweging gebracht, zowel bij historici,
taalkundigen, landbeschrijvers als bij andere
lieden. Dit zelfde geldt in zekere zin ook
voor de vraag wat Gooiland nu eigenlijk
omvatte, hoe uitgestrekt het gebied was dat
onder die naam bekend stond.
Het onderstaande tracht een overzicht te
geven van de meningen die hierover in
verschillende perioden bestonden. Daarbij
is zowel gebruik gemaakt van gegevens uit
oude landbeschrijvingen, die de inhoud van
het begrip in een bepaalde tijd vastlegden,
als van de meningen van historici, die een
bepaald beeld trachtten te reconstrueren.

Oorsprong van het begrip ‘Gooiland’

Het gebied, of in ieder geval een groot deel
ervan, dat nu bekend staat onder de naam
Gooi werd in 968 Naardingerland
genoemd1’. De naam Gooiland is waarschijn
lijk niet zo oud: vóór de overdracht aan
Holland (1280) van het Eltense gebied werd
deze naam nooit gebruikt; hij komt althans
niet voor in Eltense of Hollandse bronnen.
Kort na 1300 zien wij deze naam afwisselend
verschijnen naast de naam Nardinclant,
totdat na 1400 de naam Gooiland de andere
langzaam maar zeker verdringt21.
De vraag rijst of Nardinclant en Gooilant
wel twee volledig synonieme begrippen
waren, of Gooiland niet groter was dan
Nardinclant of omgekeerd.
Teneinde deze vraag te kunnen beantwoor
den is het van belang de waarschijnlijke
oorsprong van de naam Gooiland nader te
bezien.
Onaanvaardbaar zijn theorieën die deze
naam in verband brengen met volksstam

men, of met de naam van een der abdissen
van Elten, Godelendis.
Een andere, meer waarschijnlijke zienswijze
vinden we bij W. de Vries. Deze historicus,
die een studie maakte van het voorkomen
van het begrip Go of Gooi2’, definieerde dit
begrip als een niet door bepaalde grenzen
omsloten gebied, waarbinnen de ongeculti
veerde gronden in gezamenlijk gebruik
waren bij alle in dat gebied woonachtige
boeren. Go of Gooi is dus in zijn ogen een
voorstadium van de marke, (waar niet alle in
het gebied woonachtige boeren gebruiks
recht hebben, maar slechts een aparte
groep. De Vries past deze theorie ook toe op
ons Gooiland). Ofschoon hij daarbij het
bestaan van erfgooiers negeert heeft hij geen
ongelijk. Als in 1306 voor de eerste maal de
term Gooiland voor Nardinclant gebruikt
wordt bestaat er nog geen enkele beperking
met betrekking tot wie gerechtigd zijn tot het
gebruik van de gemeenschappelijk gebruikte
heiden en weiden. Pas bij het verschijnen
van de tweede schaarbrief in 1442 worden
bepaalde categorieën ingezetenen van dit
gebruik uitgesloten. In die tijd wordt de term
Gooiland al meer gebruikt dan Nardinclant.
Opmerkelijk is het feit dat De Vries het
woord Gooi niet in verband brengt met het
vroeg-middeleeuwse begrip gouw, pagus, de
plaatselijke bestuurseenheid binnen het
Frankische rijk. Met name negentiende-
eeuwse historici zoals Perk, en ook S.
Muller3’ hingen deze theorie aan, ondanks
het feit dat Gooiland pas vrij laat als
aanduiding voor Nardinclant gebruikt werd.
Ook bij latere historici vinden wij dit idee,
ofschoon zij er niet zeker van zijn. Enklaar4’
is hier een voorbeeld van. In tegenstelling
tot Muller en Perk was Enklaar niet om
etymologische redenen ervan overtuigd dat
Gooiland een gouw vormde; Nardinclant
vormde een graafschap waarvan de grafe-
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lijke macht in 973 en 996 in handen kwam
van de belangrijkste grondbezitter, de abdij
van Elten5), een visie die ook tegenwoordig
als juist wordt gezien. De etymologische
redenering ‘Gooi = gouw’ is inmiddels
geheel verlaten. De bekende historicus
Gosses6* stelde in 1941 zelfs dat gouwen in
het geheel niet bestaan hebben en dat Go of
Gooi een geografische aanduiding zonder
begrenzing was, zoiets als ‘platteland’. Dit
alles neemt natuurlijk niet weg dat een ,
dergelijk woord heel goed in een bepaald,
afzonderlijk geval de naam van een bestuur
lijke eenheid kan gaan vormen.
De Utrechtse historicus S. Muller zag
Nardinclant als een vroeg-middeleeuwse
gouw, die zich later oploste in een bisschop
pelijk comitatus Goye7\  een theorie die
moeilijk te rijmen lijkt met het feit dat des
bisschops grootste politieke tegenstander,
de Hollandse graaf, Nardinclant in feite
overneemt van de abdij van Elten.
In meer recente tijd vinden we de theorie
van D.P. Blok, die uit de naam Gooiland
niet alleen het bestaan van een bestuurlijke
eenheid afleidt, maar daarnaast ook stelt dat
deze naam duidt op een Frankisch koninklijk
domein of landgoed8’.

De begrenzing van het Gooi met Utrecht

Het bestaan van een bestuurlijk district
veronderstelt ook het voorkomen van
grenzen. Tot waar strekte het middeleeuwse
Gooiland zich volgens de historici uit? Waar
lagen de grenzen?
Vele opvattingen bestaan hierover. De
meest interessante vinden we bij S. Muller9’
die onder ‘Goylandia’ maar liefst het hele
Nedersticht laat vallen, met uitzondering
van de stad Utrecht, maar met inbegrip van
het Eltense (later Hollandse) Nardinclant.
Goylandia vormde volgens Muller een
decanaat. Toen Nardinclant als onderdeel
van het toen al opgesplitste decanaat in 1280
naar Holland overging zou het als enig
onderdeel de oude naam Goyland zijn
blijven voeren.
P.J. Blok en A.W. Byvanck bestrijden deze
mening, daar zij geen rekening houdt met
het bestaan van de pagi Niftarlake en Flehite

die respectievelijk in de buurt van de Vecht
en de Eem lagen1*1’. Muller laat echter in
dezelfde publicatie aan de hand van een lijst
met de oudste decanaten zien dat de oudste
decanaatsindeling geheel berustte op de bij
haar totstandkoming bestaande politieke
indeling, in casu die in comitatus, en niet in
de daaraan voorafgaande indeling in pagi.
Nardinclant, Flehite en Niftarlake waren
toen reeds opgelost in het bisschoppelijk
comitatus Goye111. Van den Bergh deelt dan
ook het bezwaar van Blok en Byvanck
niet12’.
Een andere mening, die helaas door
moderne historici nooit becommentarieerd
of uitgewerkt is, vinden wij bij Perk13’. Deze
stelt, overigens in navolging van Bondam141,
dat er in de vroege middeleeuwen een
gebied met de naam Huttingoa bestond,, dat
zowel het Nedersticht als Nardinclant
omvatte. Is dit het zelfde gebied als Muller’s
bisschoppelijk comitatus Goye? Waarschijn
lijk wel, want Perk meldt dat de bisschop in
de tiende en elfde eeuw grote delen van dit
Huttingoa in bezit kreeg. Uitgestrekte
gebieden echter binnen Nardinclant worden
in 968 of daaromtrent door graaf Wichman
II van het in Oost-Gelderland gelegen
Hamalant geschonken aan de pas opgerichte
abdij van Elten, die er (zoals meer bij
kerkelijke instellingen voorkwam) als
belangrijkste grondbezitster al na betrekke
lijk korte tijd de grafelijke macht uitoefende.
De abdij was overigens niet de enige
grondbezitster in Nardinclant; we vinden er
in deze tijd ook de (Stichtse) leenmannen
Van Amstel, en de (Stichtse) Abdij van Sint
Paulus. In later jaren zal ook het Stichtse
kapittel van Sint Jan rechten laten gelden op
het gebied ten westen van de huidige
provinciale grens van Eemnes naar De
Vuursc1' 1.
Een belangrijke aanwijzing dat wij in
verband met Nardinclant en Gooiland niet
te veel aan de huidige grenzen tussen de
provincies Utrecht en Noord-Holland
moeten denken geeft ons Enklaar16’.
Op grond van de aard van de geheven
belastingen (tynsen ten bate van de abdis
van Elten) toonde deze aan dat ook Baarn.
Soest, Eemnes (vroeger Oost-Holland
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geheten171), en zelfs gronden ten oosten van
de Eem tot Nardinclant gehoord hebben.
Waarschijnlijk gold dit ook voor Kortenhoef
en Loosdrecht, plaatsen waar de voor het
voormalig Eltense Gooi typische koptiende-
belasting geheven werd18'.
D.P. Blok meent dat het Frankische
koninklijke domein, waar volgens hem de
naam Gooiland op wijst, zowel Muiden als
Nardinclant omvat moet hebben19*.
Al met al vinden we vele meningen over de
om vang van het Gooi, wat gezien de
vaagheid van de bronnen ook niet verwon
derlijk is. Het aardige is echter dat, al geven

deze theorieën weinig zekerheid over de
precieze omvang, ze niet echt met elkaar in
tegenspraak zijn; combinatie is zeer goed
mogelijk.
Men kan wel veilig aannemen dat de oude
benaming Gooiland wat meer omvatte dan
Nardinclant; ook gebieden welke onder
gezag van de bisschop van Utrecht stonden
behoorden ertoe. De inhoud van beide
begrippen moet echter in de loop der tijden
behoorlijk gewijzigd zijn; het Eltense
Nardinclant moet behoorlijk groter zijn
geweest dan het huidige Noord-Hollandse
Gooiland.
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Het vage karakter van de grenzen in het
verleden

Deze wijzigingen werden in sterke mate
beïnvloed door twee factoren: de onduide
lijke status van de andere grondeigenaren in
het Eltense gebied en de uitermate geringe
dichtheid van bevolking in de lage moeras
sige landen die om het hoger gelegen
kerngebied waren gestiueerd.
De belangrijkste grondbezitters binnen het
Eltense gebied schijnen de heren Van
Amstel geweest te zijn. Tegen het einde van
de Eltense periode blijken deze heren veel
bezittingen van andere landheren (waaron
der zelfs die van de abdij van Elten) aan zich
getrokken te hebben. De Van Amstels
waren wat betreft hun Utrechtse gebieden
leenroerig aan de bisschop van Utrecht. Het
is dan ook niet erg verwonderlijk dat de
Hollandse graaf, die natuurlijk de macht in
zijn nieuw verworven gebied wilde consoli
deren, deze heren uit het Gooi wilde
hebben, iets wat hem binnen betrekkelijk
korte tijd gelukt is2l)). Het verdwijnen van
grondbezitters met Stichtse connecties moet
de situatie aanmerkelijk eenvoudiger en
duidelijker gemaakt hebben.
Een andere factor die de onduidelijke
begrenzing van het Gooi veroorzaakte
(maar aanzienlijk minder gemakkelijk op te
lossen was) bestond uit de natuurlijke
gesteldheid van het gebied en de daarmee
samenhangende geringe dichtheid van
bevolking. Een bijzonder groot deel van de
gronden bestond uit weinig toegankelijke
moerassen, veengebieden welke in de
Eltense periode economisch nog van weinig
belang en practisch onbewoond geweest
moeten zijn. De noodzaak, maar ook de
mogelijkheid om in een dergelijk gebied
grenzen te gaan trekken moet niet zo groot
geweest zijn, zeker niet tot aan de tweede
helft van de dertiende eeuw. Een groot deel
van deze venige gebieden zal in de praktijk
als niemandsland, als ‘frontierzöne’ tussen
het Eltense en het Utrechtse gebied gediend
hebben.
Omstreeks het einde van de dertiende eeuw,
dus juist in de periode dat de Hollandse graaf
de macht van de abdis van Elten overnam,

zien we dat deze grensgebieden economisch
interessanter gingen worden. Door een
sterke bevolkingstoename werd de behoefte
aan grond groter, evenals de behoefte aan de
brandstof turf. In het Sticht, waar vanaf de
elfde eeuw vanuit de oostelijke Vechtoever
veengebieden ontgonnen werden, bestond
de ervaring en de vereiste sociale organisatie
om deze ontginningen uit te breiden naar het
Noorden, de frontierzöne met het Hollandse
G ooPa).
Het gevolg hiervan was een hele reeks
grensconflicten; er komt een proces van
grensvorming op gang dat pas ongeveer drie
eeuwen later zal eindigen, als de behoefte
aan conflicten bij de gewestelijke overheden
door de staatkundige eenwording sterk
verminderd is. Tijdens dit proces verdwijnt
de frontierzöne om plaats te maken voor een
lijngrens die alvorens zij stabiel wordt de
neiging heeft op te schuiven in de Gooise
richting onder invloed van het ontginnings-
proces. Immers, van Hollands-Gooise zijde
is er geen sprake van ontginning.
De Hollandse graaf erkende de zo ontstane
grens aanvankelijk niet; bekend is zijn
poging belastingen te innen in de al door de
Stichtenaren ontgonnen gebieden20c).
Van grote invloed op dit proces van grens
vorming was ook het karakter van het
grondgebruik. De Gooiers kenden collectief
grondgebruik voor die gronden die niet voor
akkerbouw gebruikt werden. Een en ander
was geregeld en vastgelegd in schaarbrieven
door Stad en Lande van Gooiland, een soort
markeorganisatie. Individuele ontginning
van woeste grond was niet toegestaan. Bij de
Utrechtse veenontginningen lag dit duidelijk
anders; na ontwatering en verkaveling werd
er individueel ontgonnen waarna het gebied
werd gebruikt voor akkerbouw2IW).
Voor landheren was vanwege de belasting
opbrengst een veenontginning dan ook
aantrekkelijker dan collectief gebruikte
woeste grond.
Kenmerkend is in dit verband de gang van
zaken bij Eemnes. In 1339, toen de oostelijke
grens van het Hollandse Gooi onder andere
werd gevormd door de huidige Wackeren-
dijk, kregen de Eemnessers gronden ten
oosten hiervan in eweliken pachte van de
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graaf. Een voorwaarde is dat de Eemnessers
dan wel op dat stuk grond gaan wonen, en
daarmee dus Hollandse onderdanen
worden. Het schijnt2l,e) dat zowel de inwo
ners van Baarn als de Eemnessers al enige
tijd een begerig oog hadden laten rusten op
het land over die ree te Goylant waert. Die
van Baarn kregen nul op het rekest, want zij
wilden niet met de graaf accorderen zoals
Maris dit zo mooi zegt. De Goyers werden
schadeloos gesteld, en de Eemnessers
gingen in het nieuwe ‘Oost Holland' wonen,
zoals het gebied ondubbelzinnig heette.
De graaf kreeg daardoor nieuwe onderdanen
die belasting op zouden gaan brengen, maar
ook beter dan de Gooiers in staat zouden
zijn het gebied tegen illegale veenontginning
en daardoor sluipende annexatie te verdedi
gen. Kortom, een fraaie politieke regeling.
Helaas voor de graaf werd deze regeling
teniet gedaan door de bisschop bij de slag op
het Lapersveld in 1346 en door latere
regelingen. In 1352 wordt ‘Oost-Holland’
definitief Stichts en wordt tussen Eemnes-
Oost-Holland en het Hollandse Gooi een
nieuwe grens getrokken die aanmerkelijk
westelijker lag. Dit voorbeeld is in zekere zin
representatief; de grafelijke politiek was niet
bij machte dit proces te keren.
Het is dus niet verwonderlijk dat het
Hollandse Gooi, als in 1567 de grens stabiel
geworden is, voornamelijk bestaat uit het
hoger gelegen zandige kerngebied met wat
kleinere veengebiedjes aan de randen.
Wil dit alles nu zeggen dat de ontstane
grenzen ook de begrenzing vormen van het
begrip Gooiland in de 16e eeuw en later?
Tot op zekere hoogte wel. Tot op zekere
hoogte, want enige terughoudendheid blijkt
ook hier weer noodzakelijk. Het is waar dat
het Hollandse gebied al vanaf de 15e eeuw
bekend staat onder de naam Gooiland, het
vormt sinds 1404 zelfs een baljuwschap van
die naam21’. Aan de andere kant blijkt uit
landbeschrijvingen22’ dat tot ver in de 18e
eeuw het begrip de Goysche landen ten
oosten van de landscheydinge gelegen in
gebruik was, zij het alleen in het spraakge
bruik. Onder dit gebied rekende men De
Vuursche, Baarn, Soest en de Eemnessen.
Het oude, uitgebreide begrip Gooiland
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bestond nog, ondanks het bestaan van
stabiele, nauwkeurig afgebakende grenzen.

De begrenzing van het Gooi binnen Holland

Waar lag de grens tussen het Gooi en de
westelijker gelegen Hollandse gebieden?
Ook hier worden we weer geconfronteerd
met een onduidelijke begrenzing. Men vindt
maar liefst drie meningen: Muiderberg,
Muiden en Weesp horen bij het Gooi,
Muiderberg hoort bij het Gooi, geen van
deze plaatsen maken deel uit van Gooiland.
De oorzaak van al deze verschillende
meningen komt voort uit de geschiedenis.
Blauw meldt dat toen Amstelland in 1297
ging behoren tot Holland, Gooiland en
Amstelland verenigd werden in één baljuw
schap. Tussen Amstelland en Gooiland lag
een smalle strook Utrechts gebied waar
Muiden en Weesp lagen, dat in 1281 door de
Utrechtse elect Jan was verpand aan Floris
V. Dit gebied bleek, ofschoon het in 1297
nog als Stichts gebied erkend was, omstreeks
1300 op nog onbekende wijze aan Holland
getrokken en ingedeeld bij het baljuwschap
Amstelland. In 1404 werd Gooiland afge
scheiden van Amstelland en omvat dan
Weesp, Muiden, Muiderberg, Naarden en
de dorpen die samen met Naarden Stad en
Lande van Gooiland vormen. In later tijd is
het baljuwschap Weesperkarspel en de
Hooge Bijlmer gevormd waardoor Weesp
en Muiden van het Gooi afgesplitst werden.
Muiderberg maakte echter ook daarna nog
deel uit van het Gooi volgens Blauw23'. Hij
bestrijdt hiermee de mening van Enklaar24'
en enige oudere schrijvers, die op grond van
het feit dat in een brief van graaf Willem III
in 1324 gesproken was van Muderberghe in
onsen lande van Aemstelle, menen dat
Muiderberg tot Amstelland behoorde, maar
vergeten dat Gooiland op dat moment daar
ook deel van uitmaakte. Hiermee in
overeenstemming is het feit dat Naarden na
de vernietiging van 1350 op een andere
plaats werd opgebouwd, en wel in het
schoutambt Muiderberg25'. Muiderberg
heeft zich eens meer oostelijk uitgestrekt,
tot aan Huizen. In 1396 is Muiderberg het
grootste deel van zijn gebied kwijt geraakt

aan de stad die sinds 1350 als een eilandje in
zijn gebied lag. Naarden. Het zal daarom
niet te gewaagd zijn te veronderstellen dat
Muiderberg deel uitmaakte van Gooiland,
dit te meer daar ook in Muiderberg koptien-
den geheven werden.
Muiden en Weesp werden, ook na hun
afsplitsing van Gooiland, nog vaak in het
spraakgebruik tot het baljuwschap Gooiland
gerekend26'. Dit was echter formeel niet
juist.
Zowel Blauw als oudere schrijvers27'
getuigen van het feit dat er duidelijk twee
bestuurlijke eenheden waren, maar verenigd
in één personele unie; de baljuw van
Gooiland was gedurende de 15e en 16e eeuw
dezelfde persoon geweest als de baljuw en
rentmeester van Muiden en Weesp. Tijdens
de 17e en 18e eeuw was deze functionaris
hoofdofficier van Weesp en drost van
Muiden. Een en ander zorgde natuurlijk
voor de nodige verwarring, zelfs bij de
hogere bestuurscolleges van Holland. Zo
gaven de gecommitteerde raden van dit
gewest in 1626 een bevel aan de baljuw van
Gooiland, P.C. Hooft. Deze voerde het
bevel uit, doch alleen in Gooiland, niet in
Muiden en Weesp. De gecommitteerde
raden vroegen om opheldering en Hooft las
hen toen de les: U Ed. Mog. Missive, waar
bij mij die ordre werdt gegeeven, was
geaddresseert aan mij in qualiteit als baljuw
van Goeylandt, waaronder die van Muyden
en Weesp niet en zijn ressorteerende, maar
onder de Drostie oft Castelainschap van
Muiden28’.
Door de Erfgooiers werd een eventuele
eenheid met Muiden, Weesp of zelfs
Muiderberg niet gevoeld. De vooraan
staande Hilversummer Jan Perk, voorvader
van de hier meermalen aangehaalde auteur
Albertus Perk, beschreef in 1706 op verzoek
van een commissie van de grafelijke reken
kamer de grens. Hij liet de begrenzing van
het Gooi in het westen ten oosten van
Muiderberg lopen, langs de Hilaarslaan29'.
Voor hem was het Gooi gelijk aan het
Erfgooiers-gebied, vermeerderd met de
polder ’s-Graveland, die hier ook eens
toebehoorde.
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Het begrip Gooiland in de negentiende eeuw

In 1794 werd het baljuwschap Gooiland
opgeheven, waarmee Gooiland als staatkun
dig begrip verdween. Sindsdien was het
enige clement dat de Gooise dorpen (op
’s-Graveland en Muiderberg na, natuurlijk)
en Naarden onderling verbond de markeor-
ganisatie Stad en Lande van Gooiland. Deze
band was tamelijk hecht. De uit de midde
leeuwen stammende markeorganisatie werd
al jaren, zo niet eeuwen direct of indirect in
haar bestaan bedreigd. De eigenaar van de
door de gerechtigden van Stad en Lande
collectief gebruikte gronden, de Staten van
Holland (en later het Rijk) wilden de
onrendabele gronden liefst allemaal verko
pen. Dit zou de doodsteek betekend hebben
voor de Gooise landbouw, toen een van de
belangrijkste bestaansmiddelen in het
gebied. Door de weerspannige houding van
de Gooiers lukte dit maar zeer ten dele. In
1834 en 1841 werd deze kwestie opgelost
door Stad en Lande ook het eigendom van
de grootste stukken heide en de meenten te
geven in ruil voor het afstaan van de
gebruiksrechten op de overige gronden. Het
beheer van Stad en Lande bleek echter
onvoldoende waarborgen te bieden voor een
ongestoord gebruik door de Gooise boeren,
een kwestie die pas met het invoeren van de
Erfgooierswet in 1912 geregeld werd.
Een en ander zorgde voor een stroom van
verhandelingen over Stad en Lande, het
ontstaan van de erfgooiersrechten etc., door
auteurs als Perk, F. A. Buis (pseudonym van
A.N.J. Fabius), Backer, De Molster, Rinkel
en anderen. Deze publicaties, hoewel zeer
ongelijk van standpunt en kwaliteit, hadden
alle een ding gemeen: het begrip ‘Gooiland’
werd volledig vereenzelvigd met het
grondgebied van de erfgooiersdorpen
Hilversum, Bussum, Laren, Blaricum,
Huizen, de stad Naarden en ’s-Graveland.
Van Goysche landen ten oosten van de
landscheidinge was geen sprake meer.
Slechts fluisterend werd soms ergens
achteraf betoogd dat ook dorpen als
Loosdrecht en De Vuursche ooit wel eens
wat schimmige gebruiksrechten op de
Gooise gemene gronden hadden laten

gelden, maar tot het Gooi werden ze niet
gerekend, net zo min als het Nedersticht.
Ook in de latere literatuur zien we dat de
Erfgooiersproblematiek de inhoud van het
begrip Gooiland bepaald heeft, zoals in het
standaardwerk 'De geschiedenis van
Gooiland’ van Enklaar en De Vrankrijker.
Het samen laten vallen van de Gooise
grenzen met het Gooi van Stad en Lande
biedt het grote voordeel van een hechte
economische eenheid die bovendien vele
eeuwen bestaan heeft.

Het begrip Gooiland in deze tijd

Het bovenstaande laat zien dat het begrip
Gooiland nogal moeilijk ‘te vatten' is. Deze
eenheid die vroeger aan een bestuurlijk
district gekoppeld was, of aan een bepaald
type grondgebruik dat in stand gehouden
werd door een eerbiedwaardige instelling als
Stad en Lande is verdwenen. Zowel het
baljuwschap als Stad en Lande zijn ter ziele,
en het hedendaagse gewest Gooi en Vecht
streek is, behalve dat het werd voorzien van
een nogal tweeslachtige naam en nogal
onstabiele grenzen, bepaald niet samenge
steld op grond van historische kriteria.
Het begrip Gooiland is weer wat vager aan
het worden; Soest en zelfs Baarn worden er
al onder gerekend, evenals Loosdrecht en
Loenen. Waarschijnlijk wordt de naam
Gooiland momenteel meer verbonden met
een eigen karakter, bepaald door een eigen
levensstijl, villa’s, bossen en de hoogste
klassen der inkomsten- en vermogensbelas
ting111*.
Uit een en ander moge blijken dat zelfs een
tamelijk oud begrip als Gooiland eigenlijk
nooit een zelfde inhoud gehad heeft,
ofschoon wij het Stad en Lande-gebied wel
als een vaste kern kunnen zien. De benaming
‘Tussen Vecht en Eem’ is eigenlijk veel
duidelijker...

19



NOTEN
1) D.Th. Enklaar, De geschiedenis van Gooiland

deel I, Hilversum, 1972. pp. 12 en 33.
2) W. de Vries, ‘Gooien' in Nederland, in Versl. en

Med. Ver. tot Uitg. Oud Vaderl. Recht, jrg. 10
(1948), pp. 237-248.

3) A. Perk, Verslag omtrent den oorsprong en den
aard der gebruiksregten op de heiden en weiden
van Gooiland, Arnhem, 1842. p. 3.
S. Muller, De kerkelijke indeeling omstreeks
1550, deel I, 1921. p. 86.

4) Enklaar, Gesch. v. Gooil., I, pp. 15 en 16.
5) Idem, p. 32.
6) I.H. Gosses, De organisatie van bestuur en

rechtspraak in de landschap Drente (tot den tijd
der Republiek), 1941.

7) Muller, Kerk. Ind., I. pp. 85 e.v.
8) D.P. Blok, De Franken in Nederland, Bussum

1974, p. 76.
9) Muller, Kerk. Ind. I. pp. 85 e.v.

10) P.J. Blok en A.W. Bijvanck, De Romeinscheen
Frankische tijd, 1932. p. 15.
Zie ook L.Ph.C. van den Bergh, Handboek der
Middelnederlandsche geographie, 's-Gravenha-
ge, 1949. p. 172.

11) Muller, Kerk. Ind. I, pp. 101, 105.
12) Van den Bergh, Handboek, pp. 116 e.v.
13) Perk, Verslag, p. 3.
14) P. Bondam, Charterboek van Gelderland, I,

Utrecht 1783, p. 20.
15) D.Th. Enklaar, Middeleeuwsche rechtsbronnen

van Stad en Lande van Gooiland, Utrecht 1932,
pp. 461-465.

16) Enklaar, Gesch. van Gooil., I, pp. 32, 51.
17) Idem, p. 107. Zie ook A.J. Maris, Eemnes,

Utrecht 1947.
18) A.C.J. de Vrankrijker, Nardincklant, 's-Graven-

hage 1947, pp. 29 e.v.
19) Blok, De Franken, p. 75.
20) Enklaar, Gesch. van Gooil. I, p. 27.
20a) M.K.E. Gottschalk, De ontginning der Stichtse

venen ten oosten van de Vecht. Tijdschr.
Aardr. Gen. 1956, pp. 207-222.

20c) Enklaar, Gesch. v. Gooil., I, p. 211, Rechtsbr.,
pp. 315 e.v.

20d) Gottschalk 1956.
20e) J.A. Maris, Eemnes, rechtsgeschiedkundige

ontwikkeling van gemeente en waterschap,
Utrecht, 1948, pp. 39 e.v.

21) K. Blauw, Over het bestuur van Gooiland voor
1795 en de ramp van 1350, in Tijdschrift voor
Geschiedenis, 1954 pp. 50-74.

22) Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlan
den, Deel VIII, Amsterdam, 1750. p. 73.

23) K. Blauw.
24) D.Th. Enklaar. Geschiedenis van Gooiland,

deel I, p. 121.
25) A.C.J. de Vrankrijker, De historie van de

vesting Naarden, 3e druk, Haarlem/Naarden
1979. pp. 19 e.v., K. Blauw.

26) J.B. Christin et F. Foppens, Les délices des Pays
Bas, Bruxelles, 1711, deel III, p. 322.
I. Parival, Delices de Holande, 1685.

J.B. Christin en F. Foppens, Schouwburg der
Nederlanden, 1785, deel V, p. 105.

27) Tegenwoordige staat, deel VIII, p. 57.
A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woorden
boek, Gorinchem, 1843.
L. van Ollefen, De Nederlandse Stad- en
Dorpsbeschrijver, deel III, 1795.

28) P.C. Hooft, Brieven van P.C. Hooft, Ridder van
Sint Michiel, drost van Muiden, baljuw van
Goeilandetc., Haarlemen Leiden, 1750, p. 109.

29) Alg. Rijksarchief, Graf. Rekenkamer 755d reg.
30) Zieo.m. H.J. Keuning, Het Nederlandse volk in

zijn woongebied, 's-Gravenhage, 3e druk 1970,
p. 341.

20



Het Hilversums Kanaal

M.W. Jolles

Toen op 18 april 1936 de burgemeester van
Hilversum. J.M.J.H. Lambooy, tevens in
zijn kwaliteit van ere-voorzitter van de jonge
Hilversumse Roeivereniging Cornelis
Tromp, de zojuist gereed gekomen boten
loods aan het Hilversums Kanaal opende,
sprak hij de gedenkwaardige woorden ‘men
zegt dat dit kanaal het natuurgebied van de
Kortenhoefse Plassen ontluistert, ik spreek
niet van ontluistering, ik spreek van ontkluis-
tering!’ Waarmee hij de leden gelukwenste
met hun vereniging en botenhuis, en hun
tevens veel mooie roeitochten toewenste.
De burgemeester bracht hiermee de
verontwaardiging naar voren van velen die
met lede ogen de ravage aanzagen welke de
aanleg van het kanaal veroorzaakt had. Nu
was in die jaren het woord ‘milieu’ nog geen
geladen begrip zoals nu en was er van milieu-
en actiegroepen nog geen sprake. Maar niet
was tegen te spreken dat de gaafheid van een
prachtig watergebied geschonden was.
Immers het kanaal, dat de haven van
Hilversum met het Merwedekanaal -later
het Amsterdam Rijnkanaal- zou verbinden,
liep dwars door delen van de Kortenhoefse
plassen, zoals het ten oosten van het dorp
gelegen ‘Achter de kerk’, waarlangs het
Oppad dat vroeger onder andere gebruikt
werd door inwoners van Kortenhoef die in
Hilversum ter kerke gingen. Aan de andere
kant van de Kortenhoefse dijk het ‘Wijde
Gat’ en meer zuidwestelijk 'Het Hol’, nu
afgesloten natuurgebied van Natuurmonu
menten. Via de vroegere Kortenhoefse
Zuwe en de Kortenhoefse Wetering liep het
tracé naar de Vecht bij de boerderij
't Hemeltje, waar een brug met schutsluis
gepland was. De sluis heet nu t Hemeltje,
maar de boerderij is afgebroken. Afgebro
ken is ook de aan de andere kant gelegen
boerderij De Hel, wat niet heeft kunnen
verhinderen dat het voor brug en sluis lang

niet altijd hemelse toestanden geweest zijn
in hun nu ruim vijftigjarig bestaan. Maar
daarover later nog wat.
Wat het zwaarste is moet het zwaarste
wegen! Het economisch belang van Hilver
sum , dat zich tot belangrijkste plaats van het
Gooi had ontwikkeld, gaf natuurlijk de
doorslag. Maar dc overheid had begrip voor
de milieubewusten, die zich gekwetst
voelden. Tegenover Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland heeft Hilversum zich
moeten verbinden om in het belang van het
behoud van het natuurschoon geen mede
werking te verlenen aan enige activiteiten
die dit natuurschoon bedreigen en vernieti
gen. Wel is er bij Kortenhoef, mede door de
weersinvloeden, een jachthavengebied
‘ontstaan’, en is er nu een echte jachthaven,
maar verdere aanlegplaatsen zijn van geen
betekenis, ook al is er wel degelijk vraag.
Toch had Hilversum’s burgemeester het
goed gezien: een groot gebied zou ontsloten
worden en toegankelijk gemaakt voor velen
die op dat moment van het bestaan van die
mogelijkheden niet eens gedroomd hadden.
Dat na de oorlog vrije tijd en recreatie een
rol in het dagelijks leven van tallozen zouden
gaan spelen had niemand kunnen denken,
ook de burgemeester niet. En nog minder
had hij kunnen bevroeden dat er een tijd zou
komen dat de vraag gesteld wordt of het
kanaal met de haven aan de verwachtingen
van de jaren dertig heeft beantwoord.
Enerzijds zou een gemeente als Hilversum
een haven, met een in hoofdzaak verzor
gende functie, niet hebben kunnen missen.
Het zijn vooral massagoederen als zand,
grind en stenen, alles bouwmaterialen dus,
waarvan vervoer over land veel duurder is
dan over water, welke aangevoerd worden.
Voor verschillende bedrijven is de haven een
levensvoorwaarde. Maar het kanaal heeft
nooit die ontwikkeling gekend die de
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Gooise Vaan gezien vanaf de Havenstraat.

initiatiefnemers zich hadden voorgesteld.
De cijfers wijzen dit maar al te duidelijk aan.
Daartegenover staat dat de haven, en vooral
het kanaal, van steeds meer belang wordt
voor de watersport. Merkwaardig is om te
constateren dat wat in het begin geweerd
moest worden, nu bloeit als nooit tevoren.
Een ploegje Tromproeiers, dat opeens de
hoge boeg van een vrachtschip angstig
dichtbij ziet -Tromproeiers kennen het
kanaal zo goed, dat ze practisch nooit
omkijken!- vraagt zich verontwaardigd af
wat zo’n schip hier ook eigenlijk te maken
heeft. Hengelaars op de oevers van het
kanaal werpen steeds langere hengels uit en
gebruiken snoeren van een kunststof van
vroeger ongekende sterkte, zodat de arme
roeier die met het blad van zijn riem er in
verstrikt raakt, gevaar loopt omgetrokken te
worden. Het gevolg: de hengelaar denkt,
kun je niet uitkijken? De roeier, die met de
beste wil van de wereld de in het riet
verborgen hengelaar, laat staan de ergens
midden in het kanaal drijvende dobber niet
kan zien, schrikt en wordt boos en brengt dit
in milde bewoordingen ter kennis van zijn

opponent. Helse verwensingen liggen dan
op de tong!
In rubberbootjes dartel spelevarende
kindertjes beleven stellig op zomerse dagen
een hemelse pret op het water, maar hebben
geen idee hoe lastig ze zijn voor de eerlijke
roeier. Bepaald gevaarlijk zijn van de
bruggen af duikende jongens, en hinderlijk
en gevaarlijk zijn de snelle motorbootjes die
als zigzaggende waterdiertjes over het water
schieten. Ook hier blijkt een synthese tussen
’t hemeltje en de hel niet eenvoudig!
En helemaal ongelukkig is onze burgemees
ter, die nu intussen wel een andere geworden
is dan de eerste hier sprekend ingevoerde.
Hoe graag zou hij immers niet wat meer
echte vrachtschepen op zijn kanaal zien,
waarvoor het tenslotte is aangelegd! Wel
rijden er nu over de direct langs het kanaal
lopende Vreelandseweg vaak files voortjak
kerende vrachtauto’s. Maar dat het vervoer
over de weg zulk een om vang zou krijgen,
daaraan had niemand gedacht bij het
ontwerpen van het kanaal in de jaren dertig.

Zo is de toestand min of meer heden ten
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dage, hoe was die vroeger?
Als uitloper van de Utrechtse Heuvelrug
had het Gooi van nature geen waterwegen
maar waren Vecht en Eem van oudsher de
dichtstbij gelegen verbindingen te water.
Geen erg gunstige situatie, want om zich tot
markt- en handelsplaats te kunnen ontwik
kelen was het voor een stad in de Middeleeu
wen belangrijk over water bereikbaar te zijn.
Dat was met Naarden wel het geval. Aan de
Zuiderzee gelegen heeft het daarvan ten
volle geprofiteerd en zich tot belangrijkste
plaats van het Gooi ontwikkeld en tot
hoofdstad. Ook toen tijdens de Hoekse en
Kabeljauwse twisten de stad verwoest werd
en later meer landinwaarts werd herbouwd
als versterkte stad kreeg het een verbinding
met de zee. Die verbinding behield Naarden
ook toen anderhalve eeuw later de haven
door verzanding onbruikbaar'werd. In 1533
verleende Keizer Karei de Vijfde aan
Naarden het privilege om havenhoofden te
bouwen ter voorkoming van verdere
verzanding.
Naarden had dus in het Gooi een scheep
vaartverbinding en werd. met het hele Gooi
als achterland, de handelsstad. Deze
bevoorrechte positie heeft het lang en met
succes verdedigd toen andere plaatsen, die
ook verbindingen te water wilden hebben,
hun graantje wilden meepikken. Huizen
weet daarvan mee te praten, want het kreeg
pas in de vorige eeuw een haven.
Pas omstreeks het midden van de 17e eeuw
heeft Hilversum zijn zo lang gewenste
verbinding met de overige vaarwegen van
Nederland gekregen, in zekere zin als een
bijprodukt van ontwikkelingen elders.
Het is boeiend het alles nog eens in nauwkeu
righeden na te lezen in het rapport van
Publieke Werken van Hilversum van
augustus 1980, dat een uitstekend relaas
geeft van het ontstaan van de vaarwegen in
het Gooi en van de geschiedenis van het
Hilversums kanaal in het bijzonder. Van dat
rapport is in het volgende dankbaar gebruik
gemaakt.
Daartoe terug naar Naarden dat, omringd
door een vestinggracht die, via wat nu de
Karnemelksloot heet, met het Naardermeer
in verbinding stond. Zo was begin 17e eeuw

een zuidelijk stuk van de Karnemelksloot
gegraven, de ‘Gooysche Uitwateringh’. Via
de vaart langs de Loodijk vormde deze toen
de vaarverbinding van het Gooi met
Naarden en de Zuiderzee.
Een nieuwe stoot gaf de aan Amsterdamse
regenten verleende concessie tot ontginning
van de hoge gronden in de richting van
’s-Graveland. waarvoor een waterverbin
ding nodig was om het afgegraven zand naar
Amsterdam te brengen. De vaart langs de
Loodijk werd daartoe naar het zuiden
doorgetrokken, de ’s-Gravelandse vaart.
Door verdere uitbreiding en aanleg zuid
waarts kwam op die manier een verbinding
met Loosdrecht en de Vecht tot stand.
Terwijl aan de andere kant via een schutsluis
bij het fort Uitermeer eveneens een verbin
ding met de Vecht werd gemaakt. En toen
was het nog maar en stap om Hilversum door
middel van een zijtak eveneens een water
verbinding te geven. Die zijtak werd de
Gooische of Berensteinsche vaart. Het leed
was geleden, en in 1651 kreeg Cornelis
Gerberden Perk een vergunning een
veerdienst te gaan onderhouden. In 1662
droeg Cornelis G. Perk het veer over aan
zijn beide kinderen Jan en Lijsbeth. Deze
laatste was getrouwd met Lambert Haan. Zo
kwam het veer in het bezit van deze twee
families en werd de Perk-Haanse Veerdienst
gevormd, die Utrecht, Amsterdam en
Hilversum bediende en in 1707 door middel
van een gevelsteen zich afficheerde. Een
gevelsteen die ook nu nog te bewonderen
valt in het cultureel centrum De Vaart te
Hilversum.
Helemaal was het leed echter nog niet
geleden, want de vaart hield ongeveer 2 km
ten westen van het dorp op. Tot een eind in
de 19e eeuw heeft Hilversum geen kans
gezien hem tot in het dorp door te trekken en
een haven aan te leggen. Het was vooral
Naarden dat telkens wist te bewerken dat
het verleende octrooi om verder te graven
werd ingetrokken, en ook het gemeentebe
stuur zelf wist niet goed raad met de zaak uit
vrees voor ruzie van burgers onderling, daar
sommigen zich verzetten tegen de aan het
verder graven verbonden kosten!
Maar naarmate het verkeer te water toenam
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en grotere schepen gebruikt werden kwamen
de gebreken van het kanalenstelsel naar
voren. Ter illustratie het geval van een
schipper die van de Vecht bij Uitermeer naar
Hilversum wilde waren. Officieel lieten sluis
en kanaalbreedte schepen tot 100 ton toe,
maar de diepte was onvoldoende. En
verderop, voorbij het Luye Gat, lieten vaste
bruggen slechts schepen van niet meer dan
20 tot 25 ton toe.
Onze schipper voer dus vanuit de Vecht met
z’n grotere schip tot hij aan de grond liep.
Dan kwam er een vlet langs om een deel van
de lading over te nemen, zodat de schipper
met lichtere last verder kon varen tot hij
weer vast liep, er weer een deel overgeladen
werd en hij weer verder kon varen.
Vanaf het Luye Gat moest er geboomd of
gejaagd worden, want op de ’s-Gravelandse
vaart mocht niet met motorkracht gevaren
worden. Het passeren van tegenliggers was
vaak op dat deel van de route niet mogelijk.
Het valt te betwijfelen of de schipper dan
nog zijn goede humeur had!
En eigenlijk was de moeilijkheid dan nog
niet over, want de diep ingegraven haven
was niet veel meer dan een kunstmatig dal
van de Gooise vaart waarin nauwelijks
losgelegenheid was. Steile opritten voerden
naar het omliggende maaiveld en met kar en
paard was het een zwaar karwei de lading

boven te krijgen.
De schepen zelf konden niet gekeerd
worden en werden gezwaaid in het beroemde
‘Gat van Taling’, waartegenover zich een
zanderijsloot bevond. Deze beide tegenover
elkaar liggende inhammen maakten het
mogelijk de schepen te zwaaien.
De Hondenbrug, bij de Loosdrechtseweg en
zo genoemd omdat de bouw gefinancierd
was uit de opbrengst van de hondenbelas
ting, verdeelde de haven nog in twee
stukken ook!
Tot rond 1925 is de situatie in grote trekken
zo gebleven. Slechts kleine schepen konden
de Hilversumse haven bereiken en dan nog
met grote moeilijkheden. Voor uit het
zuiden komend verkeer lag de toegang veel
te noordelijk, zodat een grote omweg nodig
was. En een bruikbare haven was er eigenlijk
helemaal niet. Het wordt tijd te gaan kijken
wat de nieuwe tijd ter oplossing van de
problemen is gaan doen.

Al direct na de eerste wereldoorlog, in 1919,
diende de toenmalige directeur van Publieke
Werken van Hilversum een rapport in
inzake ‘verbetering van de waterweg naar
Amsterdam en elders’. Verbetering van de
bestaande scheepvaartroute achtte hij geen
oplossing. Het zou erg duur zijn, en de
bestaande nadelen en beperkingen niet
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afdoende opheffen.
Het oude plan tot verlenging van het
Tienhovens kanaal viel eveneens af, want
dat zou tweemaal een spoorlijn moeten
kruisen om bij de geplande industrie in het
oosten van Hilversum te komen. Let wel,
men wilde de industriële bedrijvigheid aan
de oostkant van het dorp hebben, niet in het
westen! Immers daar zat men het dichtst bij
de spoorlijn en was ook de gunstigste
vestigingsplaats voor industrie omdat de
heersende windrichting westelijk was.
En verder waren de afmetingen van het
Tienhovens kanaal onvoldoende om grotere
schepen te accommoderen, ook al zou het
kanaal worden verbreed wanneer het een
ringkanaal voor de drooglegging van de
Loosdrechtse plassen werd. Het plan om de
Loosdrechtse plassen droog te maken was
inderdaad in 1919 actueel. Het is goed van
tijd tot tijd eens in een stukje geschiedenis te
duiken!
Meer reëel was het voorstel om een geheel
nieuw kanaal aan te leggen vanaf het oosten
van Hilversum evenwijdig aan de Gooiers-
gracht naar de Zuiderzee, of eventueel naar
de Eem. De Eem, of de Eemmonding,
zouden dan indien nodig vergroot moeten
worden.
Toen kreeg Huizen er de lucht van dat
Hilversum naar de Zuiderzee wilde en kwam
met een plan dat tevens de eigen gemeente
ten goede zou komen. Er zou een nieuw
kanaal gegraven moeten worden van
Hilversum langs Laren en Blaricum naar de
haven van Huizen, die dan ook aangepast
kon worden. Een soort dorpenroute dus,
avant la lettre, maar dan voor schepen!
Toen begon het besef rijp te worden dat de
enige werkelijk afdoende oplossing zou zijn
een nieuw kanaal naar het westen, en
daarnaast kon de bestaande scheepvaar
troute verbeterd worden. Tegelijk ging men
inzien dat de kwestie niet een speciaal
Hilversums belang was, maar eigenlijk het
hele Gooi aanging. In 1920 waren de Kamers
van Koophandel van de verschillende
Gooise gemeenten vervallen en was er één
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
heel Gooiland ingesteld, zodat de zaak nu op
bredere basis aangepakt kon worden. Op

DrO. Damsté en mr H . Bruyn inspecteren het
graven van de roeihaven, 1936.
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vaderlandse wijze werd er een commissie
ingesteld om onderzoek te verrichten en
voorstellen tc doen om tot een technisch en
economisch verantwoorde verbetering van
de verbinding van het Gooi met de scheep
vaartwegen in Nederland te komen. Het
Gooisch Kanalen Comité was geboren en
het waren niet de eersten de besten die er
zitting in hadden. Kopstukken als G. van
Mesdag (van Houten), J.P. Dudok van Heel
(Kuhn & Co.), E. Luden (Stad en Lande van
Gooiland) en mr P.J. Reymer (toen burge
meester van Hilversum en later minister van
waterstaat) hadden er zitting in, de eerstge
noemde als voorzitter. Technisch adviseur
was ir A.A. Mussert, hoofdingenieur-direc-
teur bij de provinciale waterstaat van
Utrecht.
Dit Kanalen Comité heeft niet stil gezeten.
Binnen redelijke tijd concludeerde het dat
de bestaande Gooise waterwegen, in de 17e
eeuw aangelegd, na 300 jaren dienst te
hebben gedaan, totaal verouderd waren.
Bijzonder werd aanbevolen het Gooi te
ontsluiten door de aanleg van een nieuw
kanaal volgens een tracé dat door ir Mussert
ontworpen was en dat we al in grote lijnen
kennen. Zo is het ook uitgevoerd, zij het dat
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bij de uitvoering bleek dat een enkele
wijziging nodig was. Het kanaal zou geschikt
zijn voor schepen tot 300 a 400 ton en was,
inclusief de sluis en brug bij ’t Hemeltje, op
ƒ 1.350.000,-begroot. De besparingen die
het nieuwe kanaal zou opleveren moesten
op den duur de kosten weer goedmaken. Als
Hilversum wilde blijven groeien zoals in de
laatste jaren was de kanaalaanleg absoluut
nodig.
De kosten lijken nu belachelijk laag, maar
het geld had toen een andere waarde, en
bovendien heerste in die jaren vóór het
uitbreken van de tweede wereldoorlog een
zware economische crisis. Zo werd bij de
aanbesteding van een bepaald onderdeel
bedongen dat 30% van de arbeiders uit
Hilversum en omgeving gerecruteerd moest
worden en dat bovendien het graafwerk en
het grondtransport gedeeltelijk met de hand

moesten gebeuren, dit ter bestrijding van de
werkloosheid!
Hilversum raakte toen ook zelf in financiële
moeilijkheden. Zonder forse meefinancie-
ring van Rijk en Provincie was het dan ook
niet gegaan. Maar een machtig stuk werk is
er geleverd, en in betrekkelijk korte tijd!
Over rustig vaarwater is het echter in de
ruim halve eeuw dat het kanaal nu bestaat
niet aldoor gegaan. Vooral de sluis heeft het
zwaar te verduren gehad, zodat men zich zou
kunnen afvragen of hij niet veeleer naar de
Hel dan naar de boerderij met de vriendelij
ker naam aan de andere kant genoemd had
kunnen worden.
Al in 1936 begon de firma Blankevoort met
zandwinning uit de Wijde Blik en de
zandschuiten van dat bedrijf veroorzaakten
regelmatig schade aan de gloednieuwe sluis.
Ook de daarbij liggende remmingwerken
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kregen het zwaar te verduren en de zaak liep
zo hoog op dat al in het volgende jaar het
zandtransport door de sluis werd gestopt.
Een twee man tellende commissie moest
rapporteren over eventueel aan te brengen
voorzieningen en te stellen vaarvoorschrif-
ten. Een van de leden was ir L.W.H. van
Dijk, oud-directeur van gemeentewerken te
Rotterdam. Dat deze ook lid van Tromp was
en enthousiast skiffeur zal daarmee wel niets
te maken hebben gehad.
Na de oorlog, begin 1946, is Blankevoort
weer met het zandzuigen begonnen. Het gat
in de bodem van die prachtige plas bestaat
nog steeds!
Het passeren van de zware en bijna onbe
stuurbare bakken heeft aan de sluis voortdu
rend schade aangericht, en zo is er tussen de
jaren 1970 en 1980 voor anderhalf miljoen
gulden aan gerepareerd. In 1980 werd de
aanleg van een nieuwe sluis met brug op
negen miljoen geschat. De aanlegkosten
hadden in 1931 noggeen twee ton bedragen!
Maar het probleem is nog niet opgelost. De
scheepvaart is intussen weer heel andere
eisen gaan stellen. Was ten tijde van de
aanleg van het kanaal drie a vierhonderd ton
al iets geweldigs, op het ogenblik wordt er
aan schepen van 1000 a 1500 ton gedacht.
Het zogenaamde Europaschip heeft een
lengte van 80 meter, een breedte van 9,5
meter, een diepgang van 2,5 meter en een
laadvermogen van 1350 ton. Wil men kanaal
en haven helemaal bij de tijd houden, dan
zullen ze voor dit kaliber schepen toeganke
lijk gemaakt dienen te worden. En het
kanaal zou dan waarschijnlijk ook op diepte
gebracht moeten worden en bestand tegen
zuiging en golfslag. Wie wel eens een
diepgeladen tanker, vanaf een tien centime
ter boven het water glijdend roeibankje door
het water heeft zien glijden, zal aan de ene
kant genoten hebben van de haast geluidloze
soepelheid waarmee het schip zich voort
stuwt, aan de andere kant zich verbaasd
hebben over de massale waterverplaatsing
voor het schip uit.
En wat zal de behoefte in de toekomst
blijken te zijn? Hoe zal de industrie zich
ontwikkelen? Hoe zal het met het wegtrans
port verder gaan? Een vergelijking met vele

onbekenden, en het is begrijpelijk dat hier
zware beslissingen genomen moeten
worden, welke de gemeente Hilversum
besloten heeft voorlopig niet te nemen.
We keren nog even terug naar het begin van
het kanaal.

Toen de haven nog hoofdzakelijk uit bergen
zand bestond, dacht dr O. Damsté, toen
conrector van het gymnasium van Hilver
sum, aan water en stapte naar burgemeester
Lambooy. Deze liet de directeur van
Publieke Werken, ir P.W. Groote, op zijn
kamer komen en had daarna, voorzover valt
na te gaan, geen kind meer aan beide heren.
Groote had als student in Delft geroeid en
Damsté kwam uit een bekende roeiersfami-
lie en bezat bovendien een eigen wherry. De
gemeente zag graag dat er een roeivereniging
zou komen en dat was dus verder geen punt.
Een plaats voor een sporthaven was ook niet
moeilijk te vinden. Even ten westen van de
eigenlijke haven langs het kanaal kwam een
aparte insteekhaven voor jachtjes en roeiers.
Het ‘roeihuis’, zoals het rapport van
Publieke Werken het uitdrukt, werd
aangelegd in de jeugdwerkverschaffing en
als beloning kregen de jongens ƒ 2,50 in de
week. Maar daarvoor hebben ze dan ook
een prima stuk werk geleverd. Het botenhuis
is van zeer eenvoudige constructie, dat wel,
maar het staat er nog steeds en vertoont niet
de geringste sporen van bouwvalligheid. De
jeugdige timmerlieden kenden hun vak en
als ze nu nog werkten zouden minder
woningen aan ‘renovatie’ toe zijn.
Ook de roeivereniging bestaat nog steeds,
zoals in het rapport van 1980 wordt geconsta
teerd, en vierde in 1986 zijn tiende lustrum
als bloeiende vereniging. Dat deze naar
Cornelis Tromp genoemd werd lag voor de
hand bij de oprichters. ‘Kees de duivel’,
zoals hij om zijn opvliegendheid genoemd
werd, had in ’s-Graveland gewoond op het
door hem gebouwde ‘Syllisburg’ zo genoemd
naar zijn Deense grafelijke titel. Pas een
latere eigenaar, de Amsterdamse koopman
Roeters, noemde het huis Trompenburg,
naar de admiraal. Cornelis Tromp had
toestemming om op de ’berg’ enige bomen te
planten. Deze hoogte lag bijna in een rechte
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Hilversums kanaal 1985.

lijn tegenover zijn buitenplaats. Vanuit dit
uitkijkpunt kon hij goed de Zuiderzee, met
de schepen, zien. De Trompenberg in
Hilversum prijkt nu met een watertoren.
Al direct na de oprichting ontwikkelde de
jonge vereniging grote activiteit. De eerste
‘clubtocht’ werd in juli 1936 gehouden en
alle boten deden toen mee om alle leden te
herbergen. Onder leiding van Damsté voer
het gezelschap het kanaal af, werd door 't
Hemeltje geschut en ging de Vecht op.
Dan huiswaarts door de Mijndense sluis, om
over de Drecht en de ’s-Gravelandse vaart
weer op het kanaal te komen, na voor de
derde keer te zijn geschut. Dat sluisje onder
de Vreelandseweg werd bediend door een
tuinder, die er vlakbij woonde maar eerst,
gelijk de oude Cato, van zijn land gehaald
moest worden. Later is deze bediening
opgehouden, zodat de roeiers het zelf
moesten doen. Maar veel erger was dat dit
meest zuidelijke stuk van de ’s-Gravelandse
vaart vrijwel onbevaarbaar was geworden
door waterplanten en drijvend vuil. De
’s-Gravelandse polder, verantwoordelijk
voor het kanaal, weigerde er iets aan te
doen, hoe het bestuur van Tromp ook
protesteerde. Na de oorlog bracht het
Piassenschap Loosdrecht en omstreken
redding, door als één van zijn eerste daden

na de oprichting de vaart grondig schoon te
maken en uit te baggeren.
Zo is ‘Cornelis Tromp’ de grote winnaar
geweest bij het tot stand komen van het
Hilversums kanaal. Is er ook een grote
verliezer geweest? Zijn dat de Kortenhoefse
plassen?
Weinigen zullen zich nu nog kunnen
voorstellen dat het kanaal er niet was. Een
gaaf en aaneengesloten wei- en watergebied,
van de Ankeveense plassen tot en met de
Breukelerveense, blijft in twee stukken
gesneden door weg en kanaal. Maar wat er
over is is nog steeds even mooi en nu voor
velen gemakkelijk bereikbaar, zodat toch
van een ontkluistering gesproken kan
worden.
Het kanaal heeft de Hilversumse bedrijvig
heid gediend toen dat dringend nodig was,
zodat ook hier van ontkluistering gesproken
kan worden. En al zal het dan wel zo zijn dat
het niet die ontwikkeling gehad heeft die het
had moeten hebben, met bomen en jagen
over de ’s-Gravelandse vaart had het toch
ook niet meer gekund.
Het beste is het aan ieders keus over te laten
naar welke kant de balans doorslaat. Zonder
de mogelijkheid tot keus zou het leven een
vrij saaie beweging zijn, al hoeft het niet
altijd de keus tussen hel en hemel te zijn.
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Dialectklanken in Gooi en omgeving
(ca. 1880)
B. de Haar

Inleiding

De eerste redelijk systematische verzamelin
gen van dialectmateriaal uit het gebied
tussen Vecht en Eem stammen uit de tweede
helft, en met name het laatste kwart, van de
vorige eeuw Het betreft hier natuurlijk
steeds schriftelijke weergave van het
beluisterde dialect, niet zelden in een weinig
helder spellingsysteem; en wanneer de
schrijver probeert de klankwaarde van zijn
speltekens te verduidelijken, wordt de
verwarring ten aanzien van de klankinterpre-
tatie vaak nog vergroot door het gebruik van
allerminst eensluidende termen. Met enige
kennis van latere fasen van de betrokken
dialecten en van de historische klankleer valt
echter toch nog wel vrij goed te achterhalen
hoe de meeste woorden geklonken zullen
hebben.
Het belangrijkste materiaal wordt geleverd
door de antwoordlijsten op de enquête van
het Aardrijkskundig Genootschap uit 1895,
en in mindere mate die uit 1879 (vergelijk
Gerritsen (red.) 1979). Daarnaast beschik
ken we over een aantal dialectteksten in
Leopold en Leopold 1882 en in Winkler
1874. Uit het totaal van deze bronnen
kunnen we voor het Gooi en omgeving
gegevens halen voor het toenmalig dialect in
Weesp, Naarden, Huizen, Spakenburg,
Nijkerk, Loenen aan de Vecht, Loosdrecht,
’s-Graveland, Hilversum, Laren, Eemnes,
Lage Vuursche, Amersfoort, Utrecht en
Scherpenzeel. De AG-lijst uit 1895 voor
Spakenburg maakt een onbetrouwbare
indruk, maar bij gebrek aan beter heb ik het
materiaal toch in de kaarten verwerkt. Het
materiaal voor Naarden en Loosdrecht wijkt
nauwelijks af van wat we voor informeel
algemeen Nederlands uit die periode
verwachten; het dialect was in die plaatsen
dus al zo goed als verdwenen. Desondanks

heb ik de gegevens uit die plaatsen toch op
de kaarten verantwoord.
Heel interessant bleek het materiaal voor
’s-Graveland. Dit was in de negentiende
eeuw nog een piepjonge plaats, en toch
vertoont het een heel eigen dialectkarakter!
Wie het dialectonderzoek in de Noordoost-
polder en de beide Flevolanden volgt, weet
dat nieuwgestichte plaatsen nu verlies laten
zien van het oorspronkelijk dialect van de
bewoners, terwijl er, voor zover tot nu toe
bekend, in dat nieuwe land weinig hoop is op
het ontstaan van een nieuw eigen dialect. Dit
verschil tussen toen en nu heeft natuurlijk
alles te maken met onze moderne communi
catietechniek en met veranderde sociaal-
economische omstandigheden. Maar dat er
in zo’n relatief korte periode zo’n scherpe en
grote tegenstelling tussen de ’s-Gravelandse
en de IJsselmeerpolder-situatie blijkt te
bestaan, nodigt uit tot nader onderzoek.
In het volgende beperk ik mij tot de belang
rijkste klankontwikkelingen en -tegenstellin
gen in ons gebied, met name wat de klinkers
betreft. De vormleer vraagt veel rijker
gestructureerd materiaal om tot zinvolle
beschouwingen te kunnen komen, terwijl de
bouw van zinnen en woordgroepen in
Nederland nauwelijks dialectale differentia
tie kent. Bij de volgende bespreking ga ik uit
van de AG-lijst uit 1895 voor Laren (net als
het overige Larense materiaal uit deze
periode van de hand van de uit Hilversum
afkomstige, taalkundig goed onderlegde
hoofdonderwijzer Joh. van Wulfen), met
uitweidingen over het materiaal voor andere
plaatsen waar daartoe gerede aanleiding is.

De klinkers

De korte a van het Algemeen Modern
Nederlands vinden we in het Larens vrijwel
steeds als a terug: dag, daggie, man, man-
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netje, (h)angd, (h)angkie, (:h)angden,
gangs, gangzen, narm ‘arm’, narmpie, lam,
lammetje, lammeren, graft ‘gracht’, kracht,
krachtig, (:h)acht) ‘8’, zwak, bakker, klap,
stappen, (zij) straffen, wassen, rad, nat, asse
‘as (brandrest)’, gras, al, (h)ard, (h)art,
vallen, vangen, nam, kwam, brak en stak.
Dit is, zoals kaart 1 laat zien, ook in de rest
van de regio de normale situatie. Alleen in
het zuiden van het kaartgebied vinden we
opgaven met een gerekte a (een klinker met
de klank van de korte a maar de lengte van
de lange aa, fonetisch [a.]): haand. Ik heb de
indruk dat deze klank overal in het Utrechtse
en Gelderse deel van onze kaart (dus
bijvoorbeeld ook te Eemnes) mogelijk was,
maar vaak aan de aandacht van de dialect-
waarnemers is ontsnapt.

"hand"
(c) Bert de Haar, 1986

v?__________
I h a n d  °

_  h ü ï ï d  •

Kaart 2 brengt een oud verschijnsel bij de
korte a in beeld. Aan de kusten van de
Noordzee ontwikkelde die zich in sommige
woorden tot een korte o, onder meer in het
woord ‘af’ en in de verleden-tijds- en
deelwoordsvormen van ‘brengen’ en
‘denken’. Blijkens onze gegevens komt de
korte o in plaats van a in docht ‘dacht’ en
brocht ‘bracht’ vrijwel in ons hele gebied
voor, terwijl het terrein van deze klank in of
‘af’ wat beperkter is. Het gebied tussen
Vecht en Eem staat toch, wat dit verschijnsel
betreft, voornamelijk op Kustgermaans
standpunt (vergelijk Engels brought en of(f)
tegenover Duits brachte en ab).

"afgebracht"
(5) Bert de Haar, 1986

| afgebracht
_ afgebrocht ft ofgebrocht

ovvebrochtafgebroch

De lange aa van het Nederlands levert in de
meeste dialecten een gevarieerd beeld op.
We moeten om hier met wat meer begrip
naar te kunnen kijken, allereerst onderschei
den tussen de aa die ook in het Oergermaans
al lang was (in ‘schaap’ en ‘draad’ bijvoor
beeld) en de aa die later door rekking in
open lettergreep ontstond (in ‘dagen’ en
‘vader’ bijvoorbeeld). Het Larens heeft voor
de vanouds lange aa regelmatig ae (de klank
van ai in Frans main, fonetisch [E.J): schaep,
draed, (h)aer, staen enz. In enkele woorden
is echter ao doorgedrongen (een klank
tussen aa en oo, fonetisch [o.]: jaor en
zaolig. Voor de gerekte aa heeft het Larens
ao: daogen, zaok, (h)aon, vaoder enz. In
principe is dit ook de toestand in Hilversum
en Huizen; Hilversum vertoont echter in
sommige woorden met vanouds lange aa een
nauwere klinker êê (een klank tussen de i
van pit en de ee van meer, fonetisch [I. ]:
drêêd, strêêt, stêên, lêten, gêên. De andere
plaatsen hebben, net als het Standaardne
derlands, samenval van beide aa's, meestal
tot ao\ 's-Graveland vertoont met een
tegenstelling ao tegenover aa een heel
bijzonder beeld.
Kaart 3 brengt niet alleen het bovenstaande
in beeld. Daar is ook de lijn getrokken ten
oosten waarvan we met zekerheid Umlauts
vocalen vinden in woorden als ‘laag’,
waarvoor Eemnes bijvoorbeeld leig opgeeft.
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"schaap" en "dagen"
©  Bert de Haar, 1986

O schaep, dagen
£ schaep, daogen| schaap, dagen

—  schaop, daogen
7^ skaop, daogen
\j_ sjaop, daogen ^ schaop, dagen

"laag" ten westen zonder, ten oosten
met Umlaut (leeg, leig)

Toch kan ook ten westen van die lijn wel
Umlaut voorgekomen zijn; dat zou Hilver
sum lêêg verklaren. De stippellijn op kaart 3
is ook de grens tussen westelijk aej en
oostelijk ei in woorden met Nederlands aai:
Larens kraei, draeien, naeien, zaeien en
maeien tegenover Eemnessers kreij, dreijen,
neijen, zeijen en meijen. Meer naar het
zuiden en westen vinden we ook aai en aoi.
Speciale ontwikkelingen vinden we in
Larens esleepen ‘geslapen’, nammen,
kwammen, spreuken ‘spraken’, geuven
‘gaven’, eetten ‘aten’, an, start ‘staart’,

"sterk" en "mens"
©  Bert de Haar, 1986

O  sterk, mins
0  stark, mins

| sterk, mens

edreugen ‘gedragen’, esleugen ‘geslagen',
evreugen ‘gevraagd’, (h)aerd ‘haard’ en
waerd ‘waard’.
De korte e verschijnt in de meeste woorden
in bijna alle plaatsen op onze kaart gewoon
als e (fonetisch [E]). Vóór-n vinden we soms
i (fonetisch [I]), vóór -r soms a (fonetisch
[a]). Kaart 4 geeft hiervan een indruk. Uit de
Larense lijst verdienen nog vermelding:
bedde ‘bed’, (h)elf ‘e lf , emmen ‘hebben’,
v«r/‘verf, wurdde ‘werd’, wurdden ‘werden’
en (h)elpen.
De lange ee van het Nederlands is soms de
voortzetting van ouder ai (in ‘vlees’ en
‘steen’ bijvoorbeeld), soms het produkt van
rekking van e in open lettergreep (in ‘beter’
en ‘gebeden’ bijvoorbeeld). De rekkings-ee
heeft in ons hele kaartgebied vrijwel steeds
dezelfde klank als in het Algemeen Neder
lands (fonetisch [e.]). De ee uit ai vertoont
echter meer variatie. In Gooi en E^mland
vinden we hier vaak nog vormen met ei of
daaruit ontstane ai of weer daaruit ontstane
da (tussen ae en aa, dichter bij aa, fonetisch
[ae.]), zoals kaart 5 laat zien (vergelijk ook
kaart 6). Het Larens heeft, naast ee in de

"vlees" en "steen"
© B e r t  de Haar, 1986

O vleis, steen
S  vlais, steen
0 vlaas, steen

M vlaas, steen

I vlees, steen

andere woorden, aa in taaken ‘teken’ en
vlaas ‘vlees’; het Hilversums heeft êê in dêêl
‘deel’, één T ’,stêên ‘steen’, mêênen ‘menen’,
naast da in vlaas', Huizen heeft dêêl, blêêk
‘bleek’, naast vlais ‘vlees’; en Eemnes heeft
bleik ‘bleek’ en vleis ‘vlees’.
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"klein"
© B e r t  de Haar, 1986

T  klein
— 1 klain
O  klaan
AG 1895

^  klaan
klean

ANKO (ca. 1950)

De ei van het Standaardnederlands gaat in
veel gevallen terug op dezelfde ai die we
zojuist tegenkwamen, maar dan wanneer er
een Umlautsfactor volgde. Kaart 6 laat zien
dat die ai bijna overal ei heeft opgeleverd.
Maar in het Gooi is ai gebleven of gemonof-
tongeerd tot da.
Kaart 6 vertoont ook sterretjes. Die zijn
ontleend aan kaart 17 van de *ANKO (Daan
en Francken 1972-1977), waar dialectgege
vens voor het woord ‘klein’ van rond het
midden van onze eeuw op zijn verwerkt.
Heeft de ANKO  een opgave voor een plaats
die ook in mijn materiaal voorkomt, dan heb
ik het geëigende sterretje direct onder het
lijn- of cirkelteken geplaatst. Duidelijk is te
zien dat het ‘net’ van plaatsen van de ANKO
veel dichter is dan dat van mijn gegevens;
alleen Naarden komt in de ANKO  niet voor.

Er is ook verschil tussen de opgaven bij de
ANKO en die in de lijsten uit de 19e eeuw.
Duidt dat op ontwikkelingen in de betrokken
dialecten? Waarschijnlijk niet of nauwelijks.
De verschillen zullen veel meer te maken
hebben met de onbetrouwbaarheid van
vooral het oudere materiaal en met het
verschil tussen voornamelijk fonetische
transcripties zoals die aan de ANKO ten
grondslag liggen enerzijds, en spelvormen
zoals het materiaal uit de vorige eeuw die

kent anderzijds.
Nederlandse woorden met een korte / laten
niet veel variatie zien in onze omstreken.
Maar soms is er rekking opgetreden, die dan
in het oosten tot ie (fonetisch [i]) en in het
westen tot ij (fonetisch [e1]) leidt. Kaart 7
illustreert dat voor het woord ‘kind'. Het
hele Gooi heeft in de groep ind die rekking
gekend: ijnd.

7
"k ind"

\_ © Bert de Haar, 1986

/  i •
^  r S - ' /

w  '  \ •

o  ^

I kind D kiend
_ k i nqd £  ki ind

De ij van het Nederlands komt overeen met
westelijk ij, oostelijk ie op kaart 8. De
stippellijn geeft de grens aan tussen niet
alleen deze twee klanken, maar ook tussen
westelijk ui en varianten en oostelijk oe of uu
(vergelijk kaart 11). Er is hier sprake van
diftongering, een proces waarvan we weten
dat het sinds de vroege 17e eeuw met name
vanuit de Hollandse steden verspreiding
vond. De stippellijn op kaart 8 kan daarom
gezien worden als de oostgrens van de
‘Hollandse’ invloed in ons gebied. Vergelij
ken we deze grens met de op andere kaarten
waar te nemen tegenstellingen, dan dringt
zich het idee op dat heel veel van de tegen
stellingen tussen het Gooi en het gebied
rond de Eem wel eens eenzelfde oorzaak als
de diftongeringsverbreiding zouden kunnen
hebben (expansie vanuit ‘Holland’): vrijwel
altijd lopen de betrokken grenzen in het
noorden gelijk aan de provinciegrens tussen
Noord-Holland en Utrecht, en in het zuiden
evenwijdig aan de beek die vanaf Lunteren
naar de Eem bij Amersfoort stroomt.
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Kaart 8 vertoont twee merkwaardige
vormen. Soesters wuuf vertoont ronding
onder invloed van de omgevende lipme
deklinkers, net als puup ‘pijp’. Eemnessers
vwy/naast riek 'rijk' laat zien dat klankont
wikkelingen eerder per woord dan klank-
wetsgewijs plaats vinden; andere woorden
waar Eemnes de diftong al heeft overgeno
men, zijn: hij, vijf en pijp.

"rijk" en "wijf"
©Bert de Haar, 1986

r iek , wuuf
ten oosten geen, ten westen wel d
tongering (riek en muus); zie ook
kaart 11

Nederlands oe heeft zich via oë uit ouder oo
ontwikkeld; kaart 9 laat zien hoe conserva
tief het Gooi ook in dit geval is. Een ruim
deel van onze streken laat bij daarvoor in
aanmerking komende woorden met Neder
lands oe Umlaut zien tot eu (fonetisch [.]);
de grens van dit oostelijke verschijnsel is met
een kruisjeslijn aangegeven op kaart 10.
Laren heeft eu in: treur ‘broer', meuj ‘moe’,
greun ‘groen’, zeukert ‘zoeken’, ereupen
‘geroepen’, dreug ‘droeg’.

De lange oo van het Nederlands is weer het
produkt van verschillende oudere klanken:
soms gaat het terug op au (zoals in ‘groot’ en
‘boom’ bijvoorbeeld), dan weer op in open
lettergreep gerekte o (in ‘sloten’ en ‘zoon’
bijvoorbeeld). De oo uit au levert, zoals
kaart 10 laat zien, in het Gooi en het
plassengebied een diftong ooë (fonetisch
[Uc]) of een daaruit ontstane monoftong öö

"toen" en "groen"
©Bert de Haar, 1986

T toen,
—j toe, 0 t o o ,

(in de richting van de oo van Nederlands
oor, fonetisch [U]) op. De oude au komt in
bijvoorbeeld Nederlands geloven in
Umlautspositie voor; ten oosten van de
stippellijn op kaart 10 levert dat vormen als
geleuven op, ten westen van die lijn is er geen
Umlaut.
De oo die door rekking ontstaan is, vertoont
in het westen normaliter een oo-klank
(fonetisch [o.]), maar er komen ook allerlei
woorden met eu voor: zie de verbreiding van

"groot" en "zoon"
©  Bert de Haar, 1986

A qrooët, zoon| groot, zoon
/ groot, zoon

0  groot,
X  grooët,root, zeun

"geloven" ten westen zonder, ten oos
ten met Umlaut (geleuven)
"groen" ten westen zonder, ten oosten
met Umlaut (greun); zie kaart 9
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zeun op kaart 10. Laren heeft verder nog eu
in: keuning'koning’, veurste ‘voorste',
meuten ‘molen’, espreuken ‘gesproken',
esteulen, ekeumen, eneumen. De Veluwe en
delen van Eemland hebben voor de rek-
kings-oo vaak oe (fonetisch [u]), zoals kaart
10 laat zien. Op die kaart is ook de grens
tussen oostelijke Umlaut en westelijk
ontbreken van Umlaut bij woorden met
Nederlands oe aangegeven met een kruisjes
lijn; duidelijk is te zien dat dit verschijnsel
veel westelijker reikt dan de Umlaut bij oude
au die z’n westgrens bij de stippellijn vindt.
De Nederlandse ui is de laatste klinker die
onze aandacht verdient. Zoals kaart 11 laat
zien, is die doorgaans ook in de dialecten ui.
Laren heeft vóór -s of -j of -z een ui (fonetisch
[oey]), maar in alle andere gevallen euy: een
monoftong met de klank van oeu in Frans
coeur ongeveer (fonetisch [oe.]). Liet gebied
dat ie in plaats van ij heeft, vertoont ook uu
(fonetisch [y]) in plaats van ui; vergelijk de
stippellijn op kaart 8.

"uit" en "muis"
© B e r t  de Haar, 1986

J uit, muis
X  oi t, mois #  euyt, muis uut, muus

Medeklinkers

Liet Larens kent eigenlijk de h niet (vergelijk
kaart 1). Flypercorrectie leidt ertoe dat soms
de h verschijnt vóór een woord dat met een
klinker begint: helf' 11'.
De n wordt in alle Gooise dialecten tot ng in
de combinaties and, ond, ant, ont; in Laren
en Hilversum gebeurt dat ook in de groepen
ons en onz; vergelijk opnieuw kaart 1. Het

Eemlands kent dit verschijnsel juist in de
groep ind (vergelijk kaart 7); Soest kent een
veelheid van woorden waarin n als ng
verschijnt, onder andere tuung ‘tuin’, noeng
‘nu’ en ongs ‘ons’.
De -t valt in Utrecht weg na onder meer ch:
vergelijk kaart 2. De g in het deelwoords-
voorvoegsel ge- valt in Gooi en Eemland
altijd weg, zoals opnieuw kaart 2 laat zien.
Nederlands sch- aan het begin van een
woord is ontstaan uit ouder sk. Kaart 3 laat
zien dat Weesp de oude vorm nog heeft; de
Veluwe heeft sch verder ontwikkeld tot sj.
Voor Soest vermeldt kaart 3 sk; er zijn
echter ook opgaven met sch en met sj voor
die plaats.
Veel van de betrokken dialecten plakken
een n- vóór woorden die met een klinker
beginnen. Voor Laren vond ik narm ‘arm' in
de AG-lijst van 1895.

Besluit

In de dialecten tussen Vecht en Eem
ontmoeten oostelijke en westelijke ver
schijnselen elkaar. Met name in het Gooi
vinden we naast enkele heel typerende eigen
ontwikkelingen vooral ook veel conservatie
ve, archaïsche trekken. Voor de studie van
de historische taalkunde van het Nederlands
zijn de dialecten uit ons gebied daarom van
groot belang. Maar de studie van die
dialecten wordt een zaak voor historici.
Vrijwel nergens wordt vandaag de dag nog
echt dialect gesproken. Zelfs in Huizen is het
een kennis die nog slechts aan de ouderen
voorbehouden is, terwijl in Laren het dialect
eigenlijk al uitgestorven is: nog slechts
enkele Nederlandssprekende inwoners van
ver in de vijftig en ouder kunnen tot secun
dair spreken van dialect komen op basis van
de taalvormen die zij ouderen in hun jeugd
hoorden gebruiken. Hilversum is veroverd
door een taalgebruik dat meer met Amster
dam dan met het Gooi te maken heeft.
In deze situatie kunnen we ons gelukkig
prijzen met de resultaten van de nog jonge
dialectologie in de tweede helft van de
vorige eeuw. Hoe moeilijk het ook is een
dialect te bestuderen met behulp van
schriftelijke gegevens, de dialectteksten en
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vooral de AG-lijsten van honderd jaar
geleden bieden ons toch een bruikbaar
middel om meer te weten te komen over de
dialecten van de Vechtstreek, het Gooi en
Eemland. Aangevuld met gegevens over wat
er in onze contreien nog aan dialect resteert,
en belicht vanuit de studie van andere
dialecten en van de historische taalkunde,
bieden deze gegevens de mogelijkheid om
het systeem van deze boeiende streektalen
alsnog te achterhalen.
Dat is niet alleen van belang voor taalkundi
gen. Dat de dialecten in onze streek uitster
ven, terwijl ze aan de oost- en zuidgrens van
ons land juist de laatste jaren zich een
sterkere positie hebben verworven, heeft
alles te maken met de sociaal-economische
en culturele verschillen tussen de Randstad
en de buitengewesten. In dialectontwikke
lingen weerspiegelen zich historische,
sociale, economische, culturele en ethnolo-
gische omstandigheden. Die weerspiegeling
is vaak indirect en onduidelijk, maar daarom
niet minder reëel. Het archaïsch karakter
van de Gooise dialecten kan niet los worden
gezien van het sociaal-economische isole
ment waarin de gesloten gemeenschap van
deze streek eeuwenlang heeft verkeerd of
van de geografische hindernissen voor
contact die deze streek heeft gekend: water
in het noorden, moerassen in welhaast alle
andere windstreken.
Daarom is het ook belangrijk dat diegenen
die zich vanuit een andere invalshoek met
onze streek en zijn bewoners bezighouden,
attent zijn op gegevens die ons inlichtingen
kunnen verschaffen over dialectvormen, uit
alle historische perioden. Een merkwaardig
gespelde familienaam, een opmerkelijke
verwisseling van lettertekens, een vreemde
uitdrukking, een onbekend woord: of ze nu
komen uit een goederenlijst uit 1300, uit een
schepenakte uit 1550 of van een ansichtkaart
uit 1950, ze kunnen altijd bijdragen aan onze
kennis van de dialecten en zo aan onze
kennis van het gebied tussen Vecht en Eem
en zijn bewoners, door de eeuwen heen.

NOOT
*) Het onderzoek voor dit artikel was mede mogelijk

door de welwillendheid van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, die
mij van 1 juni 1979 tot 1 september 1982 een
promotieplaats gaf op haar P.J. Meertens-insti-
tuut te Amsterdam.
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Het streekarchief voor het Gooi en
de Vechtstreek in 1986
C.M. Abrahamse

De eerste gebeurtenis die grote aandacht
trok en het bestaan van het streekarchief
inluidde was de officiële opening op 29
januari door de Commissaris der Koningin,
drs R.J. de Wit.
Ter gelegenheid van deze opening zag de
eerste publicatie van het streekarchief het
licht: de heruitgave van de banscheiding van
Hilversum en Laren uit 1428. Aansluitend
aan de opening werden twee ‘open dagen’
gehouden waar iedereen informatie kon
krijgen over de faciliteiten van het streekar
chief en de daar ingerichte tentoonstelling
van allerlei soorten archiefstukken kon
bezoeken.
In 1986 werden voor leden van TVE twee
cursussen georganiseerd. De eerste cursus
‘werken in het streekarchief; archiefonder
zoek voor beginners’ werd door de cursisten
een succes bevonden. Aan de hand van het
archief van de gemeente Hilversum werden
technieken voor onderzoek uit de doeken
gedaan en konden de cursisten het geleerde
in praktijk brengen door een zelfgekozen
onderwerp te bestuderen en daarover zo
mogelijk een publicatie het licht doen zien.
De tweede cursus had de paleografie (ofwel:
oud schrift) van de 17e en 18e eeuw als
onderwerp. Aan de hand van een syllabus en
oefenteksten werden de cursisten bekend
gemaakt met de eigenaardigheden van oud
schrift. Nevendoel van de cursus was om die
archiefstukken, die naar hun aard en leeftijd
wat ontoegankelijk zijn, bij de cursisten te
introduceren. Bovendien werden teksten
gekozen die zoveel mogelijk verschillende
informatie over details van de Gooise
geschiedenis verschaffen.

Aanwinsten van archieven

Hier volgen alvast wat cijfers en informatie
over de belangrijkste verworven en/of in

bewaring gegeven archieven.

Gemeentearchieven: Nederhorst den Berg
(inclusief notariële en oud-rechterlijke
archieven, doop-, trouw- en begraafboeken
en registers burgerlijke stand), 1620-1937,
30 m'.
Polderarchieven: Kortenhoefse, ’s-Grave-
landse, Blijk-, Spiegel-, Horn- en Kuijer-,
Stichts Ankeveense en Hollands Anke-
veense polder. Totale omvng ca. 40 m’.
Kerkarchieven: de Ned. Hervormde
gemeenten van Ankeveen, Blaricum,
Hilversum en Kortenhoef. Totale omvang
ca. 35 m'.
Overige: archief Oud Bussem (voornamelijk
eigendomsbewijzen), 0,75 m'.
Stichting Hilversumse Filmkring, 0,50 m’.
Dudok, deel tekeningarchief uit bezit van R.
Magnée.
Vrienden van het Gooi.

V erzamelingen

Van der Aa: boeken, aantekeningen,
prentbriefkaarten.
Van Boetzelaer: boeken, aantekeningen,
kaarten.
De Lange: boeken, aantekeningen, dia’s,
kaarten.
Stedelijke dienst Hilversum: dia's.

De totale hoeveelheid archieven die
momenteel berust in het streekarchief
bedraagt 450 m’. Bij de ingebruikneming
van de archiefbewaarplaats bedroeg het
totaal aan archieven 200 m'.
Dus een ruimschootse verdubbeling in 2 j aar
tijd.
Ook aan het aantal bezoeken aan het
streekarchief valt af te meten hoezeer er in
een behoefte wordt voorzien.
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1984 1985 1986
(Hilversum)

bezoeken 29 314 928
geraadpleegde
archiefbescheiden geen opgave 1480 4874

Bibliotheek

Door de schenking van de collecties Van der
Aa, Van Boetzelaer (geschonken door TVE)
en De Lange, en door het doen van aan
kopen kon de bibliotheek worden uitgebreid
met 260 banden. Het totale bibliotheek
bestand behelst nu 1350 banden, waarvan
het overgrote deel al vóór de instelling van de
archiefdienst eigendom was van de gemeente
Hilversum.
Bij het aanschaffen van boeken ligt vooral de
nadruk op naslagwerken voor het publiek en
aanvulling van bronnen van oudere datum
die aan de specifieke ‘Gooi’-collectie ontbre
ken.

Tijdschriften

Getracht wordt een zo volledig mogelijk
bestand samen te stellen, hetgeen wil zeggen
dat abonnementen zijn genomen op alle tijd
schriften van de historische kringen en de
regionale organisaties op dit gebied. Verder
zijn er de genealogische periodieken en de
regionale dag- en weekbladen.
De jaargangen van kranten worden ingebon
den en in de archiefbewaarplaats gedepo
neerd. Het totale bestand aan krantenjaar
gangen bedraagt 12 m’.

Inventarisatie

De archieven die in het streekarchief berus
ten zijn nog niet allemaal toegankelijk door
middel van een verantwoorde inventaris.
Nijpend is dit vooral bij de gemeentelijke
archieven. Om deze archieven dan ook toe
gankelijk te maken voor de onderzoekers is
per 1 november jongstleden een inventarisa-
tor aangetrokken voor 3 dagen per week.
Mevrouw M.A.P. de Vaan heeft de oplei
ding tot middelbaar achiefambtenaar
gevolgd en is dus bevoegd en in staat deze
immense taak ter hand te nemen.

Voor het overige zijn dit jaar toegangen
gemaakt op het archief van Stichting Hilver-
sumse Filmkring en het archief van de
gemeente Nederhorst den Berg (een voorlo
pige toegang in de vorm van een plaatsings
lijst).

Deelname overige Gooise gemeenten aan het
streekarchief

Over de deelname van andere gemeenten uit
deze streek is nu nog niets te zeggen, dr A.J.
Kölker, provinciaal inspecteur der archieven
van Noord-Holland, onderhoudt de contac
ten met die gemeenten en dringt aan op
deelname. De gemeente Naarden heeft wel
besloten de archiefzorg nu eens op verant
woorde wijze ter hand te nemen doch in
eigen beheer en met een eigen gemeentear
chivaris. Op zichzelf valt dit natuurlijk toe te
juichen, maar de voordelen van centralisatie
zullen echter aan deze gemeente voorbij
gaan. In dit verband is het wel interessant op
te merken dat, terwijl de hier bedoelde
gemeenten nog niet tot deelname hebben
besloten, er wel andere organisaties zijn op
hun grondgebied die van de diensten van het
streekarchief gebruik maken. Voorbeelden
hiervan zijn: samenwerking met de histori
sche kring Bussum; overbrenging van de
archieven van de Hervormde gemeenten
van Ankeveen en Kortenhoef naar de
archiefbewaarplaats. Het streekarchief is
zelfs als centraal depot aangewezen voor alle
Hervormde gemeenten in de ring Hilversum.
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Literatuur
Boekbespreking

Oud-Huizen in beeld

Reijer Rebel en Dik Visser. Uitgave Boekhandel
De Groot c.v., Huizen 1986. Prijs ƒ 29,50.

Opnieuw is een boek uitgegeven over het oude
Huizen. Het kan als een vervolg beschouwd worden
op het in 1977 verschenen boekje ‘Een wandeling
door Oud-Huizen’.
Er worden aan de hand van 122 foto’s en ansicht
kaarten een drietal wandelingen beschreven; de
lezer-wandelaar krijgt een indruk van het dorp een
50-80 jaar geleden. Het is boeiend om zo in het
verleden door Huizen te dwalen, vooral als men
daarbij de huidige situatie voor ogen houdt.
Uiteraard ontbreken ook enige foto’s met kleder
drachten niet, waarbij het voornamelijk de vrouwen
en meisjesdracht is die de aandacht krijgt; van de
mannendracht was in de beschreven tijd al niet veel
meer over.
De tekst had naar mijn smaak wat uitvoeriger
kunnen zijn, maar de uitgever verklaarde dat de
afbeeldingen de meeste aandacht kregen en het
hoogst gewaardeerd werden.
Het boekje is uitstekend verzorgd uitgegeven en
gebonden in een linnen band.

F. Renou

Landelijk schoon, in het Sticht van Utrecht, en in
deszelfs omstreken.

J.B. Christemeijer

In 1836 beschrijft de auteur, op verzoek van enige
vrienden, een paar uitstapjes, dagtochten, welke
vanuit Utrecht naar het Gooi gemaakt kunnen
worden. De tochten worden gemaakt met een
‘rijdtuig’. Meerdere keren wordt uitgestapt, en te
voet wordt dan de omgeving verkend. Christemeijer
vertelt dan wat er te zien is; hij doet dit op een wijze
alsof hij iedere lezer tot zijn vriendenkring rekent.
Hierdoor krijgt de tekst een direct aansprekend
karakter, waarbij de gevoelige observatie van de
natuur aangevuld wordt met actuele informatie en de
lezer rondgeleid wordt als leefde hij in 1836.
De eerste tocht wordt gemaakt naar Baarn, Laren,
Huizen en Muiden, en een tweede naar Hilversum,
verder via ’s-Graveland en Vreeland weer terug naar
Utrecht.
Bij de beschrijving van Hilversum valt de kennis van
de schrijver op van de weverijen, en de schilder
school. Van het panorama vanaf de pas aangelegde
‘Boomberg’ geeft de schrijver een poëtische
beschrijving.
De Utrechtschestraatweg bestond nog niet in 1836;
dus moest, als men met een rijtuig van Utrecht naar
Hilversum wilde gaan, een keuze worden gemaakt

tussen de weg over De Vuursche, of de kortere weg
over Loosdrecht.
Een jaar later verschijnt van dezelfde auteur in twee
deeltjes: Het Lustoord tusschen Amstel en Grebbe.
Hierin staan wandelingen in Utrecht stad, en tochten
langs de Vecht en de Utrechtse heuvelrug.
Deze drie boekjes zijn in 1986 heruitgegeven door
Repro Holland b.v., Alphen aan den Rijn, geheel in
overeenstemming met de oorspronkelijke zeer
zeldzame drukken.
De toegevoegde inleiding en de registers zijn van de
hand van A.J.A.M. Lisman.

F. Renou

Hilversum 1870-1940.
Ad Leurs en Bert Stamkot. Uitgeverij Verloren,
Hilversum 1987. 124 blz. Prijs ƒ 19,50.

Harkema’s Boekhandel verhuisde onlangs van de
Vaartweg naar een ruim pand aan de Kerkbrink en
viert daar het 75-jarig bestaan. Ter gelegenheid
hiervan liet eigenaar Molijn een boek over een
belangrijke periode uit de geschiedenis van
Hilversum samenstellen en uitbrengen door
uitgeverij Verloren. Dit is een verdienstelijke daad,
want al vele jaren klaagde de boekhandel dat hij de
klanten niets over de geschiedenis van het dorp kon
aanbieden.
Leurs en Stamkot behandelen een tijdvak, waarin
Hilversum groeide van een eenvoudig dorp met nog
geen 7000 inwoners naar een gemeente met rond
75.000 zielen. Deze enorme groei bracht ingrijpende
veranderingen teweeg. Men vindt ze nu besproken in
een twaalftal hoofdstukjes, elk met tussenkopjes
onderverdeeld. Aan de orde komen bijvoorbeeld
agrarisch bedrijf, industrie, godsdienst, vakbewe
ging, politiek, radio en uitbreidingsplannen.
De auteurs hebben de bestaande publicaties
verwerkt tot een zeer leesbaar geheel. Ze hebben de
in druk beschikbare gegevens nauwgezet gevolgd, zij
het op menig terrein minder uitgewerkt dan ik
wenselijk acht. We vernemen ook te weinig over de
functie van Hilversum in de regio. De tekst is
gelardeerd met foto’s die een beeld geven van
Hilversum in vroeger jaren. Ed van Mensch,
beheerder van de collectie van het voormalig Goois
Museum in De Vaart, verleende hierbij zijn kundige
hulp.
Het ligt in de bedoeling van de uitgeverij om in
volgende deeltjes andere perioden uit de geschiede
nis van Hilversm te laten behandelen. We hopen
binnen afzienbare tijd te kunnen beschikken over
een complete geschiedenis van het dorp, de eerste na
het omvangrijke Gedenkboek 1424-1924.

A.C.J. de Vrankrijker

Uit de tijdschriften

Natuur en Milieu, 10jrg., nr. 9, september 1986.

Gewezen wordt op een uitspraak van de Hoge Raad
van 27-6-1986, welke van groot belang is voor de
natuur- en milieubescherming. Beschouwt de
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administratieve rechter in Nederland de procede
rende groep als belanghebbend als zij een belang
behartigt dat in haar statuten vastligt, de burgerlijke
rechter eist soms dat de groep een eigen materieel
belang bij de zaak heeft, bij ontbreken waarvan de eis
niet ontvankelijk wordt verklaard. In bedoeld arrest
van de H.R. wordt de eis van eigen belang van de
milieu-organisatie van de hand gewezen, omdat
anders een efficiënte rechtsbescherming tegen een
dreigende aantasting van milieubelangen ‘niet
onaanzienlijk zou kunnen worden bemoeilijkt’. De
H.R. wees ook op de anomalie dat verenigingen zich
wel tegen een bepaalde vergunning tot de administra
tieve rechter kunnen wenden, maar niet tegen een
handeling zonder vergunning voor de burgerlijke
rechter zouden kunnen procederen.
Het behartigen van een collectief belang hoeft dus nu
geen belemmering meer te zijn voor een proces bij de
burgerlijke rechter.
Dat de heidevelden in Nederland in zeer slechte
conditie zijn is voor het Gooi geen nieuws meer. Naar
schatting 80% van de heidestruiken is dood, merkt
JdS op. De enige kans op redding acht hij een
rigoureus maaiprogramma, dat echter op bezwaren
stuit met het oog op het overleven van dieren en
korstmossen. De keus acht de schrijver echter niet
moeilijk.
Maar is het dit jaar nog uitgevoerd, vraagt de
wandelaar op de Gooise hei zich af!
Idem, 10e jrg., nr. 11, november 1986.

Ook het landinrichtingswerk (vroeger de ruilverka
veling) ontkomt niet aan bezuiniging, wat wellicht
een goed ding is, in het oordeel van Peter Nijhoff en
Ben Hermans, omdat dan de duurste, en vaak
slechtste, plannen in het gedrang komen. Diepont-
watering en boerderijverplaatsingen, de duurste
onderdelen van veel plannen en steunmaatregelen
waarvan vooral enkele grote bedrijven profiteren,
zouden dan over meer bedrijven gespreid kunnen
worden zodat de baten van de landinrichting ook aan
de kleinere ten goede zouden komen. Bovendien
zouden de effecten ook aan natuur en landschap ten
goede komen.
Een flinke lik uit de pan krijgt het voorontwerp-land-
inrichtingsplan voor Eemland (zie nr. 2 van jrg. 1986
van dit tijdschrift), waarin ingrijpende en kostbare
maatregelen voor peilverlaging en grote aantallen
(meer dan veertig!) boerderijverplaatsingen worden
voorgesteld.
De structurele overschotten aan landbouwprodukten
en de nog steeds verder gaande ecologische
verarming van het landelijk gebied maken een
wijziging van het landinrichtingswerk nodig, waartoe
de bezuiniging kansen biedt.

Natuurbehoud. 17e jrg., nr. 4, november 1986.

Het gaat goed met de aalscholvers in Nederland,
ondanks de hardnekkige vervolging in het verleden,
doch dankzij hun geweldig overlevingsvermogen. In
1985 broedden er meer dan 10.000 paren in ons land,
verspreid over tien kolonies, waarvan het Naarder-
meer met ongeveer 4.000 en de Oostvaardersplassen

met meer dan 5.000 broedparen de grootste zijn.
Vele bewoners van het Gooi zullen uit de waar-
nemingshut in het Naardermeer de vogels hebben
kunnen bespieden, met hun merkwaardige manier
van voeden van hun jongen en de liefdevolle wijze
van met elkaar omgaan. De viezigheid en de trieste
aanblik van de bomen vergeet de toeschouwer dan!
Minder vrolijk is het nu langzamerhand bekende
verhaal van de afstervende hei. In 1905 was er in ons
land nog een oppervlakte van ca. 450.000 heide,
welke in 1940 teruggelopen was tot ca. 100.000. Van
60.000 ha in 1970 resten er nu nog maar 40.000 ha.
Enorme teruggang dus, zowel in oppervlakte als in
kwaliteit!
Vogels, nr 34, juli/augustus 1986
K.H. Voous, ‘Moerasvogels van Europa: Kwak of
Nachtreiger'.
“In gematigde streken waar ’s winters het ijs hun
voedsel onbereikbaar maakt zijn Kwakken
trekvogels die in de tropen overwinteren. Alleen in
Wcst-Europa strekt het broedgebied zich noordelijk
van de isotherm van 20C in de warmste maand (juli)
uit. Waar Kwakken in Nederland broeden is de
gemiddelde juli-temperatuur 17C. Nederland ligt
duidelijk aan de noordgrens van hun areaal.”
“Kwakken en mensen ontmoeten elkaar voorname
lijk in de traditionele, soms eeuwenoude gemengde
broedkolonies, waar vroeger hun eieren en vooral
hun vette jongen werden verzameld en gegeten. In
1357 werden volgens een oud bericht op de markt in
Gouda 2000 jonge Kwakken verhandeld.”
Vogels, nr 37, januari/februari 1987
K. H. Voous, ‘Moerasvogels van Europa: Purper
reiger’.
“Het gaat niet goed met de Purperreiger” - met deze
woorden sluit prof dr Voous zijn stuk over de
purperreiger af. Men meent al drie oorzaken te
kunnen noemen waarom het met deze soort zo slecht
gaat. Purperreigers uit Europa overwinteren in
tropisch West-Afrika. De overlevingskans in de
tropen is afhankelijk van de duur en de uitgestrekt
heid van seizoensoverstromingen der grote rivieren.
Langdurige droogte is dus funest. Ontginning en
cultivering van de overstromingsgebieden van de
Niger verkleinen het gebied waar de reigers hun
voedsel kunnen zoeken. Bovendien worden de
broedgebieden in Europa bedreigd door vervuiling
evenals de visterreinen aldaar.

Het Vogeljaar, jaargang 34 (nrs 4 en 5) 1986
Een dik en interessant themanummer over de
Huiszwaluw.
Onder andere een artikel van R.A. Kole: Voor
komen van de Huiszwaluw in het Gooi en omstreken.
En een artikel van Jelle Harder: Ontwikkelingen in
de broedvogelstand van Huiszwaluwen in de
Flevopolders in de jaren 1966-1985.

Natura, 83e jaagang, nr 8, oktober 1986
L. F.M. Raaijmakers, Substraat: dode takken!
Een enthousiast verslag over nieuwe rijkdom in een
bos: vele soorten paddestoelen op dode, reeds half
vergane takken, die men had afgezaagd en laten
liggen.
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Actualiteiten

Bussum. Literaire tentoonstelling

M.J.A. van der Heide

Naar aanleiding van het feit dat Frederik van Eeden
zich 100 jaar geleden in Bussum vestigde organi
seerde de Historische Kring Bussum van 3-22
november 1986 een tentoonstelling ‘100 jaar
Schrijvers in Bussum’ in de nieuwe Openbare
Bibliotheek Naarden-Bussum aan het Wilhelmina-
plantsoen.
Als uitgangspunt diende het boek ‘Bussum door
schrijversogen’ van Marcus van der Heide, in 1984
verschenen. Bewust werd gekozen voor overleden
auteurs, van wie er ruim 30 aan de orde gesteld
werden. Een bonte collage van teksten, brieffrag
menten, prozacitaten en gedichten, verlucht met
vaak historische foto’s, gaf een goede kijk op het
literaire leven van Bussum gedurende meer dan een
eeuw, van 1879 tot 1985.
De eerste schrijver die zich na pensionering in
Bussum vestigde was H. J. Schimmel. Na zijn dood
werd zijn villa ‘Anna’s Hoeve’ het domein van
uitgever C. A.J. van Dishoeck, wiens buste de
tentoonstelling sierde.
Alle grote Tachtigers hebben korte of lange(re) tijd
in Bussum gewoond. Van Eeden vestigde er zich
aanvankelijk als forens. Van Deyssel woonde een
maand bij hem in, voordat hij in Baarn neerstreek.
Kloos werd door Van Eeden voor therapie in huis
opgenomen, daarna trok deze in Pension Parkzicht:
hier ving Kloos de briefwisseling aan met zijn
allerliefste honnieponnie (brief van 13-6-1899)
Jeanne Reyneke van Stuwe, die zij later in 1927
zouden uitgeven.
Gorter koos ook Bussum als woonplaats, hoewel dit
nu wel niet geheel en al het plezierigste is, maar het
heeft toch vóór dat ik eens met een verstandig mens
kan spreken, aldus een brief van 25-2-1893 aan
Albert Verwey, zwager van Van Eeden.
Aandacht werd besteed aan Walden, waar diverse
auteurs als Van Oordt, Van Suchtelen en Scharten
vertoefd hebben, alsook aan de opvolger van De
Nieuwe Gids, waarvan de literair-culturele functie na
de ‘ondergang’ (door de beruchte scheldsonnetten
van Kloos) werd overgenomen door De Kroniek. De
enige redacteur Tak verzekerde zich in zijn
Bussumse periode van belangrijke medewerkers als
Veth en Bauer, die onder het pseudoniem Rusticus
de politieke prenten verzorgde. Veth vervaardigde
ook voor De Kroniek de portretten van bekende
tijdgenoten.
De tentoonstelling bood echter ook ruimte aan de
minder groten. De zogenaamde trivia-literatur werd
belicht in de persoon van Clinge Doorenbos. Ook het
‘stiefkind van de literatuur’ (uitdrukking van Ab
Visser, detective-specialist) was aanwezig: Ivans
(J. van Schevichaven) woonde van 1894-1925 in
Bussum en schreef meer dan 40 detectives. Ook

kinderboekenschrijvers behoren erbij zoals Cissy van
Marxveldt, Dick Dreux, Hans de la Rive Box (vorig
jaar overleden) en Tine Cool, wier ‘Wij met ons
vijven in Rome’ in 1927 bekroond werd met de
1000-guldenprijs van Holkema-Warendorff.
Een hoofdstuk apart vormde de relatie Pieck-
De Clercq. In 1905 vestigde de Amsterdamse
onderwijzer Pieck om de gezondheid van dochter
Adri (in 1982 overleden!) zich in Bussum, waar René
de Clercq een goede huisvriend werd.
Van de coryfeeën van de laatste 50 jaren noemen we
nog Marianne Philips (de eerste vrouw in de
Bussumse gemeenteraad!), Meyer Sluyser, Willem
Brandt en Helma Wolf-Catz. Al met al werd een stuk
literair leven van ruim een eeuw, dat heeft bijgedra
gen tot het sociaal-culturele leven van Nederland,
overzichtelijk gepresenteerd. De Historische Kring
Bussum begaf zich na de Verzetstentoonstelling van
vorig'jaar, hiermee op geheel ander terrein.
Rudolf Geel opende de tentoonstelling met een
futuristisch verhaal over een literaire tentoonstelling
in het jaar 2086, te organiseren door dode schrijvers.
De werkgroep Documentatie zorgde voor een
vrolijke noot: gezamenlijk werd het Dorpslied voor
Bussum onder deskundige leiding ingestudeerd.

Huizer Museum

Zaterdag 17 januari 1987 zal de bestuurders van de
Stichting Huizer Museum nog lang in het geheugen
blijven. De verdienstelijke verzamelaars van
costuums, meubilair en andere typerende voorwer
pen uit het oude dorp zagen zich verrijkt met
waardevolle gaven, die zij in het voorhuis van De
Boerderij in ontvangst mochten nemen. Voorzitter
dr H. Rebel, de verdienstelijke oud-wethouder, een
dag tevoren geïnstalleerd als burgemeester van
Bunnik, toonde zich terecht zeer verheugd.
Joost Boor, ook al een bekende Huizer, eertijds
bestuurslid van Stad en Lande (de organisatie der
erfgooiers), nu lid van de gemeenteraad, schonk de
‘Geschiedenis van Gooiland’ van Enklaar en De
Vrankrijker in de kostbaar geworden oorspronke
lijke uitgave met drie delen in linnen banden. Hij
voegde er aan toe een gekleurde reproduktie
(ingelijst) van de uit 1734 daterende kaart van Ottens
die Gooiland en de erfgooiersgronden weergeeft. En
tenslotte een door Henk van de Berg gecalligrafeerde
lijst van bestuurders van Stad en Lande van 1912 af.
Daarop kreeg de eveneens bekende Klaas Wouda
het woord. Hij overhandigde Rebel drie boeken,
waarvan twee met vertelsels in Huizer dialect en een
over klederdrachten in Huizen. Tenslotte sprak
Haindruk van ’t Noorderainde (ook een Rebel). Hij
bood een door hem geschreven bundel verhalen (in
1980 in druk verschenen) aan.
De Stichting zag zich die middag rijk begiftigd.
Binnen enkele jaren hoopt zij allerhand uit haar bezit
te kunnen tonen in een gebouw dat zij nu al op 't oog
heeft. Voorspoed zij haar gegund. Huizen heeft veel
eigens dat het bewaren en uitstallen waard is.
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M uiderberg  opnieuw  "kern m et p it'

Voor de derde keer heeft de Hoofdjury van de
landelijke Leefbaarheidswedstrijd, onder leiding van
prof. dr C.D. Saai, aan het dorp Muiderberg het
predikaat EEN KERN WAAR PIT IN ZIT verleend.
In de nationale wedstrijd 1985-1986 werd de titel
behaald op grond van een reeks tot een goed einde
gebrachte manifestaties: een fotowedstrijd, een
toertocht voor ‘oude’ Muiderbergers, de uitgave van
het boek Handel en Wandel in de Dertiende Eeuw,
historisch onderzoek en documentatie van de oude
Luthersche Familiebegraafplaats, en in het bijzonder
de plaatsing van het beeldhouwwerk bij de oudste
dorpskern - het Liudgerbeeld van de beeldhouwer
P. Jungblut.
De nationale trofee in de 12-provinciën-competitie
zal in maart 1987 in Utrecht door Z.K.H. prins Claus
worden overhandigd.
De Vereeniging De Koninklijke Nederlandsche
Heide Maatschappij is in de organisatie van de
leefbaarheidswedstrijd gesteund door de ANWB.
het ministerie van WVC, het Koningin Julianafonds,
de RABO, de Algemene Loterij Nederland en de
besturen van de 12 provincies.

TVE Activiteiten

TVE-open dag 1987 in Muiden
De jaarlijkse Open dag zal TVE dit jaar
houden in Muiden op 23 mei.
De Open dag is toegankelijk voor begunsti
gers van TVE, leden van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi en alle overige
belangstellenden.
Het voorlopige programma ziet er als volgt
uit:
10.00 uur ontvangst met koffie in de Kazer
ne.
10.40 uur openbare vergadering
11.00 uur inleidingen en diapresentatie over:
de kruitfabriek, de oude zeilvaart en de
Muiderkring
12.30 uur gezamenlijke lunch in ‘Graaf
Floris'
’s Middags kan men een keuze maken uit de
volgende excursies:
boottocht rond Pampus
wandeling over het terrein van de kruit
fabriek
bezoek aan het Muiderslot en kruidentuin
bezoek aan Muiderberg

Definitieve gegevens over deze dag zullen
gepubliceerd worden in het meinummer van
TVE/VVG, waarin u ook een opgaveformu-
lier zult vinden.

Reserveer in uw agenda reeds nu:
zaterdag 23 mei 1987 Open Dag TVE.
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi
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.
Introducés zijn van harte welkom.

Uilenexcursie bij kasteel Groeneveld.
Datum excursie: zaterdag 7 maart. Vertrektijd: 21.00
uur. Duur wandeltocht: 1,5 uur. Vertrekpunt: de
parkeerplaats voor kasteel Groeneveld te Baarn.
Bereikbaar vanaf de Amsterdamse Straatweg.
Maximum aantal deelnemers: 35 personen.

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!
Voor deze wat avontuurlijke tocht is tijdige
aanmelding noodzakelijk. Zie onderstaande
telefoonnummers.

Vogelexcursie langs dc Gooimeerkust.
Datum wandeling: zaterdag 16 mei. Vertrektijd: 9.00
uur. Duur wandeltocht: 2,5 uur. 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 vogelsoorten groot. Met wat geluk kunnen er
interessante waarnemingen worden gedaan.
Eerst wordt de oude Huizerpier bezocht om vandaar
de watervogels te verkennen. Vervolgens leidt de
excursie langs de vroegere Zuiderzeekust richting
Oud-Naarden, waar een kopje koffie kan worden
gedronken. De weg terug leidt door het vogelrijke
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).
Noteer de excursiedata vast in uw agenda!

Laarderwasmeer.
Datum wandeling: zaterdag 25 april. Vertrektijd:
10.00 uur. Duur wandeltocht: 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 onder
meer aan één van de laatste stukjes natte heide van
het Gooi, fraaie bospartijen, aktieve zandverstuivin
gen, plassen en open gras- en mosvlaktes. Vanuit de
vogelobservatiehut kunt u een blik slaan op de
aanwezige watervogels. (Neem wel een verrekijker
mee!)

Bos en heide ten zuiden van Bussum.
Datum wandeling: zaterdag 9 mei. Vertrektijd: 11.00
uur. Duur wandeltocht: 2 uur. Vertrekpunt: N S.
stationsgebouwtje Bussum-Zuid.

Dit wordt een echte landschapswandeling door
natuurgebieden ten zuiden van Bussum. Hoewel het
de bedoeling is een stevig tempo aan te houden, is
onderweg vanzelfsprekend tijd om u wat te vertellen
over de natuur en de relatie tussen de verschillende
landschapstypen die u tegenkomt. Het dragen van
goede wandelschoenen wordt aanbevolen!

De Zandzee
Hangende een uitspraak van de Raad van State over
het verzoek tot herziening door Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland wordt gestreefd naar een
practische oplossing voor het Zandzee-gebied.
Overleg vindt thans plaats tussen de Stichting
Gooisch Natuurreservaat en het Sint Vituscollege
over een grondruil, waardoor de school de beschik
king zou krijgen over een sportterrein op de huidige
dagcamping van het GNR aan de Struikheiweg
grenzend aan het Sportfondsenbad. Daartegenover
zou het Zandzee-terrein overgaan naar het GNR, dat
daarmee een landschappelijk en natuurhistorisch
belangrijk relict aan zijn bezit kan toevoegen. Indien,
zoals wij onlangs vernamen, het waterwingebied
onder Bussum met ingang van 1991 gesloten gaat
worden, ontvalt de feitelijke grondslag aan de eerder
door de Vrienden voor de Raad van State aangespan
nen procedure.

De Warandebergen
Onlangs is opgericht de stichting ‘Rechten voor
Milieu’ te Hilversum. Deze stelt zich de bestrijding
door gerechtelijke procedures van aantasting van
natuur, milieu en landschap in Gooi en Vechtstreek
ten doel. De eerste actie van de stichting richt zich
tegen het voortbestaan van de illegale Verlengde
Bergweg te Blaricum. De Vrienden ondersteunen dit
gaarne.
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Eerste herziening bestemmingsplan
Valkeveen e.o. 1976’ Naarden

De gemeenteraad van Naarden kon zich wel, anders
dan B & W, verenigen met ons bezwaar tegen een
besloten camping op Oud-Valkeveen. Onze overige
bezwaren zouden, indien overgenomen door
Gedeputeerde Staten, leiden tot nog verdere
vertraging in de tot standkoming van het bestem
mingsplan. Aangenomen mag worden, dat de
grondeigenaar alle medewerking zal verlenen aan de
afsluiting van de ongeautoriseerde toegangsweg tot
de Limiten, zodra de psycho-geriatrische verpleging
in de voormalige kliniek zal zijn beëindigd. Het zal de
voorbijganger zijn opgevallen, dat wederom een
gedeelte, thans aan de Zuidzijde van de uitspanning
‘Oud-Valkeveen' aan het pretpark is onttrokken. De
verwachting is gewettigd, dat binnen afzienbare tijd
de exploitatie zal moeten worden gestaakt en dat het
resterende complex, na grondige schoonmaak, het
monumentale gebied zal kunnen afronden.

Streekziekenhuis ‘Gooi-Noord’, Blaricum

De vanouds hiertegen agerende werkgroep bereidt
een campagne voor tegen verlening van de onlangs
aangevraagde bouwvergunning. Uit hoofde van haar
statuten zal de vereniging uitsluitend de bezwaren
kunnen ondersteunen, waarvan de natuur- en
milieu-aspecten evident zijn. Bij recent onderzoek is

gebleken, dat deze nog steeds zeer gewichtig zijn en
zoveel wettelijke grondslag hebben, dat verder
uitstel van een beslissing onvermijdelijk lijkt.

Partiële herziening bestemmingsplan
‘Natuurgebieden 1974' Huizen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zonden
ons op 9 januari 1987 bericht van hun afwijzende
beschikking d.d. 23 december 1986 op onze
bezwaren tegen de door G.S. af te geven verklaringen
van geen bezwaar tegen de bouw van een paarden-
centrum op het landgoed ‘De Limiten'. Tegen deze
beschikking zullen wij beroep instellen bij de
Afdeling Rechtspraak van de Raad van State.
Kalkzandsteenfabriek ‘Rijsbergen’ B.V., Huizen

Zoals de naam al doet vermoeden is deze fabriek al
dadelijk op de locatie Warande Rijsbergen opgericht.
Aan de haven stond destijds alleen een kalkbranderij.
De directie heeft ons alle gewenste inlichtingen
verstrekt over de bouwplannen die alleen een loods
voor machinale verpakking van kalkzandsteen
betreffen met sanering van de takelinstallatie. Reden
om onze bezwaren in te trekken en aanleiding om
vast te stellen, dat er geen verschil van mening met de
directie bestaat over een gewenste ontwikkeling op
langere termijn.
Medio maart zullen wij de leden bericht zenden omtrent de
Naardermeertochten en de overige excursies.

Jaarlijkse algemene ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering
van de Vereniging van Vrienden van het
Gooi zal gehouden worden op

donderdag, 23 april 1987

in theater 't Spant, Dr. A. Kuyperlaan 3 te
Bussum
Aanvang 20.00 uur.

Agenda

1. Opening.
2. Notulen van de ledenvergadering op 15

mei 1986 (deze notulen zijn opgenomen
in dit tijdschrift, 4e jaargang, no. 4
december 1986).

3. Jaarverslag van de vereniging over 1986.
4. Rekening en verantwoording over 1986,

en vaststelling van de begroting voor •
1987.
De bij dit punt behorende stukken zijn
voor belangstellenden op aanvraag
verkrijgbaar na 1 april a.s. Bovendien
liggen de stukken in de zaal ter inzage.

5. Bestuursmutaties.
De heren drs H. van Goudoever en
W.J.B. Nugteren voltooien in 1987 hun

eerste statutaire bestuursperiode van 4
jaar, maar hebben zich beiden herkies
baar gesteld voor een volgende periode.
Het bestuur stelt voor, beide heren voor
een volgende periode tot bestuurslid te
benoemen.
Ter versterking van het bestuur, en mede
met het oog op de continuïteit bij
komende bestuurswisselingen, wordt
voorgesteld, mevrouw N. Biersteker-
Vonkte Hilversum, en de heer A. Farjon
te Huizen tot bestuurslid te benoemen.

6. Wat verder ter tafel komt.
7. Rondvraag en sluitig.

Pauze

Na de pauze zal mevrouw M. Addink-Sam-
plonius, als archeologe werkzaam bij de
gemeente Hilversum, een causerie houden
over het onderwerp:

‘Archeologie in het Gooise landschap'

Mevrouw Addink zal ons de weg wijzen
langs archeologische relicten, die aan de
oppervlakte herkenbaar zijn.
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Varia

Auteurs
C.M. Abrahamse, (geb. 1958). Volgde bibliothe
carisopleiding voor Openbare Bibliotheek,
Middelbare Archiefschool en is thans als archivaris
verbonden aan het streekarchief te Hilversum.
Woont te Hilversum.
drs E.L.J. de Haar, (geb. 1952). Studeerde
Nederlandse taal- en letterkunde aan de R.U. te
Utrecht. Werkzaam als docent op twee MO-B-oplei-
dingen Nederlands. Publiceerde in diverse tijdschrif
ten over lokale geschiedenis van het Gooi, taalkunde
en moderne letterkunde. Proefschrift in voorberei
ding over klanken en vormen in het dialekt van Laren
(N-H). Woont te Hilversum.
mr M.W. Jolles, (geb. 1910). Was lid van de Raad
van bestuur van de Nederlandse Reassurantie Groep
N.V. te Amsterdam. Sinds 1976 bestuurslid van de
VVG en lid van de redactie van TVE/VVG. Woont
te Hilversum.

dr A.J. Kölker, (geb. 1930). Promotie in 1963 aan de
Universiteit van Nijmegen op ‘Alardus van
Amsterdam en Cornelis Crocus, twee Amsterdamse
humanisten’. Sinds 1973 inspecteur der archieven in
de provincie Noord-Holland. Sinds de oprichting in
1970 lid van de redactie van TVE. Woont te Lisse.

drs H.H.M. Meyer, (geb. 1949). Doctoraal
historische geografie in 1974. Was vervolgens leraar
aardrijkskunde in ’s-Gravenhage en Bussum. Van
1976 tot 1979 vakreferent aan de K.B. en is thans
verbonden aan de stadsbibliotheek van Maastricht.
Publicaties: Albertus Perk en de Gooise landbouw.
Het tweede Blok, bijdrage tot de historische
geografie van een Goois grensgebied, Amsterdamse
ontginningen in het westen van Gooiland. Woont te
Bunde (L.).

Rectificatie

In de 4e aflevering van de 4e j aargang van TVE/VVG
moet noot 9 op p.215 zijn Jhr mr C.C. van Valcken-
burg.
Op p.218 moet vóór ‘Onder die laatsten’ gelezen
worden: ‘Een tijdgenoot was de boomkweker en
kruidkundige D. Wattez uit Naarden, die een lijst
van wilde planten uit het Gooi aan dr Van Hengel
stuurde'.
Op p.218 moet na ‘de bewerkers’ worden gelezen:
‘de bewerker, dr S. Stratingh Tresling, opvolger van
Van Hengel in Hilversum’.
Op p.225 is het notenapparaat los komen te staan van
de tekst. Ten dele komt deze overeen met de
literatuurlijst op pp.220-221.
De persoonlijke mededeling van J. Daams had
betrekking op de situatie uit vroeger jaren (tot in de
jaren twintig) op de heide tussen Hilversum en
Loosdrecht en de Hilversumse Meent, waar hij de
Grote Wolfsklauw toen nog dikwijls kon vinden
(p.220).
Onder ‘Verantwoording’ dient ook P. A. Bakker
(Kortenhoef) genoemd te worden, die enkele
waardevolle opmerkingen bij het manuscript
plaatste.
In de nummers 3 en 4 van de 4e jaargang (1986) van
dit tijdschrift, is in de rubriek ‘Activiteiten van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi’, sprake van
het bestuurslid, respectievelijk oud-bestuurslid, de
heer H. Majoor; dit moet zijn de heer H.C. Majoor.

Verantwoording illustraties

J.T. Francken en J.M. Bakker, Delft: p. 8
Coll. Kölker, Lisse: p. 4, 5, 6, 10
Coll. De Vaart, Hilversum: p. 1,12,15,17,22,26,28
Coll. Jolles, Hilversum: p. 25
Coll. De Haar, Hilversum: p. 30, 31, 32, 33, 34
Coll. Laboyrie, Hilversum: p. 24
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Wie heeft kunstwerken van
Jan van Ravenswaay?

In verband met de voorbereiding van een
tentoonstelling over de kunstenaar Jan van
Ravenswaay, welke medio 1987 in De Vaart
te zien zal zijn, zijn de medewerkers van het
Goois Museum op zoek naar tekeningen en
schilderijen van deze kunstenaar.
Jan van Ravenswaay leefde van 1789 tot
1869. Hij woonde en werkte het grootste
deel van zijn leven in Hilversum. Zijn huis
stond aan het toenmalige Moleneind, nu de
Vaartweg.
Jan van Ravenswaay maakte deel uit van een
groep kunstenaars die in het midden van de
vorige eeuw in Hilversum actief was. Met de
kunstenaar James de Rijk heeft Van
Ravenswaay aan een groot aantal jonge
kunstenaars les gegeven.

Gezien de verbondenheid van Van Raven
swaay met Hilversum moeten veel tekenin
gen en schilderijen bij oud-Gooise families
aanwezig zijn. Naast de artistieke waarde,
geven deze kunstwerken vaak ook een
weergave van het straatbeeld van en het
landschap rond Hilversum in de tweede helft
van de vorige eeuw. In de tentoonstelling zal
ook aan dit facet aandacht worden besteed.
Indien u in het bezit bent van één of meer
werken van deze kunstenaar, kunt u contact
opnemen met de heer Ed van Mensch van
het Goois Museum, telefoon (035) 292835.

lan  Toeback 's Uurtje
Happy hour van half 6 tot half 7, dan is het goed toeven
in de Jan Toeback’s Bar van GoldenTulip JanTabak.
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.



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 «néér
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
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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.
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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



Stichting ‘Tussen Vecht en Eem’

Doelstellingen

•  Het bevorderen en verbreiden van de kennis op
historisch gebied betreffende de streek tussen
Vecht en Eem.

•  Het bevorderen van de belangstelling voor het
behoud van natuur- en cultuurhistorische en
verdere karakteristieke waarden van de streek.

•  Het bevorderen van samenwerking tussen de
verschillende organisaties op voornoemd terrein.

TVE tracht haar doelstellingen te bereiken door:

Het uitgeven van een tijdschrift in samenwerking met
de Vereniging van Vrienden van het Gooi.
Het jaarlijks organiseren van een Open Dag in een
van de gemeenten in de regio.
Het bevorderen en doen publiceren van historisch
onderzoek.
Het organiseren van lezingen en bijeenkomsten.
Het pleiten voor instandhouding van karakteristieke
roerende en onroerende monumenten.

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 Coultre, 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 P. de Jong, Enghlaan 4,
1261 CC Blaricum, 02153-13191
leden
K. Kool. .1 agerspad 31,1251 ZW Laren, 02153-15680
drs. F.J.L. van Duim, Gerard Doulaan 30,
1412 JC Naarden, 02159-41197
E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer, Brediusweg
14a, 1401 AG Bussum, 02159-13630

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 architectuur 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,- voor normale nummers en ƒ 10,- voor
bijzondere nummers, excl. portokosten. Bestellen
bij 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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