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Stichting ‘Tussen Vecht en Eem’
Doelstellingen

Dagelijks bestuur

• 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.

voorzitter

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.

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, Jagerspad31,1251 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).
Donateurschap

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.

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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Tijdschrift van de Stichting
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REDACTIE
Voorzitter
dr A.C.J. de Vrankrijker, Const. Huygenslaan 30,
1401 AN Bussum, 02159-13278
Secretaris
E.A.M . Scheltema-Vriesendorp, Turfpoortstraat
39, 1411 EE Naarden, 02159-43610
Leden
J. Daams, Zuidsingel 23, 1241 EH Kortenhoef,
035-60601
mrM .W . Jolles, Larixlaan 10, 1213 SZ Hilversum,
035-14227
dr A.J. Kölker, Jan Steenstraat 41, 2162 BM Lisse,
023-163360 (kantoor)
dr W.K. Kraak, Wielewaallaan 38,1403 BZ Bussum,
02159-15725
E . E. van Mensch, JHB K oekkoekstraat26,1214 AD
Hilversum, 035-234913
F. Renou, Nw. Bussummerweg 83a, 1272 CE
Huizen, 02152-58601
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1214 NJ Hilversum, 035-44946
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03434-51109
J. van der Woude, Jonneveen 25, 3755 XA Eemnes,
02153-13701
Alle kopij s.v.p toezenden aan redactiesecretariaat,
Turfpoortstraat 39, 1411 EE Naarden, 02159-43610.

Dit tijdschrift wil verleden, heden en toekomst van het
Gooi e.o. in al zijn facetten belichten, vooral met als
invalshoeken het historisch perspectief en natuur,
milieu, landschap en ruimtelijke ordening.
Het tijdschrift verschijnt sedert 1983 als gecombineerde
uitgave van de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) en
de Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG). Het is
een voortzetting van enerzijds het tijdschrift van TVE
dat sedert mei 1970 verschijnt en waarvan tot eind 1982
64 nrs. gepubliceerd waren en anderzijds van het
informatiebulletin van de Vrienden waarvan sedert 1970
29 nrs. verschenen waren.

•Stichting ‘Tussen Vecht en Eem'Vereniging van Vrienden van het Gooi.
ISSN 0169-9334.
Jrg. 5, nr. 4, december 1987
Oplage van dit nummer van het TVE/VVG-tijdschrift: 5200 exemplaren.
®TVEA'VG 1987. Gedeeltelijk overnemen van
artikelen slechts onder uitdrukkelijke bronvermelding.
Voor geheel overnemen s.v.p. contact opnemen met
redactiesecretariaat.
Druk: Spieghelprint, Gooilandseweg 14,
1406 LL Bussum, 02159-14074.

Rumoer om de Muidertol
W.l. Engel
Men schreef 1927 toen de verkeersdrukte op
de Muiderstraatweg tussen Amsterdam en
het Gooi zo'n omvang had aangenomen, dat
deze oude Rijksweg het toenemend auto
verkeer bijna niet meer kon verwerken.
De straatweg, die op een aantal plaatsen
slechts drie meter breed was, werd aan één
zijde begrensd door de Muidertrekvaart en
aan de andere zijde door de rails van de
beruchte Gooische Stoomtram, welk
vervoermiddel sedert 1881 de hoofdstad met
het Gooi verbond.
De stoomtram was oorzaak van talrijke
klachten. Vooral bij mistig weer vormde de
stoomwolk, waarin de locomotief was
gehuld een grote bedreiging voor het overige
verkeer. Automobilisten waren dan niet in
staat om de tram te passeren.
Voor de vele automobilisten die dagelijks
van hun woning, in één van de Gooise
dorpen, naar hun kantoor in Amsterdam
pendelden, was deze rit over de bonkige
keien van de straatweg een grote ergernis.
Bovendien waren er vele obstakels die een
vlotte doorstroming van het verkeer
hinderden. Op de route van Bussum tot
Amsterdam bevonden zich vijftien beweeg
bare bruggen, meerdere spoorwegover
gangen en te Diemerbrug, Muiden en
Naarden moest het verkeer zich door smalle
en bochtige straatjes wringen. De grootste
ergernis echter ontstond bij de tol op de
smalle Vechtbrug te Muiden.
De tol

Het tolprivilege dateerde al uit de Middel
eeuwen toen Hertog Albrecht van Beieren
op 1 mei 1403 aan de stad Muiden eeuwig
durend tolrecht had geschonken, hetgeen in
1501 door Philips van Bourgondië werd
bekrachtigd. In het octrooi van 1634 van de
Staten van Holland werden de tolrechten
nogmaals vastgelegd.

De meeste andere tollen in ons land werden
verpacht, maar de Muidertol vormde hierop
een uitzondering.
In 1810, toen ons grondgebied door
Napoleon bij Frankrijk was ingelijfd, droeg
de gemeente Muiden het recht tot tolheffing
over aan het Hoogheemraadschap. De
belangrijkste reden hiervoor was van
financiële aard. Er moest een nieuwe
Vechtbrug gebouwd worden, maar door de
malaise tijdens de Franse overheersing was
het slecht gesteld met de gemeentelijke
financiën. Men zat totaal aan de grond. De
oude brug moest worden afgebroken omdat
de zeesluis geheel vernieuwd werd. Zowel
de bouw van de nieuwe zeesluis als de bouw
van de nieuwe Vechtbrug werd toen door
het Hoogheemraadschap bekostigd. De stad
Muiden raakte hierdoor een belangrijke
bron van inkomsten kwijt.
De tolgaarder stond dus in dienst van het
Hoogheemraadschap van de zeedijk
beoosten Muiden. Hij woonde met zijn gezin
in het, naast de sluisbrug gelegen, tolhuis
waarin zich ook de bestuurskamer van het
Waterschap bevond.
Volgens een besluit van Koning Willem I, uit
1826, moest elke fietser, voerman, ja zelfs
voetganger, tolpenningen betalen aan de
tolgaarder. Inwoners van Muiden werden
hiervan evenwel vrijgesteld.
De functie van tolgaarder werd sinds 1909
uitgeoefend door George Kauderer.
Dat in dc moderne tijd van de jaren twintig
op zo'n drukke weg nog tol werd geheven
was velen een doorn in het oog. De vroegere
vier tollen, in Watergraafsmeer, bij de
Vinkenbrug, de Papelaan- en de Hakkelaarsbrug, waren reeds opgeheven.
De Muidertol wist zich desondanks te
handhaven omdat zij minstens ƒ 26.000,- per
jaar opbracht.
Er werd dan ook flink gemopperd door de
automobilisten en als gevolg daarvan
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Van natuurlijke naar mechanische tractie. Muiden , 1914. De Spijkerauto's werden gereden door de gebr.
van der Brink.

verschenen er steeds meer ingezonden
stukken in de dagbladen. Telegraafredacteur Clinge Doorenbos, die aan de
Amersfoortsestraatweg woonde, schuin
tegenover uitspanning ‘De Gooische Boer’,
maakte de ellende op de Muiderstraatweg
dagelijks mee als hij met zijn auto naar de
redactie op de Nieuwezijds Voorburgwal in
Amsterdam reed. Met welversneden pen
ageerde hij tegen de wantoestand van de
tolheffing en in vele gedichten las hij de
autoriteiten fijntjes de les.
Rijkswaterstaat maakte, in overleg met het
gemeentebestuur van Muiden, een plan
voor de aanleg van een weg ten zuiden van
de vestingstad. Het Departement van
Oorlog gaf, na lang aarzelen, toestemming
het plan uit te voeren. Dit departement
achtte de vesting Muiden nog van groot
belang voor de verdediging van Amsterdam.
Gebiedsontsluitende wegen zouden de
betekenis van de vesting verzwakken.
Het plan omvatte de bouw van een drie
meter brede houten noodbrug over de rivier

de Vecht. In aansluiting op de brug kon dan
gebruik worden gemaakt van een circa 750
meter lange smalle weg, parallel lopend met
de Oostelijke Vestinggracht. Bij de Naarderpoortbrug sloot deze, bij het Departement
van Oorlog in beheer zijnde kade, aan op de
Rijksweg richting Hakkelaarsbrug en
Naarden. Deze smalle weg was uitsluitend te
gebruiken voor eenrichtingsverkeer
komende vanuit Amsterdam. Auto's vanuit
het Gooi bleven de oude route door Muiden
volgen met de verplichting om op de
Vechtbrug tol te betalen. Voor het Hoog
heemraadschap was deze nieuwe regeling,
die veel minder geld in het laatje bracht, een
flinke strop.
Hoewel de doorstroming aanzienlijk was
verbeterd, waren toch veel automobilisten
nog niet tevreden. De tol was nu eenmaal
een sta-in-de-weg voor het snelverkeer. Een
onding dat zo snel mogelijk diende te
worden opgeruimd. Er kwam dan ook steeds
meer verzet van weggebruikers die weiger
den tol te betalen, wat dan op een fikse ruzie
196

X x
Een aardige afbeelding van het tolgebeuren. Tolgaarder George Kauderer neemt van een wielrijder V h cent
tol in ontvangst. Naast de tolbaas staat Jets de wagenmaker en daarnaast Klaas Pauw, sluis knecht op de grote
zeesluizen en assistent van de tolgaarder. Het gebouw links is het tolhuis o f Gabel, rechts het leuke schildwacht
huisje waarin Kauderer in de stille uurtjes, als hobby vele uurwerken heeft gerepareerd.
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met de tolbaas uitliep.
Ook de KNAC en de ANWB gingen zich er
mee bemoeien.
Om een proefproces uit te lokken reden op
6 juni 1928 een aantal auto’s van Amsterdam
naar Muiden. Bij de tol aangekomen
weigerde men de tolgaarder negen centen
tolgeld te betalen. De rechtskundig adviseur
van de KNAC, mr M.S.A. Ybes voerde het
woord namens de aktievoerders en zei: Wij
ontkennen het recht van tolheffing hier en
weigeren dan ook hetgeen gij van ons vraagt
te betalen. En om dit te bewijzen, zullen wij
doorrijden en de auto’s achter ons ook!
Inmiddels was burgemeester De Raadt op
de stoep van het tolhuis verschenen in
gezelschap van een veldwachter. De
burgemeester, die zich bij het rechtervoor
wiel posteerde, mengde zich in de discussie.
Weigeren deze heren te betalen? Zo ja, sluit
dan de boom! Nogmaals ontkende mr Ybes
het recht tot tolheffing. Maar de burge
meester, optredend als secretaris-penningmeester van het Hoogheemraadschap, legde
zich er niet voetstoots bij neer. U weigert dus
te betalen? Mag ik weten waarom? De
daaropvolgende oeverloze discussie leidde
tot niets.
Het was duidelijk, de poging om een
proefproces uit te lokken was mislukt,
omdat er geen proces verbaal werd opge
maakt. Evenwel door stapje voor stapje
voort te gaan moest het toch uiteindelijk
lukken om tot opheffing van de tol te
komen. Om de kwestie niet te laten esca
leren richtte de KNAC een oproep tot de
weggebruikers, die regelmatig Muiden
passeerden, nog enige tijd geduld te hebben
zolang er nog over de tol werd onder
handeld. Dit hield in het de tolgaarder
voorshands niet lastig te maken door allerlei
onnodige protesten of overbodig gesputter.
Maar de oproep tot kalmte en bezinning
mocht niet baten. De tolkwestie bleef de
gemoederen bezig houden.

Commandant Floris Vos (links) onderhandelt met de
burgemeester van Muiden (rechts).
In het midden de heer Payne Strieker van de Vrijwillige
Wegenpolitie.

Bussem’ waar de eerste t.b.c.-vrije melk in
ons land werd geproduceerd. Vos moest
voor zijn vrachtauto’s, die de melk dagelijks
in de stad afleverden, wel een paar duizend
gulden per jaar aan tolgeld betalen.
Hij wilde per se de tol elimineren en dreigde
met een zware vrachtauto de tolboom te
rammen. Toen het dan ook eind augustus
1928 zo roerig werd, liet het bestuur van het
Hoogheemraadschap een tweede, zeer
stevige tolboom van ijzer plaatsen.
Ook werd assistentie ingeroepen van de
marechaussee, omdat er in Muiden maar
twee politieagenten waren.
In die roerige dagen schreef Clinge Doorenbos het volgende gedicht:
't Muider tollenslot
Is naar ik hoor verluiden,
Hopeloos kapot.
Steeds meer tollelingen
zeggen: ToUevrind.
Tol kan mij niet dwingen,
't Is een onecht kind.
Hij is er helemaal niet
Dus ik ben het zat.
Lekker ik betaal niet.
En - wie doet me wat?
Tollenaar van Muiden,
’k Heb het goed gehoord:
Vrijheidsklokken luiden,
't Tolnest is verstoord.

Floris Vos

Een van de felste tegenstanders van de
tolheffing was Floris Vos, de energieke
direkteur van de modelhofstede ‘Oud-*
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De ‘Kromme Elleboog’ in de Naarderstraat. Door dit smalle straatje moest zich destijds al het drukke verkeer
van en naar Amsterdam wringen, daarbij nog gehinderd door de lange treinen van de Gooische Stoomtram.
Vaak zal het verkeer muurvast als op drukke dagen wel zo ’n 5.000 auto’s door dit bochtige straatje denderden.
Als noodmaatregel werd een veldwachter bij de Amsterdamsepoortbrug geposteerd die via de telefoon zijn
collega bij de Naarderpoortbrug waarschuwde als de Stoomtram in aantocht was.

Waarde tolophaler,
Schrijf mij dus ook in
Als een wanbetaler
Vol van vrijheidszin.
Snap j ’ook deze vraag niet?
Tolrecht is - 't - er niet;
Heb je 't recht vandaag niet
Dan ook gister niet.
En ook niet eergister
En verleden jaar.
Dus nooit tolrecht is-ter
Ooit geweest niet waar?

Zo werd het dan zondag 9 september 1928.
Het was duidelijk dat er wat op til was, want
voor huize ‘De Clinge' aan de Amersfoortsestraatweg, waar Clinge Doorenbos woonde,
stond een colonne van circa twintig auto’s
opgesteld. Tegen vier uur zette de stoet zich
in beweging onder leiding van Floris Vos,
gevolgd door Clinge Doorenbos, Goedhart,
Zegers en anderen. Onderweg sloten zich
nog vele automobilisten en wielrijders aan.
Vlak achter elkaar reden de auto's Muiden

binnen, begeleid door fietsers en motor
rijders, tot vlak voor de nieuwe ijzeren
tolboom.
Vier marechaussee’s in vol ornaat en twee
politieagenten hielden de wacht. Het was
een grimmige toestand.
Floris Vos vroeg om doorgelaten te worden
zonder te betalen. Maar de tolbaas, die van
het Hoogheemraadschap uitdrukkelijk de
instructie had gekregen om niemand zonder
betaling door te laten, weigerde Vos de
doorgang. Het gevolg was een pittig twist
gesprek.
De staart van de stoet auto’s op de Naarder
straat en de Kromme Elleboog groeide
inmiddels met de minuut. Binnen de kortste
keren stonden ook het Naardereind en de
Veenkade voorbij de Naarderpoortbrug vol
met auto's. Ja tot zelfs aan de Hakkelaarsbrug.
Over een afstand van vier kilometer telde
men meer dan zevenhonderd automobielen.
Ondertussen was heel Muiden uitgelopen en
men stond op de Heerengracht te genieten
199
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Schets van de verkeerssituatie rond Muiden. De stippellijn geeft de route aan van de ontworpen noodweg met
hulpbrug over de Vecht, rond de vestingwallen.

De nieuwe Vechtbrug in de Rijksweg die buiten Muiden om werd aangelegd en in 1932 in gebruik werd
genomen.
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Op 6 juni 1928 bleef de tolboom gesloten voor een aantal actievoerders die per auto naar Muiden waren gereden
om tegen de tolheffing te protesteren. Op de krantefoto zien we mr Ybes, raadsman van de Koninklijke
Nederlandse Automobielclub in het bijzijn van twee getuigen, discussiëren met burgemeester J.L. de Raadt,
die tevens secretaris-penningmeester was van het Hoogheemraadschap van de Zeedijk beoosten Muiden. Naast
de burgemeester staat tolbaas Kauderer.

van de rel, die gepaard ging met een
oorverdovend lawaai.
Ook burgemeester De Raadt had zich naar
de bedreigde tol gespoed en trachtte met
Floris Vos te onderhandelen. Maar wat hij
ook probeerde. Floris Vos lapte alle
besluiten van Dijkgraaf en Floogheemraden
aan zijn laars en weigerde, als koppige
erfgooier, tol te betalen.
Hij beriep zich op een gerechtelijke uit
spraak van de kantonrechter te Hilversum
inzake de tol bij Weesp, dat een tolboom
niet mocht worden aangewend als dwang
middel tot het heffen van tolgeld.
Het was vergeefse moeite, want de boom
bleef dicht.
De wachtmeester van de marechaussee
greep in: Achteruit met de auto comman
deerde hij. Maar dit was onmogelijk omdat
de wagen van Goedhart er vlak achter stond.
Trouwens alle auto’s stonden bumper aan
bumper.
Opzij dan was het volgende bevel. Maar

Floris Vos weigerde pertinent. Hij moest
immers naar Amsterdam!
Het geloei van de menigte op de Heerengracht zwol aan. Inmiddels waren over de
brug twee stoomtrams uit Amsterdam
gearriveerd, ieder met zeven rijtuigen en vol
met dagjesmensen op weg naar de badplaats
Muiderberg. De machinisten vonden de
doorgang over de sluisbrug versperd en
lieten daarom de stoomfluiten naar hartelust
aanhoudend snerpen dat horen en zien
verging.
Burgemeester De Raadt wilde aan de
onhoudbare toestand een einde maken en
besloot: Doorrijden dan maar... Maar
hiermee was de tolbaas het niet eens.
U weigert te betalen? vroeg hij aan Floris
Vos. Dan blijft de tolboom dicht. Mijn
instructies zijn duidelijk. Ik laat niemand
door.
Toen volgde het proces-verbaal. Onder
gejoel van de menigte schreef de wacht
meester alle persoonlijke gegevens van
201

Floris Vos op. Maar op de vraag onder welk
wetsartikel hij werd bekeurd, kon de
wachtmeester geen antwoord geven. Dat
zou de marechaussee nog wel eens uit
zoeken, werd hem gezegd. Ten lange leste
ging toen de witte tolboom omhoog. Een
stem uit de menigte hief aan: In naam van de
auto doe open de tol! Maar er gebeurde niets.
De ‘Chrysler’van de koppige erfgooier bleef
stokstijf staan, zij weigerde te starten. Nog
eens met de hand aanslingeren ... nog eens
proberen ... eindelijk sloeg de motor aan.
Floris Vos gaf een dot gas en onder luid
gejuich passeerde hij, geverbaliseerd en wel,
doch zonder betaling, de Muidertol.
Zo verging het ook de tweede auto, bestuurd
door Goedhart. Ook deze weigerde te
betalen, waarna proces-verbaal volgde.
Maar ook deze wagen vertoonde toevallig
dezelfde kuren en moest van de brug worden
geduwd. Zo verging het nog vele automobilisten-weigeraars. Hoewel er circa twintig
processen-verbaal werden opgemaakt,
mocht het de pret niet drukken, want de
opzet van de protestactie was op grandioze
wijze geslaagd. Door de verschrikkelijke
chaos, die hierdoor was ontstaan, stonden
de kranten er vol van en kon de regering niet
langer lijdzaam blijven toezien.
In de media kwam de problematiek rond de
Muidertol nu pas goed aan de orde. Er was
forse kritiek te beluisteren op de houding
van de marechaussee. Immers, het was toch
hun taak om het doorgaande verkeer te
regelen en niet om bijstand te verlenen bij
het innen van tolgelden, een civiele zaak in
handen van het Hoogheemraadschap.
Ook de positie van burgemeester De Raadt
kwam in het geding. Met name vanwege de
tegenstrijdige functies die hij bekleedde. Als
burgemeester was het zijn taak te zorgen
voor onbelemmerd autoverkeer, maar als
Hoogheemraad moest hij ervoor zorgen dat
er zoveel mogelijk tolgeld werd geheven
voor het onderhoud van brug, zeedijk,
sluizen en havendammen. Het was duidelijk
dat deze twee functies niet door één en
dezelfde persoon konden worden uit
gevoerd. Voor de gemeenteraad wellicht
een punt voor discussie?
Door al deze berichten in de media bleef het

in de daarop volgende dagen onrustig bij de
tol. Zo kwam er een fietsclub van circa 50
man die geen zin hadden om 75 cent te
betalen. Kauderer weigerde pertinent ze
door te laten, waarna ze rechtsomkeert
maakten.
Toen aktievoerder Clinge Doorenbos
gevraagd werd te betalen, gaf hij ten
antwoord: Beste vriend ik heb mijn zakcenten
nog niet ontvangen. Hij moest toen via de
Lange Muiderweg richting Weesp omrijden.
Anderen saboteerden de tol door juist op de
brug ‘toevallig’ motorpech te simuleren,
waardoor in een mum van tijd een lange file
ontstond. Weer anderen betaalden met een
bankbiljet van honderd gulden wat de
tolbaas niet kon wisselen. Hij dreigde met
zakjes van duizend centen, cent voor cent
terug te betalen!
Al deze strubbelingen waren voor Floris Vos
aanleiding om zijn plan, te tolboom te
forceren, door te zetten.
Hij liet Smidt, zijn bedrijfsleider van ‘Oud
Bussem’, een zware ijzeren balk voor één
van zijn vrachtauto’s lassen, om daarmee de
tolboom aan stukken te rammen. Zo toog
men enige dagen later naar Muiden. Floris
Vos reed in zijn auto tot voor de tolboom en
eiste zonder betaling te worden doorgelaten.
Omdat dit werd geweigerd moest hij
terugrijden, maar hij kwam even later terug
met de zware vrachtaudo die door Smidt
werd bestuurd. Een wachtmeester van de
marechaussee doorzag het plan van Floris
Vos en voordat het gevaarte de brug kon
oprijden, gelastte hij de bestuurder de
vrachtauto achteruit te zetten. Bij deze
manoeuvre raakte de wagen een autobus
van de ‘Gooi Express’ die op de Naarderstraat stond te wachten. Een geweldig
spektakel was daarvan het gevolg!
De wachtmeester, ten einde raad, gebood
toen: Terug, of ik neem de wagen in beslag!
Toen, wegens de ontstane file, dit bevel niet
snel genoeg werd opgevolgd, nam de
marechaussee de vrachtauto in beslag en liet
deze wegvoeren.
Floris Vos liet zich hierdoor niet uit het veld
slaan. Hij had immers op geen enkele wijze
de wet overtreden.
Het viel te voorzien dat de erfgooier dit
202
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Hoe druk het was op de Muiderstraatweg zien wij op deze foto van 19 juli 1928 bij de oude draaibrug over het
Merwedekanaal. Hier kwamen zeer lange wachttijden voor doordat de brug met de hand bediend moest
worden. Doordat een aantal auto’s in de ‘S ’-bocht voor de brug op de trambaan waren gaan staan en de
Gooische Stoomtram te allen tijde voorrang had, moesten er eerst een tiental auto ’s van de rails worden
verwijderd. Ondertussen groeide defile zienderogen en werd het uitstapje naar Muiderberg danig vergald.

De opstopping tijdens de ‘bestorming’ van de Muidertol zette zich tot ver buiten Muiden voort. Hier zien we de
chaos bij de Naarderpoortbrug. Ook het openbaar vervoer zat klem, getuige de wachtende trein van de
Gooische Stoomtram en een autobus van de ‘Gooi-Express’.
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incident in hoge mate zou uitbuiten om zijn
recht te halen. Linea recta reed hij dan ook
naar het Gerechtshof te Amsterdam, om bij
het Openbaar Ministerie zijn beklag te doen
en de opheffing van het beslag op zijn
vrachtauto te bewerkstelligen. Helaas trof
hij de betreffende ambtenaar van het O.M.
niet aan, zodat hij onverrichter zake weer
naar Muiden terugkeerde. Zodoende stond
hij tegen drie uur weer voor de barrière en
vroeg om zonder betaling te worden
doorgelaten. Tijdens de woordenwisseling
stapte zijn metgezel uit en zag kans de
tolboom plotseling omhoog te gooien. Floris
Vos greep zijn kans en in volle vaart reed de
auto de brug op. Aan de andere zijde van de
brug trachtten jongens nog het hek dicht te
gooien, maar ook deze hindernis werd door
Vos ‘genomen’.
Hardere aktie

Klokke vijf kwam de erfgooier Muiden
andermaal binnenrijden, beheerst door
slechts een gedachte: de tol moest plat!
Er was al op hem gerekend, want Kauderer
had nu ook de zware ijzeren tolboom
dichtgedraaid. Vos volgde ook nu weer zijn
succesvolle taktiek door vlak achter een
andere auto aan te rijden, die wel betaalde.
Nadat die automobilist had betaald werd de
tolboom geopend, zodat de auto kon
optrekken. Vos gaf meteen gas en wilde
meerijden. Maar de tolbaas, die de provo
caties van de erfgooier kennelijk meer dan
zat was, smeet de boom dicht, evenwel iets
te laat, omdat er kinderen liepen. Hierdoor
werd de ‘Chrysler’ van Floris Vos flink
beschadigd. Koplamp, spatscherm en
nummerplaat werden vernield, maar dit kon
Vos er niet van weerhouden door te rijden
tot de slagboom aan de andere zijde van de
sluisbrug. Deze barrière ging even omhoog
om de eerste auto door te laten. Vos volgde
zonder dralen. Juist op het moment dat de
radiateur van zijn auto zich onder de boom
bevond, liet de bewaker van de tol het
houten gevaarte op de open toerwagen
vallen, met als gevolg dat de rechter voorruit
werd versplinterd. De passagier, die naast
Vos was gezeten, kreeg een flinke klap van

de tolboom. Vos had echter zijn doel
bereikt: de tol was geforceerd! Door de
politie werd proces-verbaal opgemaakt
wegens het beschadigen van eigendommen
van het Hoogheemraadschap en het veroor
zaken van gevaar voor het verkeer. Op zijn
beurt liet Floris Vos het er ook niet bij zitten.
Thuisgekomen zond hij een telegram aan de
Minister van Justitie, waarin hij zich
beklaagde over het partijdig optreden van de
marechaussee, die ondanks zijn fel protest
de tolboom wederrechtelijk gesloten had
gehouden en bovendien tegen hem proces
verbaal had opgemaakt wegens het belem
meren van het verkeer en de auto in beslag
had genomen, wat voor hem een schadepost
betekende!
Verder diende hij een aanklacht in tegen
tolgaarder Kauderer. De zaak werd op
12 oktober 1928 behandeld door de kanton
rechter te Hilversum. In zijn uitvoerig
vonnis kwam de kantonrechter tot de
conclusie dat aan het Hoogheemraadschap
uitsluitend het onderhoud van de brug was
overgedragen en niet het nemen van
politiemaatregelen op de brug. Het plaatsen
van een tolboom op de brug, d.w.z. het
aanbrengen van een voorwerp, dat bedoelt
het praktisch belemmeren van het verkeer
voor degenen die weigeren tolgeld te
betalen, was te beschouwen als een politie
maatregel. De bevoegdheid daartoe was
gebleven bij Burgemeester en Wethouders
van Muiden. De kantonrechter oordeelde
tolgaarder Kauderer dan ook niet strafbaar
aan het hem ten laste gelegde en ontsloeg
hem van rechtsvervolging.
Dat de protestakties voort zouden duren
zolang de tol niet zou zijn opgeheven, stond
als een paal boven water. Reeds de volgende
zondag stond er een protestrit op stapel,
maar burgemeester De Raadt liet het
verkeer via de noodbrug over de Vecht
leiden, tot grote teleurstelling van de op
relletjes beluste menigte, die urenlang
vergeefs in de brandende zon had staan
wachten.
Door deze totale omleiding was de inning
van tolgeld die dag minimaal. Reden voor
het bestuur van het Hoogheemraadschap
om overstag te gaan als de Regering bereid
204

Een krantefoto van het zegevierende moment waarop de tolboom omhoog ging om de cabriolet met Floris Vos
achter het stuur door te laten, nadat deze geweigerd had tol te betalen. We zien rechts tolgaarder Kauderer die
de tolboom heft, daarnaast burgemeester J.L. de Raadt. Links van de auto de wachtmeester van de marechaussée die tegen Floris Vos proces-verbaal had opgemaakt.

zou zijn de tol af te kopen voor een bedrag
van ƒ 120.000,-. Men kwam echter niet tot
zaken, omdat het Ministerie van Waterstaat
slechts de helft wilde fourneren.
Het was duidelijk, de zaak zat muurvast. Er
zou veel meer druk op de autoriteiten
moeten worden uitgeoefend. De verkeersbonden ANWB en KNAC zaten dan ook
niet stil en riepen hun leden op zich als één
man achter de protestakties van Floris Vos
te scharen.
Dit was niet aan dovemansoren gezegd,
want toen Floris Vos weer met een stoet
auto’s naar Muiden trok, sloten vele
automobilisten zich aan. Toen de file bij de
slagboom niet kon doorrijden en uit protest
hevig begon te claxoneren, kreeg een
bewoonster van de Naarderstraat het zo op
haar zenuwen, dat zij de bestuurders van de
open auto’s beneden haar erker toe
schreeuwde ze met emmers water te zullen
overgieten als ze niet met dat ellendige
getoeter op zouden houden. Een andere

bewoner, die kennelijk zeer op zijn zondags
rust was gesteld, haastte zich naar de
sluisbrug waar hij voor de hele stoet het
tolgeld betaalde. Het kon hem niet schelen
of hij pakweg een tientje moest neertellen,
als hij maar verschoond bleef van het
oorverdovende claxon-concert.
Ook het telegram dat Floris Vos aan de
Minister van Justitie had verzonden, was
niet tevergeefs geweest. De processen
verbaal die aan Vos c.s. waren uitgedeeld,
kwamen in de prullemand terecht. Zelfs de
in beslag genomen auto werd op 'Oud
Bussem' thuisbezorgd. De distriktscommandant van de marechaussee verklaarde dat
zijn manschappen zich strikt dienden te
onthouden van elke tussenkomst inzake de
tolkwcstie.
Inmiddels steeg de druk op het Hoogheem
raadschap om de tol op te heffen tot een
climax. Niettemin besloot het bestuur de
tolheffing te blijven handhaven, om een
ministerieel besluit betreffende de afschaf205
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De geheel verstopte Naarderstraat tijdens de protestactie. De auto 's konden niet meer vóór- o f achteruit rijden
en de hele bevolking van Muiden was op de been. De bewoonster van de erker (links) kreeg het van al die hevig
claxonnerende automobilisten zo op haar zenuwen, dat zij de onder haar raam toeterende chauffeurs met
enkele emmers water een koude douche bezorgde.

fing en vergoeding te bespoedigen. Wanneer
men nu de tol zou opheffen en daarmee de
bron van inkomsten afsluiten, kon men later
niet meer om steun bij Rijk of Provincie
aankloppen.
De partijen komen tot elkaar

Toch zou er in dit dilemma een oplossing
worden gevonden en nog wel langs minne
lijke weg, waardoor een gerechtelijke aktie,
waarvan de procedure tot in hoogste
instantie zou worden uitgevochten, zeer veel
tijd, wellicht jaren, zou gaan vergen, niet
nodig was.
Bij een onderzoek van de reeds eerder
genoemde rechtskundig adviseur van de
KNAC naar de oude handschriften, was
komen vast te staan, dat het besluit van
Koning Willem I van 19 december 1826,
no. 108, waaraan het Hoogheemraadschap
blijkens het concessiebord dat aan het

tolhuis was bevestigd, het recht van tol
heffing ontleende, totaal niet handelde over
heffingen voor personen of voertuigen over
de brug, maar over het heffen van schut- en
bruggelden voor vaartuigen die varend op de
rivier de Vecht, de brug passeerden!
Om de argeloze weggebruiker nog meer
zand in de ogen te strooien had men aan
de tekst op het concessiebord nog een
Koninklijk Besluit toegevoegd en wel van
23 november 1815, dat bij nadere beschou
wing ook al niet over het recht tot tolheffing
handelde. Het verleende slechts machtiging
om ... een lening van ƒ 30.000,- a f te sluiten.
Dit was toch wel het toppunt van boeren
bedrog, daar hadden de goedgelovige
burgers meer dan honderd jaar lang ten
onrechte tol betaald! De vraag hoe de
tariefstelling voor personen en voertuigen
op het concessiebord terecht was gekomen,
kon door burgemeester De Raadt, als
secretaris-penningmeester van het Hoog206
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De vrachtwagens van Hofstede Oud Bussem.

heemraadschap, niet beantwoord worden.
Hoogstwaarschijnlijk had in het verre
verleden de één of andere ijverige tolbaas de
bedragen erbij gezet en had men sindsdien
het tarief steeds maar weer klakkeloos
overgenomen!
Tenslotte was het alle partijen in de tolkwestie duidelijk geworden dat deze
onhoudbare toestand zo niet langer kon
voortduren.
Door arbitrage kwamen Rijkswaterstaat en
het bestuur van het Hoogheemraadschap
van de Zeedijk beoosten Muiden, tot elkaar
met als resultaat het besluit van de regering
om de tol af te kopen met ingang van
17 november 1928 en wel voor een bedrag
van circa ƒ 120.000,-.
De vier heemraden, Dijkgraaf Bredius,
Bouvy, Van Tienhoven en De Raadt,
konden tevreden zijn met de bereikte
overeenkomst.

De laatste tolgelden

Na het bekend worden van dit besluit stond
Kiiuderer, stram als altijd bij zijn tolboom de
laatste dubbeltjes in ontvangst te nemen. En
hij glom! Want van talrijke automobilisten
kreeg hij een handdruk en een vriendelijk
woord, een kwinkslag of een schouderklopje
ten bewijze dat autorijdend Nederland maar
al te goed wist, dat na twintig jaar trouwe
dienst, men hem als tolbaas hogelijk wist te
waarderen, ondanks de soms zo fel gestreden
tollenstrijd.
Toen het overlijden van de Muidertol aan
Floris Vos ter ore was gekomen zond hij
zonder dralen aan zijn voormalige rivaal
Kauderer een telegram, even later gevolgd
door een grote rouwkrans. Deze was
samengesteld uit twee palmtakken vol witte
bloemen en op het lint met rouwrand stond:
9 september -17 november 1928
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Onder luid hoera-geroep van de vele
belangstellenden werd het bloemstuk boven
aan het tolhuisje opgehangen.
Clinge Doorenbos schreef de volgende
dichtregels:

goede humeur verloren en voor beledigingen
doof waren. Zo’n man was George Kauderer
ten voeten uit en de tolbestormers waren
dan ook van plan hem op ondubbelzinnige
wijze van hun vriendschappelijke gevoelens
te doen blijken.
Men stak dan ook de koppen bij elkaar met
als resultaat een plan om, op 5 december in
Muiden de afschaffing van de tol luisterrijk
te vieren en tevens tolbaas Kauderer te
huldigen. Zo gezegd, zo gedaan. Op
Sinterklaasdag waren ze allemaal naar het
vestingstadje gekomen, de automobilisten
die de tolboom zo graag de nek hadden
willen omdraaien, met in de voorste
gelederen Floris Vos, Paine Strieker, Clinge
Doorenbos. G.J. Goedhart en nog vele
andere oud-strijders tegen de Muidertol.
Toen St. Nicolaas, op zijn schimmel gezeten,
vergezeld door Pietermanknecht bij de
sluisbrug arriveerde, stond bijna de gehele
Muiderbevolking de goedheiligman al op te
wachten en blies de fanfare er lustig op los.
Uit het tolhuis trad de joviale ex-tolgaarder
naar buiten, gevolgd door zijn vrouw en
kinderen, waar zij werden omringd door het

Op den negenden September,
- dit zij hier met trots vermeld,
werd een stukje middeleeuwen,
prachtig aan de kaak gesteld.
Het antieke privilege
werd in snippertjes gescheurd,
Welke ouderwetse dwarsboom
komt nu ’t eerste aan de beurt?

Ook bij deze geschiedenis over de Muidertol
hoort een ‘happy ending’ of in goed Neder
lands: ‘Eind goed, al goed!’
Kennelijk hadden de automobilisten, die
aan de bestorming van de tol hadden
deelgenomen, achteraf wat wroeging
gekregen over de onheuse manier waarop
men de tolbaas had bejegend, want nu de
kruitdamp van de tollenstrijd was opge
trokken was toch het inzicht gekomen, dat er
tolgaarders ‘en tolgaarders waren. Lieden
die snauwden en anderen die steeds voor
komend en wellevend bleven, nimmer hun
208
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Op 6 december 1928, enkele weken nadat de Muidertol was opgeheven, werd tijdens de feestelijke intocht van
Sint Nicolaas, tolbaas George Kauderer gehuldigd namens autorijdend Nederland, waarbij waardering werd
uitgesproken voor het beheerste optreden van de tolgaarder tijdens de felle aanvallen van de automobilisten
tegen de tolheffing.

‘feestcomité’ gevormd door vele van zijn
oude tegenstanders. Natuurlijk was ook
burgemeester De Raadt van de partij. Als
eerste lied klonk het uit volle borst ‘Zie de
maan schijnt door de bomen', waarna een
‘lang zal hij leven’ voor Kauderer werd
aangeheven. Met de muziek voorop,
gevolgd door St. Nicolaas, die op zijn trouwe
schimmel gezeten nu tolvrij over de brug kon
rijden, omstuwd door honderden kinderen
en belangstellenden, zette de feeststoet zich
in beweging.
Burgemeester De Raadt regelde met zijn
agenten zelf het verkeer, want op zo'n
drukte had men niet gerekend. De feeste
lijke optocht ging langs de Heerengracht en
door de straatjes van het buskruitstadje.
Onderwijl zongen de kinderen uit volle
borst: En Kau-de-rer, die-gaat-nooitverloren, lang-zal-ie-leven, lang-zal-ie-leven
in-de-gloria!!!

Het daverde dan ook van jewelste achter de
wallen. Zo werd het feestterrein bereikt, de
grote exerciticplaats bij de oude kazerne,
alwaar de kinderen al gauw over de grond
rolden om de pepernoten, die Pieterman
knecht in grote hoeveelheden uitstrooide, te
kunnen rapen. Inmiddels was ook het
feestcomité, met Kauderer in zijn midden,
gearriveerd. St. Nicolaas reikte hem plechtig
de hand, waarna Clinge Doorenbos namens
het feestcomité het woord nam en in een
gloedvolle toespraak woorden van warme
waardering richtte tot de tolbaas, memo
rerende dat Kauderer nooit verstoord was
geweest ondanks de vele aanvallen van
automobilisten en kritiek op de tolheffing.
Je zult wel nooit gedacht hebben, zo ver
volgde Doorenbos, dat de goede Sint je nog
eens zou bedenken voor je mannenmoed, je
moed, beleid en trouw. Hij heeft aan de
roepstem van alle automobilisten die je ’t zo
209

lastig hebben gemaakt, gehoor gegeven om je
thans te huldigen.

Gemeentearchief te Muiden.
Rijksarchief te ’s-Gravenhage.
Archief Nederl. Theater Instituut.

Ziehier een cadeau van iemand, die nooit in
Muiden per auto kwam, maar er steeds bij de
zeesluis zat te vissen. Het is van de heer
J.B. Salomon, direkteur van de biljart
fabriek ‘Wilhelmina'.
Het geschenk was een zilveren tolboom, als
presse-papier uitgevoerd, met vermelding
van de jaartallen: 1403-1928.
Het tweede present was een prachtig gouden
Elka-horloge met de volgende inscriptie:
G. Kauderer. Muiden, 17-11-'28
Aanvaard voor tact en vriend’lijkheid
In tollentijd en tollenstrijd
Een welgemeende afscheidshand
Van auto-rijdend Nederland.

Terwijl George Kauderer dankte voor de
hem gebrachte hulde werd hij plotseling
door enkele vrienden op de schouders
genomen en door allen bejubeld en toe
gejuicht.
Ook Floris Vos werd in het zonnetje gezet
door zijn oude vriend en strijdmakker Clinge
Doorenbos en nog wel in de Nieuwjaarswens
op 1 januari 1929 voor het voetlicht gebracht
in de Amsterdamse Stadsschouwburg, door
Thomasvaer en Pieternel.
Pieternel:
M aar... als ik 't Floris Vos eens vroeg?
Dat is een constructieve bol,
De held van d ’overleden Muidertol!

Thomasvaer:
Ja, dat is vlug in zijn werk gegaan!
Nu d’andere tollen nog naar de maan!
Dat vragen ... nee, dat eischen wij:
Minister geef de wegen vrij!!

Met deze laatste hartekreet werd definitief
een punt gezet achter een roerige episode uit
de jaren twintig, die naveel strijd uiteindelijk
tot ieders tevredenheid tot een oplossing was
gekomen.

De gegevens voor bovenstaand artikel werden
ontleend aan gesprekken destijds met de heren
Clinge Doorenbos, G. Kauderer en P. de Raadt.
Diverse verslagen o.a. uit ‘De Telegraaf, ‘Haarlems
Dagblad’, ‘Het Leven’, enz.
Brochure: ‘De verkeersmoeilijkheden te Muiden’
( 1927).
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De Hilversumse dorpsomroeper
op het breukvlak van twee tijden
Een archiefonderzoek
M .A.E. van Geijn-Brouwers
De omroeper bestaat nog, ja, maar hij is niet
meer wat hij vroeger was - de heraut der
poorterij, die slechts twee slagen op zijn
koperen bekken behoefde te doen, om,
zoovelen er om en bij hem waren o f hem met
een loopje bereiken konden, tot aandacht te
dwingen.
Dit schrijft de bekende historicus Jan ter
Gouw in het boek De Volksvermaken
(1870). Dat de omroeper dan niet meer is
wat hij geweest is, illustreert hij met de
volgende anecdote:
Docter Bernagie zat eens voor 't Huis onder 7
Zeil een pijp te rooken en ‘een halven daalder
aan wijn te consumeeren’, toen een omroeper
met zijn gewoon gevolg van jongens en
meiden de Beurssteeg uitkwam, den Vijgen
dam opging, en zich tegen het pothuis van den
pruikemaker tusschen de beide Vischpoorten
posteerde, terwijl zijn gevolg den kring
formeerde. De waagdragers en sleepers van
den Dam, de vischwijven en vischdragers, de
winkelknechts uit de Warmoesstraat, de
braders en bakkers uit de Nes, de schoen
makers uit de Halsteeg, en al de wijven van de
Bierkaai schoten ijlings toe, om te hooren.
Bernagie, die juist aan zijn ‘Debauchant’
werkte, en daar nog een tooneeltje voor
noodig had, maakte ook dat hij er bij kwam,
in de hoop 't daar te vinden. Maar pas had de
omroeper het tweede woord op de lippen, o f
een troep halfdronken matrozen, met een
paar zielverkoopers aan 't hoofd, kwam door
de golvende menigte heen laveeren, en nam,
in een gier, den heraut met zijn bekken op
sleeptouw meê, en zeilde, in een tweeden gier,
met hem, onder ’t schelden van menig
bierdragerswijfje en een hoezeetje van de
kwajongens, de Pijlsteeg in. Het hoorvermaak was gestoord; ieder ging onvoldaan

heen; Bernagie keerde morrende bij zijn wijn
terug, en zijn ‘Debauchant’ kreeg ’t hem
toegedachte toneeltje niet.
Elders in hetzelfde boek voorziet Ter Gouw
dat ‘couranten lezen’ het straatvermaak van
de toekomst zal zijn. Het is aan ons om te
beoordelen in hoeverre hij gelijk heeft
gekregen:
Weldra zullen, door de vereenigde magt van
moderne beschaving en verbeterde policie,
ook de laatste overblijfselen der oude
straatvermaken weggevaagd, en door één
nieuw en algemeen vervangen worden. Het
straatvermaak der toekomst zal zijn - het
couranten lezen. Gelijk men vroeger op de
stoepen de jodinnen met kant en neteldoek en
de christinnen met hardebokkings zag zitten,
en op de hoeken der straten en bij de lantaren
palen de kruiwagens met appelen en de
kraampjes met oliekoeken zag staan, zoo zal
men eerlang op alle hoeken en op de trottoirs
de lezers zien zitten en staan, met het Noorden
o f het Zuidoosten met het Nieuws van den
dag o f den avond, met een Vaderland o f een
Uilenspiegel in de hand.
Bovenstaand tafereeltje speelt zich af in
Amsterdam en de opmerking over de
gouden toekomst van de krant zal Ter Gouw
op grond van zijn kennis van die stad
gemaakt hebben.
Amsterdam kan het oudste krantencentrum
van West-Europa genoemd worden.
Omstreeks 1620, twee eeuwen voordat
Ter Gouw er geboren werd, had deze stad
reeds twee kranten. Toen Ter Gouw in 1880
naar Hilversum verhuisde om daar de laatste
tien jaar van zijn leven te slijten, zal hij
ongetwijfeld kennis hebben gemaakt met de
Gooi- en Eemlander, die negen jaar daar
voor als eerste krant in Hilversum was
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Wi/i/ Of
opgericht.
Ook Hilversum had zijn omroepers eind
vorige eeuw. Heeft de krant hen verdrongen
van het straattoneel? Is er een duidelijk
neergaande lijn te constateren wat betreft de
dorpsomroeper wanneer de krant zijn
intrede heeft gedaan? Zijn er behalve de
komst van de krant - en parallel daaraan de
toenemende geletterdheid - nog andere
factoren die een rol hebben gespeeld?
Een speurtocht in het archief van de
gemeente Hilversum zal misschien tot een
bevestiging van de hypothese leiden, dat er
een kentering is geweest in het beroeps
wezen van de dorpsomroeper van Hilversum
in het laatste kwart van de vorige eeuw.
Het Register der Admissiën
Om na te kunnen gaan of er eind vorige
eeuw van een kentering sprake is geweest,
zal de situatie van de omroeper in de tijd
daaraan voorafgaand aan het licht moeten
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worden gebracht.
In het oudste archief van de gemeente
Hilversum bevinden zich twee registers met
akten van admissie, instructie en aanstelling
(1766-1884)11. Hierin staan de gemeentelijke
toestemmingen om een beroep te mogen
uitoefenen opgetekend, alsmede de be
palingen en restricties waar men zich aan
diende te houden. Het boek geeft een scala
aan beroepen te zien, waarvan sommige ons
minder bekend in de oren klinken. Waar
treffen we nog turf-, aardappel- en knollen
meters?
Tussen de tientallen admissiën voor slach
ters, zeepverkopers, klijnkramers, tappers,
etc. treffen we ook de benoemingen aan van
personen in gemeentelijke dienst, zoals de
dorpsdienaar en de dorpsbode en omroeper.
De dorpsbode/omroeper
In de inhoudsopgave van het eerste Register
der Admissiën over de periode van 1766 tot
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1797 komt vier keer een benoeming voor van
een dorpsbode en omroeper. Deze twee
functies waren toen kennelijk onlosmakelijk
aan elkaar verbonden. Bij elke benoeming
staat tevens een uitgebreide taakom
schrijving. Voor Cornelis van Lint, de
tweede in het rijtje van vier, staan de
bezigheden die hij als dorpsbode en om
roeper van Hilversum zal hebben als volgt
bij zijn benoeming op 2 mei 1771 geregi
streerd:

Scheepenen en Raaden present moeten sijn
aan ’t geregthuijs om dezelve behoorlijk te
dienen en op te passen, als meede met alle
figilantie de Justitie, wanneer zul vereijscht en
door de Schout geordonneert werd te
adsis teren.
En verders van alle boodschappen die hem
aanbevoolen werden pertinente onthouden
doen. om van sijn weeder vaaren opregt en
naar waarheijd rapport te kunnen geven,
opdat men sig daar op kan verlaaten.
En aan niemand iets melden van hetgeen hij
hoort o f weet dat bij schout, buurmeesteren,
scheepenen en raaden op den geregtsuijse
geschied, gesproken o f verhandelt werd.

Eerstelijk zal hij Cornelis van Lint gehouden
sijn met den dorps Raatel om te Roepen En
bekend te maaken hetgeene een ijder nodig
sal hebben op alle zoodanige hoeken weegen
en plaatsen als gebruijkelijk is en daar toe
staan en zal voor ijder ordinaire Roep in dier
voegen genieten: vier stuijvers, ende zul van
behoorlijke zaaken, ende bij aldien hem iets
voor gehouden wierd om te Roepen ’t welk
Ergerlijk o f onbehoorlijk waare, sal hij zul
niet moogen doen, maar alvoorens aan de
schout en bij absentie van die aan de oudste
buurmeester ofte president scheepen bekent
maaken en dezelve goed vinden daar over
vraagen, En dan gehouden sijn Een ijder sijn
saaken zoo haastdoenelijk om te Roepen,
ende zul niet moogen uijtstellen, maar vlijtig
aanvangen en ten Eijnde doen. Indien bij
siekte o f ander noodzaakelijk voorval selfs
niet konde omroepen, zal hij zul moogen
laaten waarneemen door den dorpsdienaar in
der tijd mits hem daar voor naar Redelijkheijd
Consenteerende. En sal op sondagen o f
andere gebooden vier o f Feestdaagen voor,
onder o f naar de predicatien geen Roepen
moogen worden gedaan dan alleen hetgeen er
hem door speciaale order van de schout en bij
absentie van die door de oudste Buurmeester
o f president scheepen zal worden bevoolen en
anders niet.
Wijders sal hij Cornelis van Lint gehouden
weesen op ijder Eerste woensdag in Elke
maand ofte wel daags tevooren voor ijder
Eerste donderdag in ijder Maand, smorgens
te Neegen uuren te moeten koomen aan het
huijs van de schout en oudste Buurmeester
om te Vernemen o f er enige boodschappen
aangaande die van den geregte zijn waar te
nemen, ook op Regtdagen en alle andere
vergaderingen van Schout, Buurmeesteren,

Cornelis van Lint en zijn opvolger Herman
Holdorp (vanaf 1773) kregen er nog een klus
bij, waarmee hun voorganger Cornelis
Donker (benoemd in 1769) nog niet te
maken had gehad:
Laatstelijk sal den vooren gemelde Cornelis
van Lint als extra ordinaar armegaarder, ook
geduurende de tijd zijner voors bedieninge als
boode verpligt en gehouden zijn omme in
gevolge het octroij van haar Edl. groot mog.
van dato 14feb. 1771 te moeten collecteeren
en invorderen de belastingen op de wagens en
karren, koeijen, schaapen, paarden etc. alles
breeder omschreeven in gemelde octroij, en
daar van behoorlijk verandwoordingen
moeten doen aan handen van de gerefor
meerde pot arm meesters in der tijd sijnde.
En voors in alles sig gedraagen als een goed
opregt en bequaan dorpsboode en omroeper
amptshalve schuldig is en behoort te doen (...)

De omroeper was dus een ambtenaar die
tevens - tegen betaling - opdrachten van
particulieren uitvoerde.
De omroeperstaken en de meer typische
bodetaken, zoals het doen van bood
schappen voor de magistratuur en het
oppassen en dienen bij vergaderingen, staan
(nog) niet als zodanig gescheiden van elkaar
genoemd.
In tegenstelling tot wat we misschien zouden
verwachten, behoorde het ‘placcaaten of
aanschrijvingen op de drie onderscheiden
plaatsen aan te plakken’ niet tot de taak van
de dorpsbode/omroeper. Deze taak was
toebedeeld aan de dorpsdienaar, zoals we
in de functie-omschrijving van Pieter
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hand Gods voor hun plaats in het bijzonder
de volgende verboden ordonneren:
De ingezetenen van het dorp en in het
bijzonder de herbergiers en tappers zullen
zich niet mogen verstouten om op enige
muzikale instrumenten te doen of laten
spelen in hunnen huizen.
Ook mogen gemelde herbergiers en tappers
geen prijzen van zilver of goud in huizen
ophangen en het dobbelen en spelen om
gemelde prijzen toestaan.
Voorts is het iedereen verboden vasten
avond exercitiën te verrigten, hetzij met
ringrijden, ganstrekken, kat knuppelen (!)
of met zogenaamde rommelpotten of
vastenavondsotten langs de huizen te lopen.
De overtreders zullen zonder pardon
gestraft worden. De dorpsdienaar en bode
krijgen opdracht nauwkeurig acht te geven
en bij enige ontdekking de overtreders te
bekeuren en de schout direkt daarvan in
kennis te stellen.
Aldus de resolutie die op 22 februari 1772
gepubliceerd werd en ons tevens inzicht
verschaft in het gebruikelijke vastenavondgebeuren van Hilversum in die tijd.

Verweiden kunnen lezen, die als zodanig in
1797 werd aangesteld. De dorpsdienaar had
als taken het bewaken van de orde en het
aanplakken; en bij verhindering van de
omroeper was hij ook de aangewezen
persoon diens taak waar te nemen.
Jan de Jager is de vierde dorpsbode die het
Register der Admissiën tussen 1766 en 1797
vermeldt. Hij volgt zijn overleden voor
ganger Holdorp in 1797 op.
De bezoldiging van Jan de Jager wordt bij
zijn benoeming opgesplitst. Voor zijn
verdiensten als bode krijgt hij 75 gulden, in
vier keer per jaar te betalen. Als omroeper
beurt hij vier stuivers per omroep.
In tegenstelling tot zijn voorgangers heeft
Jan de Jager geen ratel, maar een dorpsbekken om te klinken. Bij zijn opvolgers is
de ratel weer favoriet.
Vastenavond in 1772

Een voorbeeld van hetgeen de dorpsbode/
omroeper van de gemeentelijke overheid
moest omroepen, lezen we in het verslag van
de extra ordinare vergadering, gehouden op
15 februari 17722). In deze is ook nog goed
gevonden omme bij gelegenthijt van de
aanstaande zoogenaamde vasten avond een
publicatie te doen afleesen en aanplakken,
houdende verbod aan alle herbergiers en
verdere in woners binnen dezen dorpe omme
geen zoogenaamde vasten avond exercitiën te
verrigten.
In de te publiceren resolutie maken schout,
buurmeesteren en gerechten van het dorp
Hilversum bekend dat zij in verband met de
zware tijden in het algemeen en de zware

Een schaap met zes poten

In het tweede deel van het 'Register der
Admissiën', dat de periode van 1798 tot 1884
beslaat, zien we bij de benoeming van
(alweer een) Jan de Jager in 1806 voor het
eerst dat de taken van dorpsbode en
omroeper in twee verschillende rubrieken
worden omschreven. De bodetaken zijn wel
zeer uiteenlopend, zoals uit de opsomming
moge blijken:

'v f n f e y ,
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- elke morgen voor negen uur moet hij
orders halen hij president en schout; hij
moet vergaderingen beleggen, rechts
dagen aanzeggen en andere dorpsboodschappen prompt uitvoeren.
- hij moet vergaderingen van rechtbank en
gemeentebestuur ‘in persoon' bedienen
en mag aan niemand openbaren wat hem
daar ter ore komt.
- hij moet optreden tegen alle ongeregeld
heden en baldadigheden, mitsgaders
tegen het bedelen en dobbelen langs de
publieke wegen. Hij moet helpen waken
en nauwkeurig letten op het verblijven
van vreemdelingen, landlopers en
diergelijken. Ongeregeldheden moet hij
melden aan schout en president.
- bovendien zal hij de klok van de dorpstoren als naar gewoonte moeten luiden.
- hij zal het dorps Rechthuis en daarbij
behorende veld of erf in goede orde en
schoon moeten houden. Hierbij is vrije
inwoning en gebruik van vuur en licht
toegestaan.
- hij moet arrestanten bewaren en oppassen
en van het nodige voorzien.
Voor deze bode- en meer veldwachter
achtige taken ontvangt Jan de Jager éénhonderd gulden in het jaar. De dorpsthesaurier keert hem iedere drie maanden
een vierde deel van dat bedrag uit.
Bovendien moet hij als bode alle lands en
plaatselijke publicaties en andere stukken
die zulks vereisen op de respectieve borden
aanplakken waarvoor hij afzonderlijk in
redelijkheid zal worden beloond,
fn zijn hoedanigheid van omroeper had Jan
de Jager zich van de volgende taken te
kwijten:
- hij is verplicht al het gene het gemeente
bestuur ten dienste van het dorp of
rechtbank doet bekend maken om te
roepen. Zonder daarvoor iets in rekening
te brengen.
- daartegen zal hij voor iedere omroep voor
inwonenden vier stuivers mogen vorderen
en van buitenlieden acht stuivers.
- onvoegzame, ergerlijke of rustverstorende
roepen moeten geweigerd en van de
aanzoeken daartoe direkt kennis gegeven
worden aan de president en schout.
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Verleden en toekomst blijken zich dus in deze omroeper/
krantenbezorger van de 20e eeuw te hebben kunnen
verenigen. Bovendien geeft deze Jacob, evenals zijn
voorgangers uit de vorige eeuw, blijk van een grote
veelzijdigheid.

- wanneer hij door ziekte of door afwezig
heid belet is, moet hij alle werkzaamheden
door de dorpsdienaar laten verrichten.
Jan de Jager moet wel een schaap met zes (?)
poten zijn geweest en bovendien goed ter
been. We kunnen ons de jachtige Jan de
Jager voorstellen: tussen het schoonmaken,
klokkenluiden, vergaderingen bedienen en
orde bewaken mag hij naast de gemeente
lijke afkondigingen nog een centje proberen
bij te verdienen met particuliere opdrachten,
mits ze netjes genoeg zijn...
De instructies die Jacob van Wielik in 1820
krijgt als dorpsbode, omroeper en aan
plakker luiden hetzelfde als die van Jan de
Jager.
Het Register der Admissiën vermeldt verder
geen benoemingen van dorpsomroepers.
Wel zien we in 1882 een afzonderlijke
instructie voor een gemeentebode opgesteld.
Er zijn echter geen omroeperstaken meer
aan hem gekoppeld.

Tot nu toe hebben we het ambt van de
dorpsbode en omroeper van Hilversum zich
als volgt zien ontwikkelen:
Aanvankelijk waren de functies van bode en
omroeper in de functiebeschrijvingen
onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld en
wogen de omroeperstaken het zwaarste in
het takenpakket.
Later zien we een tweedeling in de
functieomschrijving naar specifieke bodeen omroeperstaken. De niet-omroeperstaken van de bode blijken dan het meest
omvangrijk.
In 1882 treffen we tenslotte een taak
omschrijving aan voor een bode zonder
omroeperstaken.
Betekent deze afzonderlijke taakom
schrijving een laatste stap in de ontwikkeling
van de twee-eenheid dorpsbode/omroeper
naar twee zelfstandige functies? Is het
takenpakket van de bode inmiddels zo zwaar
geworden dat het de omroeperstaak afstoot?
Of speelt de krant, die tien jaar eerder in
Hilversum begon te verschijnen hierbij een
rol?
De rol van Hendrik Otten

Het feit dat er geen omroepers meer bestaan
in het 'Register der Admissiën' dat in 1884
ophoudt, wil niet zeggen dat de omroepers
van het Hilversumse dorpstoneel zijn
verdwenen.
Gegevens moeten dus uit andere bronnen
worden geput. In aanmerking komen de
persoonsdossiers3^van de personen die in
overheidsdienst waren. Om de gegevens te
ontsluiten moet wel de naam van de persoon
in kwestie bekend zijn. Die is bijvoorbeeld te
achterhalen in gemeentebegrotingen of
verslagen van raadsvergaderingen waarin
benoemingen en ontslagen worden mede
gedeeld.
In 1858 solliciteert Hendrik Otten, wever
van beroep, naar de vacante functie van
dorpsbode. Uit drie kandidaten voor deze
betrekking wordt hij uiteindelijk als opvolger
van Van Wielik gekozen.
Otten is voor ons een interessante figuur,
niet alleen vanwege zijn levenswandel,
waarvan het een en ander uit zijn dossier

naar voren komt, maar ook omdat hij de
omroeper was in de periode dat de eerste
Hilversumse krant werd opgericht.
Otten werd, zoals we zagen, in 1859
benoemd als dorpsbode. In 1859 wordt bij
het Ministerie van Justitie een aanvraag
ingediend om hem tevens als onbezoldigd
rijkswachter te mogen aanstellen. Na
herhaald verzoek wordt uiteindelijk in 1860
toestemming gegeven om Hendrik Otten als
buitengewoon veldwachter aan te stellen.
Zijn taken als zodanig zijn neergelegd in de
Instructie voor den buitengewoon Veld
wachter der Gemeente Hilversum Hendrik
Otten. Zo zal hij de openbare orde moeten
handhaven, overtredingen moeten opsporen
en melding moeten maken van (vermoede)
misdrijven.
Met Artikel 4 van de Instructie zal Otten nog
problemen krijgen: Hij zal zich te allen tijde
moeten doen kennen als iemand van activiteit
en geschiktheid voor zijne betrekking.
Ongehoorzaamheid, wangedrag of misbruik
van sterken drank zullen, naar bevind van
zaken, schorsing o f ontslag ten gevolge
hebben.
Op 12 maart 1872 wordt hem door de
commissaris des konings ontslag aangezegd
als buitengewoon veldwachter. De reden
laat zich raden.
In december 1881 wordt in de vergadering
van Burgemeester en Wethouders besloten
om Hendrik Otten voorlopig te schorsen
omdat hij de laatste weken weer aanhoudend
in staat van dronkenschap verkeert, zodat het
ondoenlijk wordt hem langer te houden. Zijn
zoon Jan Otten wordt opgedragen zijn
werkzaamheden de eerste tijd over te
nemen.
In februari 1882 wordt Hendrik Otten
ontslagen, daar hij voor zijne betrekking ten
eenemale ongeschikt is geworden.
Wel wordt beslist dat hij de betrekkingen
van omroeper, aanplakker en klokluider
voorlopig kan blijven vervullen. Hij zal dat
tot zijn dood op 74-jarige leeftijd in 1894
doen. Kennelijk stelde men voor deze taken
minder eisen.
Het is dus aan de drankzucht van Hendrik
Otten te danken dat in 1882 voor het eerst
het pakket van bode-/omroeperstaken door
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een talrijk gezin, verzoekt te worden
aangesteld als klokluider, aanplakker en
omroeper van de gemeente Hilversum als
opvolger van de overleden Otten, die hij al
van tijd tot tijd had vervangen.
Ook Nic. van Vulper solliciteert, maar
alleen naar de functie van klokluider van de
gemeente, daar hij vlakbij de toren woont en
bij brand dus dadelijk tegenwoordig kan zijn.
In de raadsvergadering van 13 maart 1894
worden de benoemingen een feit van een
klokluider (Vulper) die ƒ 35,- per jaar zal
verdienen ‘en een aanplakker/omroeper
(Hermes) die ƒ 15,- per jaar aan vast salaris
krijgt. Daarbij zal hij voor het aanplakken
uitbetaald krijgen resp. 10, 15 en 20 cent per
vel naar gelang de grootte en voor het
omroepen mag hij 35 cent rekenen binnen de
bebouwde kom en 50 cent daarbuiten.
De nieuwe omroeper Hermes blijkt ook niet
van onbesproken gedrag, getuige diverse
brieven van particulieren met klachten over
het niet volgens afspraak aanplakken.
In oktober 1916, als hij 66 jaar is, vraagt
Hermes eervol ontslag vanwege ziekte en
beveelt zijn zoon als opvolger aan. Een
maand later trekt hij echter zijn verzoek
weer in.
Per april 1924 wordt hem op zijn verzoek
ontslag verleend. Hij is dan 74 jaar. De
gemeente verzoekt hem echter tot 1 mei nog
als aanplakker te willen aanblijven, omdat
ze het voornemen heeft vanaf die datum de
gemeentelijke aanplakborden publiek te
verpachten.
Dat de gemeente in 1924 het zelf aanplakken
afstoot zal zeker te maken hebben gehad
met de opkomst van de krant waarin vanaf
het begin gemeentelijke afkondigingen
werden opgenomen.
De klaarblijkelijke invloed van de krant is
ook af te leiden uit de bepalingen betref
fende de afkondiging der plaatselijke
verordeningen zelf4).
In de bepalingen van 1852, Artikel Een,
lezen we dat De afkondiging der plaatselijke
verordeningen geschiedt door aflezing
derzelve aan het huis der Gemeente en door
aanplakking (...)
In de Verordening, regelende de wijze van
afkondiging van plaatselijke verordeningen
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Martin Pouw als ‘stadsomroeper’ anno 1987.

verschillende personen wordt uitgevoerd.
Het bode-ambt is - blijkens de separate
instructie voor bode in 1882 in het ‘Register
der Admissiën’- dan ook formeel los komen
te staan van de functie van omroeper,
aanplakker en klokluider. Dit zal verder ook
zo blijven.
Dat voornoemde functies nu losgekoppeld
zijn blijkt bovendien uit de sollicitatiebrieven
waarin gereflecteerd wordt op de vacature
die door het overlijden van Hendrik Ótten
was ontstaan.
De desintegratie gaat door

J. Hermes, 44jaar, gehuwd en huisvader van
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van november 1897 en in de daarop volgende
verordening van februari 1908 is er geen
sprake meer van aflezing, enkel van aanplak
king.
Het grotere bereik van de krant zal het
aflezen naast het aanplakken overbodig
hebben gemaakt.
Uit het voorgaande blijkt dus, dat persoon
lijke omstandigheden zoals drankzucht en
woonsituatie de direkte aanleiding waren tot
de desintegratie van het veelzijdige beroep
van bode/omroeper in Hilversum.
De krant had zijn eigen invloed op het
afnemen in belangrijkheid van de funktie
van dorpsomroeper. Zowel gemeente als
particulier adverteerden gaandeweg liever
in het ruim verspreide nieuwsblad dan dat ze
hun zaken toevertrouwden aan de traditio
nele en spirituele dorpsomroeper.

NOTEN
1) Archief gemeentebestuur van Hilversum,
1766-1850. Inv.nr. 39/1-2.
2) Archief gemeentebestuur van Hilversum,
1766-1850. Inv.nr. 1.
3) Archief gemeentebestuur van Hilversum,
1851-1939. Code -2.08.
4) Archief gemeentebestuur van Hilversum,
1851-1939. Dossiernr.: -1.751.
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Het wapen van Muiderberg
KI. Sierksma
Het wapen van Muiderberg is van azuur
( = blauw) beladen met een gouden koren
schoof, ter weerszijden vergezeld van een
sikkel van zilver met grepen van sabel
(=zwart). Het dorpswapen is in gebruik
zowel bij de r.-k. Boskapel (alsgrootstempel
onder andere op huwelijksoorkonden) als
bij de Hervormd-Gereformeerde Kerk
gemeenschap (als klein rondstempeltje). In
deze beide gevallen wordt het wapen
omgeven door een randschrift, luidende:
Messis Consummatio Saeculi: De oogst is de
voleinding der wereld (Mattheus 13:39). Een
zeer grote weergave in kleuren van het zegel
met wapen is opgehangen tegen de oostwand
van het koor in de kapel.
Het dorps cachet behoort nu tot de collecties
van het Koninklijk Kabinet van Penningen
en Gesneden Stenen in Den Haag". Toen
keizer Napoleon op 13 Louwmaand 1809
voor de gemeente Muiderberg en de
gemeente Muiden samen één secretaris
benoemde, namelijk Johannes van Zon
Junior, werden de stukken ter secretarie
geïnventariseerd en vermeldde men als 14e
nummer op de lijst het wapenstempel".
Het is merkwaardig dat er ook een variant
op dit Muiderberger wapen is ontstaan: met
een driebladerenkroon rond de schoof, op
de plaats waar ‘normaal’ enkele stengels
deze samenbinden. Kennelijk is die variant
aldus ‘verrijkt’ toen de familie Nijs op het
dorp bezittingen verwierf (namelijk op de
plaats waar het latere buiten Rustrijk zou
ontstaan) en Daniël Nijs (*1660, +1736) zich
Heer van Muiderberg noemde ’1. Een fraaie
grafzerk, dekkende de rustplaats van Daniël
Nijs en zijn echtgenote Elizabeth van
Leeuwen (*1670, +1728), vertoonde dit
wapen-Nijs, een wapen-Van Leeuwen en
een wapen-Van Collen. De zerk, gelegen op
een grafkeldertje vóór de familiebank in de
Kerk-aan-Zee, werd verpulverd tijdens een
brand, die 18 februari 1934 de kerk volledig

! J .'

verwoestte4'. De resten ervan werden
weliswaar op aanwijzing van Monumenten
zorg voorzichtig in een kistje opgeborgen
teneinde bij de herstelling der zerk te dienen,
maar het kistje schijnt sedert circa 1965 te
zijn verdwenen".
Dat echter het dorpswapen-Muiderberg
volledig door de familie Nijs als eigen wapen
is opgevat valt nog te zien aan twee zerken
van marmer op grafkelders in de oude kerk
van Velsen. Bijzonder fraai is het wapen
uitgehouwen boven de grafstenen van Isaac
Jan Nijs (*1625, +1690), Susanna van
Collen (*1641, + 1666) en de 2e vrouw van
Isaac: Maria Munter (*1668, + ?)6).
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Een kenner van de heraldiek zal echter bij
het zien van het wapen van Muiderberg wel
direct kunnen concluderen dat - in tegen
stelling met wat dikwijls het geval is - men in
dit wapen zeker niet het oudste zichtbare
teken van de dorpsgeschiedenis bezit. Het is
ongetwijfeld een 17e, misschien 16e eeuws
overheidsembleem, zeker geen overblijfsel
van middeleeuwse historie7^.

NOTEN
1) Catalogusnummer 74; inventarisnummer
1923-69. Het einde-17e-eeuwse koperen stempel
is voorzien van een handvat.
2) Notulenboek Muiderberg A3-168-125 (sedert 16
maart 1804). G(emeente)A(rchief) M(uiden).
3) Het wapen met omkroonde schoof vindt men ook
in J.B. Rietstap’s Armorial Général (1861-1887)
afgebeeld. Vgl. A. Vreeken, Muiderberg
voorheen en thans (Muiderberg 1901).
4) Een tekening, van de hand van A. J.Th. Kok,
vervaardigd in juni 1931, bleef gelukkig bewaard.
Zie: J. Belonje, De kerkvloeren als genealogische
gedenkteekenen. In: Heemschut XI (1935),
nr. 10, p.78.
5) Te dien tijde heb ik het op de zolder van het
gemeentehuis te Muiden nog gezien. Vgl. ookvan
mijn hand: Kerkgeschiedenis in beeld.
In: TVE VIII (1978), p. 19 e.v.
6) P.C. Bloys van Treslong en J. Belonje, Genea
logische en Heraldische gedenkwaardigheden in
en uit de kerken in de provincie Noord-Holland V
(Utrecht 1931), p. 167. Vgl. ook: H.J. Calkoen,
De Engelmunduskerk te Velsen (Velsen-Zuid
1972).
7) Vgl. over het wapen nog mijn boekje: Met wapen
en vlag tussen Vecht en Eem (Naarden 1980;
ISBN 90 6499 004 2).
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Naarden-Bussum in onze eeuw

door dr P. Schneiders.
Jubileum-uitgave Rabobank Naarden-Bussum, 1987.
Boekbespreking
Gooilust te 's-Graveland

door U.M. Mehrtens.
Veertig bladzijden, 26 illustraties, Bijdragen tot het
Bronnenonderzoek naar de Ontwikkeling van
Nederlandse Historische Tuinen, Parken en
Buitenplaatsen. Nummer 18 (1986).
Uitgave van de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg, Zeist.
Prijs ƒ 20,25.
Verkrijgbaar door storting op girorekening 425120
t.n.v. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist,
onder vermelding van Bijdrage Bronnenonderzoek,
deel 18.
Als nummer 18 van de Bijdragen tot het Bronnen
onderzoek naar de Ontwikkeling van Nederlandse
Historische Tuinen, Parken en Buitenplaatsen
verscheen kortgeleden een bijdrage over de
buitenplaats 'Gooilust' te 's-Graveland.
In het voorjaar en de zomer van 1986 verrichtte de
auteur U.M. Mehrtens een onderzoek waarbij een
groot aantal bronnen werd geraadpleegd. In het
bijzonder zijn er veel gegevens over de beplantingen
die vroeger zijn uitgevoerd bijeengebracht. De
vroeger uitgeplante bomen en heesters hebben, zo is
nu gebleken, hun duidelijke invloed laten gelden op
de nu voorkomende fauna op deze buitenplaats. De
gegevens zullen bij latere onderzoeken dan
ongetwijfeld nog van veel belang kunnen zijn.
Het is alleen jammer dat er uit de periode tussen 1895
en 1936, toen Frans Ernst Blaauw de buitenplaats
bewoonde en het park aanzienlijk veranderde,
relatief zo weinig gegevens bekend zijn. Over Frans
Ernst Blaauw is tot op heden geen archief samen
gesteld, terwijl deze periode juist direct aansluit op
de afgelopen vijftig jaar. Zoals bekend stichtte
Blaauw daar zijn over de hele wereld vermaarde
dierenpark, waar hij onder meer Bisons, Wilde
Paarden (uit de Gobiwoestijn), Gnoes, Zebra's,
Japanse Herten, Patagonische Hazen, Struisvogels
en allerlei watervogels hield en ook fokte. Thans
vinden wij op de buitenplaats daarvan alleen nog
enkele hokken die voor de Gnoes werden gebruikt
en wat karakteristiek hekwerk rond enkele
weilanden.
Onder de 26 illustraties bevinden zich niet alleen
oude kaarten en geschriften, maar ook tekeningen
uit de schetsboeken van Anna Maria Six uit het
midden van de vorige eeuw.
J. Taapken

Het werd hoog tijd, dat de geschiedenis van beide
gemeenten in deze eeuw eens geschreven werd!
Natuurlijk kan dat niet in 96 pagina’s. De auteur
vermeldt dan ook zijn beperkingen in de verantwoor
ding. Toch is het hem gelukt een aantal ‘grepen uit de
geschiedenis’ goed aaneengeschakeld en op een
boeiende wijze op papier te zetten. Een aantal
interessante anekdotes en leuke illustraties maken
het geheel tot een lezenswaardig boekje.
Erg goed vind ik, dat het grote verband met de
geschiedenis van over de gemeentegrenzen heen
vaak aangegeven wordt. Jammer is het, dat de
schrijver andere actieve (amateur-) historici geen
dienst bewijst door het weglaten van de annotatie.
Zij zullen veel bronnen wederom zelf moeten
opsporen.
Het minst gewaardeerd heb ik hoofdstuk 4:
'De Oorlogsjaren’. Ik heb mijn buik vol van
vaagheden als ‘de Bussumse jongen, die in het verzet
zat...', 'de Duits-Joodse vrouw, die...' of'de man uit
Naarden, die...’. Noem veertigjaar na dato gerust
wie, wat, waar en hoe. Deze generatie heeft rechtop
feiten en hoeft niet meer met vaagheden en
(overdreven?) gevoeligheden benaderd te worden.
Terecht vaag bleef de auteur bij de beschrijving van
de recente jaren. Een kritische geschiedschrijving
vraagt nu eenmaal enige afstand in jaren om die
periode juist weer te geven. De uitgebreide
geschiedenis van Naarden-Bussum in onze eeuw kan
dan ook pas na het jaar 2000 geschreven worden. Wel
is het goed, dat met dit boekje alvast een eerste
aanzet is gegeven. En misschien dat de Rabobank
dan ook ...?
J.V.M. Out
Geneeskundige Plaatsbeschrijving van Het Gooiland

door Dr J.F. van Hengel, Lid van den Genees
kundigen Raad voor Noord-Holland, 1875.
Heruitgave van de Hilversumse Historische Kring
‘Albertus Perk' in samenwerking met het Antiqua
riaat Cees Hoog Antink te Loenen a/d Vecht,
Brugstraat 6. Tel.: 02943 - 1499/1284.
Omvang: ca 400 pagina’s inclusief bijlagen, kaarten
e.d.
Prijs: ƒ52,50
Te bestellen bij het Antiquariaat of te verkrijgen bij
een aantal boekwinkels in het Gooi.
In het najaar van 1985 wijdde de Hilversumse
Historische Kring ‘Albertus Perk’ een tentoonstelling
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aan Doctor J.F. van Hengel (1811-1892). De
belangstelling voor het leven en werk van deze
Hilversumse arts uit de vorige eeuw bleek bijzonder
groot. Niet minder dan 7000 belangstellenden -en
bepaald niet alleen Hilversummers- bezochten de
tentoonstelling. Er verscheen een biografie over
Van Hengel, geschreven door Joop Reinboud, die
inmiddels vrijwel is uitverkocht. De belangsteling
voor een tweede boekje met verhalen van
Van Hengel zelf over het Hilversumse volksleven
bleek zo groot, dat tot een nieuwe oplage werd
besloten.
Gestimuleerd door deze respons vatte ‘Albertus
Perk’ het gedurfde plan op om het hoofdwerk van
Van Hengel uit 1875 opnieuw in druk uit te brengen.

GENEESKUNDIGE PLAATSBESCHRIJVING
VAN

H l f mOTLAWB,
DOOR

D \ J. F. VAN HENGEL,
Lid van den Geneeskundigen Raad voor N00RD-H0LLAND.

1875.
Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland
in facsimile

Omdat het uitbrengen van dit omvangrijke werk (ca
400 pagina’s met inbegrip van kaarten en bijlagen
met buitengewone maten) een kostbare zaak was,
werden door de kring gelden gereserveerd. Najaar
1987 meende het bestuur van ‘Albertus Perk’ dat het
er nu van moest komen. Er werd kontakt opgenomen
met een uitgever. Terwijl deze bezig was met een
calculatie bleek tot grote verrassing opeens dat het

Antiquariaat Cees Hoog Antink in Loenen a/d Vecht
al in een vergevorderd stadium was met het
uitbrengen van hetzelfde boek! Toeval of misschien
ook niet? Misschien is het wel een aanduiding dat na
112 jaar de tijd rijp is voor deze heruitgave.
Dankzij het streekarchief kwam men gelukkig op
eikaars spoor en na overleg werd besloten tot een
gezamenlijke uitgave. Bij het verschijnen van dit
nummer van TVE zal het eerste exemplaar uitgereikt
zijn in de ledenbijeenkomst van 'Albertus Perk’ op 25
november en ligt het boek ook in een aantal Gooise
boekwinkels.
Gevarieerde inhoud

Dr Van Hengel schreef veel in zijn leven. Zijn
leermeester, Professor Suerman te Utrecht had hem
erop gewezen dat hij degene was die geroepen was
om als een Hercules de Augiasstal Hilversum te
reinigen. Bij dit werk -het uitdragen van de
practische gezondheidsleer- werd hem aangeraden
ruimschoots de publiciteit te zoeken en om zijn doel
te bereiken ‘de machtige hefboom der pers’ te
gebruiken. Dat heeft Van Hengel gedaan. In een
aantal vaktijdschriften en in kranten zijn artikelen,
oproepen, ingezonden stukken en advertenties van
hem verschenen. Steeds opvallend daarbij blijkt zijn
gevoel voor details. Alle beweringen worden
gestaafd met hard feitenmateriaal.
De Geneeskundige plaatsbeschrijving van het
Gooiland is in feite een neerslag van alle waarnemin
gen die hij deed (zelfs op het gebied van flora en
fauna) en die in verband konden worden gebracht
met ziekte en dood. Maar het boek geeft meer dan
dat. Zeer minitieus beschrijft hij de sociale verhou
dingen van die tijd en met name de omstandigheden,
waaronder de fabrieksarbeider leeft en werkt.
Afmetingen van behuizing, de onnatuurlijke
houding in het werk, de slechte hygiëne, maar ook de
gedwongen winkelnering die het arbeidersgezin met
handen en voeten aan de fabrieksbaas bond.
Een literair hoogtepunt is het verhaal van Keesje,
een indrukwekkend en ontroerend verslag van het
leven van een Hilversumse fabrieksarbeider anno
1850.
Animator met een fotografische geest

Het is duidelijk dat Van Hengel geen schrijvende
kamergeleerde is geweest. De nauwkeurige
sfeertekening die het boek oproept is opgetekend
tijdens zijn dagelijkse praktijk als huisarts. Hij kende
zijn pappenheimers en ging ook metterdaad de strijd
aan tegen vooroordelen en tegen hygiënische en
sociale misstanden. Zo stond hij aan de wieg van het
Herstellingsoord Trompenberg, organiseerde
warme spijsuitdelingen en een speelgoedaktie met
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St.-Nicolaas, deed pogingen om tot een particuliere
aanleg van een waterleiding te komen en liet zes
huizen voor arbeiders bouwen.

Het geheim van Naarden

Uitgave van de Nederlandse Bachvereniging
Auteur M. Schmidt.
Circa 96 pagina’s, afmetingen: 21x21 cm,
vele illustraties.
Verkrijgbaar voor ƒ 19,90 in de boekhandel.

Meer dan regionale betekenis

Wie er ooit bij was weet het: de Matthaus Passion in
Naarden is een onovertroffen evenement. De
jaarlijkse gang op Goede Vrijdag naar de Grote Kerk
is, niet alleen voor ministers en staatssecretarissen,
een vaderlandse traditie geworden.
Waarom is Naarden - ook internationaal - zo'n
begrip, terwijl toch van Winschoten tot Vlissingen
ieder jaar weer het ‘Blute Nur’ weerklinkt? Wat is het
geheim van Naarden? Maurits Schmidt, journalist en
hartstochtelijk, zij het bescheiden barokblokfluitist.
ging op zoek. In de archieven van De Nederlandse
Bachvereniging. Bij de zonen van dr Anthon-meteen-h van der Horst. Bij dirigenten, solisten,
koorleden en bezoekers. Hun herinneringen,
ervaringen en belevenissen zijn nu gebundeld in 'Het
Geheim van Naarden', een zwerftocht door een
Matthaus-traditie'.
U leest hoe het bestuur in het prille begin bepaalde
dat arbeiders moesten betalen voor een plaats onder
het orgel, omdat ze ook geld genoeg hadden voor het
bijwonen van voetbalmatches. Hoe Willem Duys
zich in zijn te krappe matrozenpakje de kerk liet
binnensmokkelen onder de bontmantel van Jo
Vincent. Hoe de Bachvereniging zich verjongde na
het tijdperk-Charles de Wolff. Hoe Harry van der
Kamp het gehoor liet sidderen bij het verraad van
Judas.
Meer dan een historisch overzicht is 'Het Geheim
van Naarden1een levendig en vooral anekdotisch

Dat het boek veel feiten aandraagt over Hilversum
ligt voor de hand. Maar er is ook heel veel te vinden
over de andere Gooise gemeenten. Op veel plaatsen
relateert Van Hengel de Hilversumse situatie aan die
van de andere gemeenten. Als lezer sta je voor een
raadsel waar hij de tijd heeft gevonden om al deze
gegevens te verzamelen. Hij moet wel hier en daar
hulp hebben gehad. Dat is aantoonbaar het geval bij
de bewerking van het boek, dat is geredigeerd door
zijn vriend en opvolger Dr S. Stratingh Tresling. Bij
die bewerking zijn nog talrijke coupures aangebracht
en toch is het boek veel omvangrijker en vollediger
dan dat over Zeeland en Friesland, beschrijvingen
die in dezelfde tijd verschenen.
De waarde van het boek is al vaak bewezen. Het is
bekend en het wordt vaak geciteerd. De enkele
exemplaren die hier en daar in privé-verzamelingen
en in bibliotheken voorkomen zijn vaak letterlijk
stukgelezen. Het werd daarom hoog tijd dat dit
unieke boek voor een groter lezerspubliek gemakke
lijker toegankelijk werd. De initiatiefnemers
verwachten dat deze heruitgave ook zijn weg buiten
de regio zal vinden.
J. Lamme
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boek geworden. Het zal in het begin van de vastentijd
1988 (rond 17 februari) verschijnen, zodat de lezer
zich mede aan de hand van de vele illustraties - wie
herinnert zich nog de Gooische Moordenaar? - nog
enkele weken kan inleven voordat het weer zo ver is.
Bij voorintekening op deze unieke documentaire
betaalt u slechts ƒ 17,- (deze aanbieding is geldig tot
en met 31 december 1987). Naar keuze krijgt u het
boek z.s.m. na 17 februari thuisgestuurd (porto
kosten ƒ 3 ,- niet inbegrepen), of ligt het voor u klaar
tijdens de uitvoeringen van de Matthaus Passion in
Naarden.
Maak het verschuldigde bedrag over op postbank
rekening 234933, t.n.v. stichting De Nederlandse
Bachvereniging, onder vermelding van ’Het Geheim
van Naarden'.
Apotheek Schermer 1887 - 1987

Uitgegeven door apotheek Schermer te Bussum
In dit jubileumboekje, uitgegeven ter gelegenheid
van het eeuwfeest van bovengenoemde Bussumse
apotheek, wordt niet alleen ingegaan op de
geschiedenis van de apotheek zelf, maar ook op de
ontwikkeling van de hele gezondheidszorg in
BusSum. Ook de veranderingen in opleiding en
taakuitoefening van het apothekergilde worden
belicht. Weliswaar gebeurt dit in het korte bestek van
24 pagina’s, toch is het mede door de aardige
illustraties, een aantrekkelijke en zinvolle uitgave
geworden. Het boekje werd in opdracht van de
huidige apotheker, de heer Boodt, geschreven door
Memoriael, buro voor bedrijfshistorie en bedrijfspromotie.
St. Aloysiusschool voor M .A.V.O. jubileumboekje
1922 - 1987; een doelbewuste keuze

Uitgegeven door het schoolbestuur
Op basis van uitgebreid onderzoek in de meest
uiteenlopende archieven en door het verzamelen van
gegevens bij particulieren is de heer De Visser,
directeur van de school, erin geslaagd een uit
stekende geschiedschrijving van de St. Aloysius
school te vervaardigen. Dit tegen de achtergrond van
de ontwikkelingen op onderwijsgebied op zowel
landelijk als gemeentelijk niveau. Deze jubileum
uitgave mag een gunstige uitzondering genoemd
worden, omdat ditmaal niet alleen de voor oud-leerlingen interessante gegevens als lijsten van docenten
en directeuren e.d. werden opgenomen, maar ook
het grotere kader van de stichting van de school en de
geschiedenis van de instelling uitgebreid wordt
toegelicht.
De kolonie van de Internationale Broederschap te
Blaricum.

Maria W.J.L. Boersen
Uitgave van de Historische Kring Blaricum, 1987,
VIII en 98 blz. met illustr.
Prijs ?
Dit voortreffelijk uitgegeven boek is voortgekomen

uit een in 1982 geschreven doctoraalscriptie. Wij
mochten daar in 1985 in het Blaricumnummer van
ons tijdschrift een beknopte versie uit publiceren.
Wat nu voor ons ligt bevat een verder aangevulde
tekst, gevolgd door een uitgebreide literatuuropgave,
de statuten van de Broederschap, een lijst van
kolonisten en een situatieschets van de koloniehuisjes.
De kolonie vond haar begin in 1899 in Laren,
verhuisde in 1900 naar Blaricum en ging daar teniet
tijdens en mede als gevolg van de spoorwegstaking
van 1903. Er is nog wel een en ander in stand
gebleven tot 1911, maar niet op de oorspronkelijke
basis.
De kolonisten waren idealisten, Tolstojanen die, als
zo velen rond 1900, de maatschappij wilden
verbeteren. Het uitgangspunt en de grondslag voor
de kolonie worden door Maria Boersen op heldere
en begrijpelijke wijze uiteengezet. Men verneemt
duidelijk wat het christen-anarchisme, gebaseerd op
de liefdeleer uit de Bergrede, wilde bereiken.
Daarna blijkt, hoe menselijke tekortkomingen het
bereiken van de gewenste resultaten in de weg
stonden.
De auteur keek verder dan de kolonie in Blaricum
alleen. We lezen (zij het beknopt) van de uit deze
voortgekomen Humanitaire school, van contacten
met Van Eeden’s Walden en enkele andere kolonies.
Het boek van Maria Boersen is mede waardevol door
de toevoeging van twee hoofdstukken die respec
tievelijk de reacties op de koloniestichting en de
invloed der christen-anarchisten op de samenleving
behandelen.
De Historische Kring Blaricum heeft een waardevolle uitgave tot stand gebracht die, zowel naar
inhoud, als naar uiterlijk, bijzonder goed is. Hem zij
alle succes toegewenst bij de verkoop, want het boek
verdient de aandacht van velen in en buiten het Gooi.
A.C.J. de Vrankrijker
Vogels tussen Vecht en Kern

Het boek telt 400 pagina’s, is gebonden en voorzien
van een afwasbare omslag waarop in kleur een
korhaan staat afgebeeld. Het is verlucht met 24
kleurenfoto’s van vogels en bevat ook tientallen
zwart-wit foto’s.
De prijs bedraagt slechts ƒ 32,50. Inclusief verzend
kosten wordt deze ƒ 4 1 Na ontvangst van één van
de beide bedragen op postgiro 5178253 t.n.v.
Avifauna van het Gooi ontvangt u bericht over het
dichtst bijzijnde afhaaladres of het boek wordt u
toegezonden.
Onder deze titel verscheen op 31 oktober 1987 ter
gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de
Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken boven
genoemd boekwerk.
Het is in de eerste plaats geschreven voor de
geïnteresseerde natuur- en vogelliefhebber die meer
wil weten over de vogels in de streek tussen de Vecht
en de Eem.
De wat meer gespecialiseerde vogelliefhebber komt
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uitvoerig aan zijn trekken bij de soortbeschrijvingen.
Daar worden alle soorten vermeld die in het
beschreven gebied zijn waargenomen. Hun reilen en
zeilen wordt uit de doeken gedaan en tal van
wetenswaardigheden passeren de revue. Bij elke
soort staan bovendien de volksnamen aangegeven.
Na een hoofdstuk over de wordingsgeschiedenis van
het gebied wordt de invloed van de mens op het
landschap behandeld.
In het deel over de historie van de Gooise avifauna
wordt teruggegrepen tot de Romeinse tijd.
Bijzonder onderdeel vormen de gegevens over de
Gooise vogels in de literatuur. Joost van den Vondel,
Frederik van Eden en Henri Borel komen daar aan
bod.
Een ander onderdeel is de relatie tussen landschap,
vegetatie en avifauna.
Bosvogels tussen Vecht en Eem geeft onder andere
de betrekkingen weer tussen vogels en bosaan
plantingen en produktiebossen.
Nestkasten en hun bewoners is de titel van een
hoofdstuk over de dieren die van nestkasten gebruik
maken. De kasten blijken, behalve voor vogels,
gewilde woon- en schuilgelegenheden te vormen
voor zoogdieren en insekten.
Slaapplaatsen is de titel van een stuk over de
slaapgewoonten van vogels. Waar overnachten zij,
wanneer maken zij er gebruik van en hoe en wanneer
gaan de vogels er naar toe.
Een speciaal opgezet onderzoek naar de slaap
gewoonten van meeuwen verschaft veel feiten over
het doen en laten van deze groep.
Er zijn enkele kaartjes opgenomen met de ligging van
meeuwenslaapplaatsen en die van kraaien, eksters
en spreeuwen.
De Ransuil
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De Sperwer

Dat er vogels over de streek trekken kan iedereen
waarnemen. Het hoe en waarom van deze vogeltrek
wordt voor de lezer uit de doeken gedaan. Wanneer
de inwoners van de streek tussen Vecht en Eem zich
ter ruste begeven worden de uilen actief en zoeken
het gebied af naar prooien. Wat deze nachtvogels
eten blijkt uit de resultaten van vele uren lang
geduldig uitpluizen van hun braakballen, die de
onverteerbare resten van hun prooidieren bevatten.
Voorts bevat het boek gegevens die tevoorschijn
kwamen bij tellingen van roof- en watervogels in de
winter. Het voorkomen van waterhoentjes in de
winter, de grootte van de groepen, hun winterverblijfplaatsen en voedsel zijn de onderwerpen van
een ander hoofdstuk.
Voor wie het allemaal zelf wil gaan beleven staan er
twintig excursiemogelijkheden in de streek
beschreven. Korte en langere routes om te wandelen,
fietsen of varen met daarbij een routekaart. In de
bijbehorende tekst staat aangegeven waar de
vogelsoorten te zien of te horen zijn.
Dick A. Jonkers
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De auteur geeft 16 voorbeelden van verkeerde
beheersmaatregelen door NS! Klepelen, grond
afgraven (met daarin de zaden en plantedelen van
zeldzame planten), gebruik van herbiciden enz.
Natuur en Milieu, oktober 1987, jrg. 11, no. 10

-NIC*-

Het Korhoen

Uit de tijdschriften
Natura, juli/augustus 1987, jrg. 84. nr. 6

Gemeentebesturen, plantsoenendiensten en ieder
die wil meedenken over natuur en milieu, wij allen
dus, mogen ons openstellen voor een artikel van
A. Koster. Men zal geboeid kennis nemen van de
inhoud. De titel luidt enigszins verrassend: Stedelijk
groen, honingbijen en entomofauna. ‘Onkruid’bestrijding door de milieuvriendelijke methode van
kwistig strooien van een laag houtsnippers leidt tot
verarming van wilde flora. Niet alleen de honingbijen
van de imkers, ook de wilde bijen, de hommels enz.
hebben een ruime keus van bloeiende planten nodig
van voorjaar tot najaar. Per volk hebben de
honingbijen ca 40 kg stuifmeel per jaar nodig
(voedsel voor het broed) en een veelvoud daarvan
aan nectar.
De auteur geeft duidelijke aanwijzingen voor
maaibeheer (wegbermen, spoorbermen): grazige
vegetatie om de twee jaren en dan nog gefaseerd
maaien, zodat steeds een overjarig gedeelte van de
vegetatie aanwezig is.
Natura, september 1987, jrg. 84, jr . 7

Van IJzendoorn vestigt de aandacht op een recent
rapport van A. Koster. De flora van de Nederlandse
Spoorwegen. Koster bindt de strijd aan tegen de
steeds meer bij het maaien van bermen gebruikte
methode van ‘klepelen’. Klepelmaaiers verpulveren
het maaisel. Dit kan dus niet meer worden afgevoerd.
En afvoer is juist belangrijk om de bijzondere
elementen van de inheemse flora een bestaans- of
overlevingskans te geven.

Drs H.W.R. van den Wall Bake en A. de Lange,
beiden medewerkers van de Stichting Natuur en
Milieu, schrijven over ‘Wetlands’ - een goede
Nederlandse naam voor waterrijke gebieden is er
niet - naar aanleiding van de conferentie in Regina.
Canada, in 1987, waar richtlijnen voor verstandig
gebruik van deze gebieden werden vastgesteld en
tevens verbeteringen in het Ramsar Verdrag van
1971 werden aangebracht. Wat ons land betreft
denken we natuurlijk aan het Waddengebied, en in
het Gooi aan de Naardermeer. Het gebruik van dit
laatste gebied is stellig in verstandige handen. Of en
hoe het verdrag in het algemeen wordt nageleefd zal
in 1990 tijdens de volgende conferentie moeten
blijken.
Het vliegveld Hilversum staat dezer dagen in de
belangstelling nu Loosdrecht 600 woningen vlak er
naast wil bouwen. Tegen dit plan is vrijwel iedereen
in de weer gekomen. De Rijksluchtvaartdienst en de
Stichtse Milieufederatie vinden zich zelfs zij aan zij,
de eerste omdat hij bang is dat er weer een potentiële
groep klagers tegen geluidshinder zal ontstaan, de
tweede omdat het onaanvaardbaar geacht wordt
mensen daar te huisvesten wegens het vlieglawaai.
De zaak is van nationale betekenis omdat de afdeling
Geschillen van Bestuur van de Raad van State zich
gaat buigen over de principiële vraag welke
geluidshindernorm in casu gehanteerd moet worden.
Iedere belanghebbende wil de hem best passende
norm toepassen en er is een reeks van normen, hoe je
het maar bekijkt! Niet alleen de Stichtse Milieu
federatie ziet de uitspraak met belangstelling
tegemoet.
Vogels, november/decmber 1987, nr. 42

Prof dr K.H. Voous in de serie ‘Moerasvogels van
Europa’: Roerdomp. De schrijver concludeert: De
toekomst van de Roerdomp is niet rooskleurig.
Samenvattend schrijft hij: Ontginning van zijn
woongebieden, waterpeilverlaging en andere ingrepen
in zijn biotoop, watervervuiling en vergiftiging van
zijn jacht- en visgronden, verstoring van zijn
woongebieden door recreatie en verder nog de jacht in
Zuid-Europa, zijn de gevaren waaraan de Roerdomp
blootstaat.
In elke koude winter komt naar schatting 30-50% van
onze Roerdompen om. Men kan hier aan toevoegen
dat bij ons overwinterende roerdompen in strenge
winters kostbare energie moeten verspillen wanneer
ze door schaatsenrijdend publiek uit de rietdekking
worden opgejaagd.
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Actualiteiten

boerderijen (1628) in het centrum van Blaricum
welwillend ten gebruike gegeven. De Kring zal
daarin zijn activiteiten in de komende jaren
belangrijk kunnen consolideren en uitbreiden.

Historische Kring Blaricum
Verslag van de viering van het eerste lustrum

Archivaris in Naarden

De gemeenteraad van Naarden heeft de heer Dirk
Dekema per 1 september jongstleden benoemd tot
archivaris van die stad. Dit als gevolg van een besluit
van december 1986 om het beheer van de openbare
gemeente-archieven in eigen huis te verrichten en
dus geen aansluiting te zoeken bij het Streekarchief
voor het Gooi en de Vechtstreek.
Als toekomstige archiefbewaarplaats zal het
voormalige Burgerweeshuis worden aangewezen na
de restauratie en omvangrijke verbouwingen die
daarvoor nodig zijn.
Aanstelling van een archivaris en aanwijzing van een
archiefbewaarplaats impliceren dat de gemeente
Naarden kan verzoeken om in bewaring geving van
de zogenaamde rijksarchieven die momenteel
berusten in het Rijksarchief in de provincie
Noord-Holland te Haarlem. Het gaat hier om de
doop-, trouw- en begraafboeken en de oud-rechterlijke archieven van vóór 1811, de notariële archieven
en de weeskamerarchieven.
Alhoewel te betreuren valt dat door deze ontwikke
lingen in Naarden van centraal archiefbeheer in eén
streekarchief voor het hele Gooi geen sprake meer
kan zijn is het anderzijds voor de archiefgebruikers
wel een verbetering dat de archieven van Naarden nu
eindelijk de zorg gaan krijgen die zij zolang hebben
moeten ontberen.
De heer Dekema heeft zijn opleiding gevolgd aan de
Rijksarchiefschool en is voor zijn huidige aanstelling
werkzaam geweest als archivaris in het streekarchivariaat van de Bommelerwaard.

Het eerste lustrum van de Kring werd op 14 mei 1987
gevierd. De twee belangrijkste thema's waren:
expositie en publicatie.
Het eerste vond vorm in een tentoonstelling van
werken van Blaricumse beeldende kunstenaars,
voorbereid met hulp van enkele actieve kunstenaars.
Verder was er een fotowedstrijd met als thema:
Blaricum in de seizoenen, waarbij de vijf basisscholen
werkstukken maakten.
Het tweede onderdeel kreeg gestalte in een uitgave
van ‘De Kolonie van de Internationale Broeder
schap’ (1900-1903 in Blaricum), van de hand van ons
lid mevrouw drs Maria Post-Boersen.
Verder werden drie wandel-/fietsgidsjes samen
gesteld, met routes zowel door het oude dorp en de
Bijvanck als buiten deze woonkernen.
De gemeente stelde het gemeentehuis ‘Nederheem’
voor de expositie ter beschikking en bood gelegen
heid voor twee ontvangsten.
De Commissaris der Koningin in Noord-Holland,
drs R.J. de Wit, opende de tentoonstelling op
zaterdag 9 mei 1987 en reikte de prijzen van de
fotowedstrijd uit, terwijl hij tevens aan de vertegen
woordigers van de basisscholen, elk vergezeld van
een leerling, een klein aandenken overhandigde.
Na een kort welkomstwoord van burgemeester,
mevrouw Le Coultre-Foest, heette de voorzitter van
de Kring, de heer Van Keulen, de ongeveer 150
gasten, die met moeite een plaatsje in de raadszaal
hadden gevonden, welkom. Hij wees op de
bijzondere plaats welke de Kring zich al vlug heeft
verworven, wat zich uitte in veel geschenken zoals
werktuigen, onderdelen van klederdrachten,
sieraden, boeken, platen en oude bescheiden.
Van de tentoongestelde werken werd een catalogus
gemaakt en er werd een lijst samengesteld van de
ongeveer 115 beeldende kunstenaars die in de
periode 1890-1970 korte of langere tijd in Blaricum
hebben gewoond en gewerkt.
Op 14 mei-de oprichtingsdatum van de Kring-vond
in hetzelfde zaaltje van Café ‘D’Ouwe Tak’, waarin
de oprichting plaats vond, een bijeenkomst plaats ter
herdenking, waarbij ook burgemeester, wethouders
en raadsleden waren uitgenodigd.
Velen verdienen dank voor wat zij bij dit lustrum
gepresteerd hebben, maar kunnen niet allen met
name genoemd worden. Wel vermeld moet worden
dat de Kring een eigen huis heeft gekregen: de
gemeente heeft een groot deel van een der oudste

Cursus paleografie 17e eeuw in het Streekarchief

Evenals in het afgelopen jaar wordt in de maanden
januari/februari 1988 weer een cursus paleografie
van de 17e eeuw georganiseerd in het Streekarchief
voor leden van Tussen Vecht en Eem.
De cursus zal bestaan uit 8 lessen van twee uur op
woensdagavonden en zaterdagochtenden. Elke
cursist krijgt een syllabus uitgereikt en gezamenlijk
wordt het lezen en transcriberen (in leesbaar schrift
overzetten) geoefend aan de hand van kopieën van in
het archief aanwezige stukken. Tevens wordt
huiswerk opgegeven.
De cursus biedt plaats aan 12 personen, de kosten
bedragen ƒ 50,- per persoon. Gegadigden kunnen
zich telefonisch opgeven bij de archivaris,
mevr. C.M. Abrahamse, tel.: 035-292646of 292560.
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Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek

Lijst van archieven en verzamelingen

De archieven zijn geordend naar soort. Daarnaast
wordt aangegeven welke periode het archief beslaat
en wat de omvang in strekkende meters is. Een *
betekent dat er een toegang op het archief is in de
vorm van een inventaris of plaatsingslijst.
Gemeentearchieven

Blaricum, 1699-1926. 26 m'. *
Hilversum, (1424) 1766-1939. 190 m’. *
Laren, 1699-1924. 21 m’. *
Nederhorst den Berg, 1625-1936. 26,5 m’. *

Blaricum, (1605) 1664-1956. 10 m’. *
Hilversum, 1746-1951. 6m ’. *
Kortenhoef, 1680-1946. 2,2 m’. *
Nederhorst den Berg, (1600) 1625-1954. 1,8 m’. *
Archieven van personen, bedrijven, verenigingen etc.

Albertus Perk, 1668-1850. 3,5 m'. *
Bouvy Zout te Muiden, (1735) 1838-1981. 2 m’. *
Comité Blaricum Zelfstandig, 1922-1985. 0,3 m’.
Commissie tot beheer van de grindweg van
Hilversum op Laren, 1853-1930. 0,8 m’.
Erfgooiersvereniging ‘Macht door Recht’,
afd. Hilversum, 1923-1958. 0,2 m’.
Hilversumse Stoomspinnerij en Weverij, 1867-1901.
0,2 m ’.

Rijksarchieven behorend bij bovengenoemde
gemeenten

Doop-, trouw- en begraafboeken van vóór 1811.
1,5 m'. *
Oud-rechterlijke archieven van vóór 1811. 6 m’. *
Notariële archieven t/m 1905. 23,5 m’. *
Gaarderarchieven van vóór 1811. 0,2 m’. *
Registers van de burgerlijke stand behorend bij
bovengenoemde gemeenten

Registers houdende akten van geboorten tot circa
1884.
Registers houdende akten van huwelijken tot circa
1910.
Registers houdende akten van overlijden tot circa
1934.
Totaal 9 m’. *
Waterschapsarchieven

Hofstede Oud Bussem, 1596-ca 1902. 0,7 m’.
Maatschappij tot bevordering van de Toonkunst,
afd. Bussum, 1912-1983. 0,5 m’. *
Ned. Fed. voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulp
verlening, afd. Hilversum, 1961-1974. 0,8 m’.
Stichting Cultuurcentrum Wilhelmina (Hilversum),
1947-1970. 0,5 m’.
Stichting Filmkring Hilversum, 1953-1968. 0,5 m’. *
Volksuniversiteit Hilversum, 1919-1960. 1 m’.
Vereniging Vrienden van het Gooi, 1935-1978
(1986). 2,5 m’. 4
Verzamelingen betreffende het Gooi e.o. bijeen
gebracht door:

Coll. Van der Aa, 0,5 m'.
Coll. Van Boetzelaer. 0,5 m’.
Coll. De Lange, 4 m’. *
Coll. Smorenburg, 1,5 m'. *
Coll. mevrouw Talsma Siccama (betr. N.H.kerken in
Hilversum en Nederhorst den Berg), 0,25 m’.

Blijkpolder, 1708-1951. 1.3 m’. *
’s-Gravelandse polder, 1624-1979. 8m ’. *
Heintjesrak- en Broekerpolder, 1932-1979. 1,1 m’.
Hollands Ankeveense polder, 1733-1979. 4,5 m’. *
Horn- en Kuijerpolder, 1746-1962. 2,5 m’. *
Horstermeerpolder, 1612-1980. 6m ’. *
Kortenhoefse polder, (1612) 1811-1979. 6,5 m’. *
Spiegelpolder, 1779-1951. 1 m’. *
Stichts Ankeveense polder, 1813-1979. 4 m’. *
Archieven van hervormde gemeenten

Ankeveen, 1643-1955. 1,6 m’. *
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi
De Zandzee te Bussum

Het verzet door de Vrienden en ‘Leefmilieu’ tegen
het beleid van de gemeente Bussum en de provincie
Noord-Holland inzake de bouw van een tennishal en
de aanleg van een sportterrein leidde - zoals eerder
gemeld - tot een uitspraak van de Raad van State op
30 juli 1987. Daarin besloot dit college, dat de naar
onze mening onjuist door de Provincie gehanteerde
verordening niet geldig was, omdat deze inmiddels
door de Afvalstoffenwet was achterhaald, althans
voorzover van belang voor het geschil. Hierop heeft
de Provincie een verzoek om herziening ingediend.
Op 11 september 1987 heeft de Raad van State
besloten tot de gevraagde herziening en na een
summier inhoudelijk onderzoek op grond van de
alsnog toepasselijk geachte verordening de beroepen
van de Vrienden en ‘Leefmilieu’ verworpen.
De Vrienden waren niet voor de tweede mondelinge
behandeling opgeroepen. Hoewel zij - anders dan de
Raad van State stelt - moeten aannemen, dat dit van
invloed is geweest op de uitkomst van het inhoudelijk
onderzoek, zullen zij in de uitspraak berusten. Het is
immers een geheel academische kwestie geworden:
a. de Zandzee is inmiddels verdwenen;
b. het waterwingebied, waarin de Zandzee was
gelegen, zal per 1991 worden opgeheven en de
waterwinning is reeds in het voorjaar 1987
gestaakt wegens vergiftiging van de winputten;
c. per 1 januari 1987 is van kracht geworden de
Grondwaterwet (18 december 1986 Stb. 668),
waarvan verwacht mag worden, dat deze
herhaling van eerder beschreven misstanden en
misverstanden kan voorkomen, hoewel niet met
terugwerkende kracht.

Zorgen bij het GNR

Na de sluiting van de kopij voor de vorige
aflevering is enige opschudding ontstaan
in verband met de financiële perikelen
van het Gooisch Natuurreservaat, die ook
tot de nationale nieuwsmedia zijn
doorgedrongen. Eerder was al bekend
geworden, dat de gemeente Hilversum
zich van het Spanderswoud, Anna’s
Hoeve en een gedeelte Corversbos
wenste te ontdoen. Vervolgens meende

deze gemeente haar evenredig aandeel in
het voor 1988 begrote tekort van de
Stichting eenzijdig te moeten verlagen.
Indien de overige participanten dit
bedenkelijke voorstel zouden volgen, zou
de Stichting haar begroting aanzienlijk
moeten besnoeien. Daar is echter geen
ruimte voor, omdat deze nog vrijwel
geheel uit vaste lasten bestaat. Zo wordt
het Gooisch Natuurreservaat in acute
problemen gebracht juist nu versterkte
aandacht aan het achterstallig onderhoud
aan de terreinen wordt gegeven en de
even noodzakelijke rationalisering van de
organisatie wordt voorbereid.
Nu, eind oktober, is men er blijkbaar niet
in geslaagd de gemeente Hilversum tot
andere gedachten te brengen. Wel breekt
men zich het hoofd over de formele vraag
of het gerezen geschil tussen de Stichting
en de Gemeente straks aan de burgerlijke
of aan de administratieve rechter moet
worden voorgelegd. Een keuze tussen
twee lange wegen naar een uitspraak ten
principale over wat al meer dan vijftig jaar
geleden tussen de participanten moet zijn
overeengekomen.
De optimisten onder ons geven de hoop
niet op, dat de ongelukkige manoeuvre
van Hilversum alsnog aanleiding zal zijn
tot een versnelde herziening van de
verhoudingen tussen participanten en het
bestuur van de Stichting. Versneld,
omdat deze met ingang van 1990 toch
voor wijziging in aanmerking komen.
Dan zouden wij ons behalve over een
voortvarende rentmeester ook over een
slagvaardig bestuur kunnen verheugen.
Intussen moeten allereerst de rentmeester
en de wetenschappelijke adviescommissie
zich bezighouden met de consequenties
voor het terreinbeheer op de korte
termijn. Het slechte weer in 1987 heeft
niet meegewerkt. Op de heiden is wel
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opslag verwijderd, maar bij gebrek aan
middelen moet het plaggen tot enkele
hectaren beperkt blijven. Het is te
verwachten, dat de terreinwerkzaamheden - zoals dat vroeger ook het geval
was - weer uitbesteed zullen worden.
Daarvan is groter productiviteit te
verwachten en meer flexibiliteit in de
werkprogramma’s en de begroting. De
rechtspositie van 17 terreinmedewerkers
dient echter eerst geregeld te worden.
Het is onwaarschijnlijk, dat het Gooisch
Natuurreservaat in de naaste toekomst
een op zichzelf dringend gewenste
verruiming van inkomsten mag ver
wachten. Daarvoor is de ontreddering
van de overheidsfinanciën te groot, de
politieke en bestuurlijke belangstelling te
klein en zijn de Gooise gemeenten te lang
op een koopje bediend door het Gooisch
Natuurreservaat.
Alle Gooise ingezetenen hebben er
belang bij, dat de ambtelijke verwikke
lingen geen belangrijke schade doen aan
het behoud van de bezittingen van de
Stichting of aan de natuurgebieden, die
nu nog eigendom zijn van de Gooise
gemeente. Van velen mag worden
aangenomen, dat zij bereid zullen blijken
bij te dragen in een fonds, waaruit de
kosten bestreden kunnen worden van
zulke verbeteringen als niet gerekend
kunnen worden tot de traditionele
verplichtingen van de participanten. De
Vrienden hebben hiermee in het verleden
de nodige ervaring opgedaan en hopen
binnenkort op basis van een degelijke
afspraak met de Stichting en in overleg en
samenwerking met maatschappelijk
gerichte particuliere organisaties nadere
mededelingen te kunnen doen.

gemeenten Bussum en Laren is inmiddels
bericht ontvangen, dat deze brieven in
raadsvergaderingen voor kennisgeving
zijn aangenomen.
Het bestuur van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi zal gaarne bekend
worden gemaakt met de namen van
personen, die zich beschikbaar willen
stellen voor het bestuurslidmaatschap op
korte of langere termijn. In het algemeen
worden geen andere kwalificaties
verlangd dan brede algemene maatschap
pelijke ervaring en warme belangstelling
voor het werkterrein van de Vereniging.
Hiernaast moet worden opgemerkt, dat
nagestreefd wordt de gemiddelde leeftijd
van de bestuursleden te verlagen.
Gegadigden worden uitgenodigd zich
vrijblijvend in verbinding te stellen met
een bestuurslid van hun keuze.

De z.g. Groene Kaart van het Gooi is thans
in nieuwe bewerking verschenen en voor de
leden verkrijgbaar tegen de speciale prijs
van ƒ6,— (franco per post) door overmaking
op postrekening 262888 ten name van
Penningmeester Vereniging van Vrienden
van het Gooi te Amersfoort.

Op 29 augustus 1987 heeft het bestuur van
de Vrienden zich schriftelijk gericht tot
alle leden van de Gooise gemeenteraden.
Daarin werd ernstige bezorgdheid
uitgesproken over de gevolgen van
mogelijke lagere gemeentelijke bijdragen
in het tekort van de Stichting Gooisch
Natuurreservaat en inspanning verzocht
deze ontwikkeling te keren. Van de
230

TVE Activiteiten
De stichting Tussen Vecht en Eem is
voornemens haar traditionele Open Dag in
1988 te houden in Loosdrecht en wel op
zaterdag 28 mei.
Aan het speciale Loosdrecht-nummer van
dit tijdschrift wordt hard gewerkt, terwijl
ook het dagprogramma reeds vorm begint te
krijgen. Nadere mededelingen volgen in het
eerste nummer van 1988.
Er zal in januari 1988 geen nieuwjaarsbijeen
komst voor de vrienden van TVE worden
georganiseerd.
Wel is het bestuur van plan, ter versteviging
van de onderlinge banden, een dergelijke
samenkomst te convoceren in de herfst van
volgend jaar.

A -

* *

>

Leden van TVE en de VVG hebben de mogelijkheid
hun oude jaargangen van het tijdschrift van TVE en
van TVE-VVG in te laten binden.
Twee jaargangen per deel kosten ƒ 22,50.
Ingebonden exemplaren ter inzage treft u aan bij:
mevrouw E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer, per
adres Antiquariaat 'Carpinus’, Kerkstraat 26,
Bussum. Telefoon 02159 - 14996. Geopend dinsdag
t/m zaterdag van 12 tot 6 uur, waar u ook uw
jaargangen ter inbinding kunt afleveren.

ANTIQUARIAAT
’’CARPINUS”
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Afscheid voorzitter redactie

N a h e t v e r s c h ijn e n v a n d e z e a f le v e r in g z a l
D r A . C . J . d e V r a n k r i j k e r a f t r e d e n a ls
v o o r z i t t e r v a n d e r e d a c t ie . D a a r m e e is
v o ld a a n a a n d e v o o r w a a r d e d o o r h e m z e lf
g e s t e ld , t o e n w ij h e m v i j f j a a r g e le d e n
v e rz o c h te n g e d u re n d e e e n a a n lo o p p e rio d e
a a n te b lijv e n v o o r o n z e v o o r t a a n g e m e e n 
s c h a p p e lijk e u itg a v e .
D e u it g e v e r s , d e S tic h tin g e n d e V e r e n ig i n g ,
z ijn d e h e e r D e V r a n k r i j k e r v e e l d a n k
v e rs c h u ld ig d . M e t h e t g e z a g v a n d e G o o is e
h is to r ic u s b ij u it s t e k h e e f t h ij a ls k e n n e r v a n
d e n a t u u r l i j k e o m g e v in g m e t w ijs h e id ,

V e r e n ig in g .
E e n o p s o m m i n g v a n z ijn v e le v e r d i e n s te n
h e e f t al e e r d e r v o o r g r o t e p r o b l e m e n
g e z o r g d , to e n d e V r ie n d e n h u n s t a t u t a i r e
m o g e l ij k h e d e n v a n e e r b e t o o n u i t p u t t e n .
G e lu k k ig is d e h e e r D e V r a n k r i j k e r o n s o o k
h ie r te h u lp g e k o m e n d o o r g o e d te v in d e n
d a t z ijn in d r u k w e k k e n d e b ib lio g r a f ie in d it
n u m m e r w o r d t a f g e d r u k t.
D e z e is o p g e z a g v a n d e s c h r ijv e r z e lf to t
v a n d a a g v o lle d ig , m a a r v o lg e n s o n z e
h a r t e li jk e w e n s n o g la n g v o o r u it b r e i d in g
v a t b a a r . W ij h o p e n im m e r s , d a t o n z e s t r e e k

in s p ir a t ie e n to e w ijd in g le id in g g e g e v e n a a n

e n h a a r b e w o n e r s z ic h n o g v e le j a r e n in d e

d e o n tw ik k e l in g v a n h e t tijd s c h r if t e n v e e l
b ij g e d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n li jk e n v a n d e
d o e s t e ll in g e n v a n d e S tic h tin g e n v a n d e

w a r m e b e la n g s te l li n g e n v r i e n d s c h a p v a n
d e h e e r D e V r a n k r i j k e r m o g e n b lijv e n
v e rh e u g e n .
/
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F. L e C o u ltr e

J .E . B r ik k e n a a r v a n D ijk
v o o r z i t t e r V r ie n d e n v a n h e t G o o i

v o o rz itte r T u s s e n V e c h t e n E e m

G e s c h r ifte n v a n d r A .C .J . d e V r a n k r ijk e r .

B o e k e n e n b r o c h u r e s , a lg e m e e n
H e t m a a t s c h a p p e lij k le v e n in N e d e r la n d in d e G o u d e n
E e u w . P a tr ia r e e k s d e e l 6 . A m s te r d a m 1 9 3 7 ,1 3 9 blz.
D e m o t iv e e r in g v a n o n z e n o p s t a n d . D e th e o r ie ë n v a n

m e t illu s tr.

h e t v e r z e t d e r N e d e r la n d s c h e o p s ta n d e lin g e n te g e n

D e k o r tste w e g . D e to c h t va n B a r e n ts en H e e m sk e r c k .

S p a n j e in d e j a r e n 1 5 6 5 - 1 5 8 1 . D is s . U n iv e r s ite it v a n

A m s te r d a m . N ijm e g e n /U tr e c h t 1 9 3 3 , X I I e n 193 b lz.
H a n d e ls e d itie V I I I e n 193 b lz . H e r d r u k U tr e c h t

S c h ijn w e r p e rs n o 2 5 . U t r e c h t z .j . (1 9 3 9 ), 1 1 9 b lz . m e t
illu s tr.
V ie r e e u w e n N e d e r la n d s c h s t u d e n t e n le v e n . V o o r b u r g

1979, X e n 193 b lz .

z .j. (1 9 3 9 ), 372 b lz . m e t ilu s tr.

D e s t a a t s le e r v a n H u g o d e G r o o t e n z ijn N e d e r 

V e r z a m e lin g v a n N e d e r la n d s c h e lit e r a t u u r o v e r h e t

la n d s c h e t ij d g e n o t e n . N ijm e g e n /U tr e c h t 1937,

s t u d e n t e n le v e n . O p g e m a a k t bij g e le g e n h e id v a n d e

118 blz.

te n to o n s te llin g , g e h o u d e n tijd e n s h e t d e r d e
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Lustrumfeest van het N.S.C. Carolus Magnus.
Nijmegen/JJtrecht 1939, 29 biz.
Mercantilisme en koloniale expansie. Amsterdam
1941,98 blz.
In andermans ogen. Schijnwerpers no 46. Utrecht
z.j. (1942), 114 blz. met illustr.

Het beroep op de Blyde Incomste en andere privileges
in Brabant tegen inquisitie en de nieuwe bisdommen
in de XVIe eeuw. Historisch Tijdschrift deel XV,

1936, blz. 101-137 en 244-268.
Overstemming en submissie. Historisch tijdschrift

deel XVII, 1938, blz. 91-122.
De Catholieken en de onderhandelingen over het
Bestand. Historisch tijdschrift deel XVII, 138, blz.

F'ragois Caron. Een carrière in het verre Oosten.

Amsterdam 1943, 235 blz.
De grenzen van Nederland. Overzicht van wording en
politieke tendenzen. Amsterdamz.j. (1946), 255 blz.
met kaarten.

229-246.
Neerlands volk in oorlogstijd. In: (J. Presser red.)

De pelgrimstocht van ridder Gruenemberg naar het
heilige land in 1486. Vertaling uit het oorspronkelijk

De tachtigjarige oorlog, Amsterdam 1941, blz.
229-249, met illustr. Herdrukken 1948,1963,1975,
1978.

Duits. Amsterdam z.j. (1947), 102 blz. met illustr.

Nederlanders in Oostzee en Middellandsche zee.

Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische
week- en dagbladpers in Nederland. Amsterdam

In: (C.W. Wormser red.) Nederland in de vijf
werelddelen. Leiden 1947, blz. 1-59, met illustr.
Boek en mensch. In: (J. Diederich red.) Vijf eeuwen
boek in Nederland. Haarlem 1950, blz. 23-121, met
illustr.
Universiteit en student in het verleden. In: Studenten
van haver tot gort. Lustrumuitgave van de Delftsche
Studentenbond. Delft 1957, blz. 11-40.
Historische Winkler Prins Encyclopedie. 3 delen.
Amsterdam 1957-1959, ca 1200 korte artikelen.
Studenten in het verleden. Synthese, Wagenings
Hogeschoolblad no. 1, 1961, blz. 14-16.
Academische rechtbanken. Juridisch studentenblad
Ars Aequi jaargang XII, 1963, blz. 160-185.
Veertig jaar I.v.A.O.-NIVON. Tijdschrift Volks
opvoeding jaargang 13,1964, blz. 337-351.

1950, 283 blz. met illustr.
Stadhouder Prins Willem V. AO-reeks no 707.

Amsterdam z.j. (1958), 16 blz. met illustr.
Een groeiende gedachte. De ontwikkeling der
meningen over de sociale kwestie in de 19e eeuw in
Nederland. Assen 1959, 158 blz.

Vernieuwing. Uitgangspunten en richtlijnen voor het
werk in ‘het Instituut’. Nederlands Instituut voor
Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk.
Amsterdam 1960, 21 blz.
Landen en mensen. Syllabus Stichting Reisbureau
‘De Vrije Wereld'. Amsterdam 1961,28 blz.
Volksontwikkeling. Geschiedenis en problemen van
het sociaal-culturele werk in Nederland. Assen 1962,

240 blz.
5 Eeuwen Staten Generaal. AO-reeks no 961.
Amsterdam z.j. (1963), 16 blz.
Waarom doen wij Nivon-werk? Nederlands Instituut
voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk.
Amsterdam 1964, 28 blz.
Bij de boer te gast. Een verhaal over adopties
landbouwvereniging-school. Garsthuizen 1966,

26 blz.
Belastingen in Nederland 1848-1893. De strijd om een
modernisering van het stelsel. Teylers Tweede

Perspectief of Utopie? Iets over volksontwikkelingswerk in de toekomst. Tijdschrift Volksopvoeding

jaargang 17, 1968, blz. 79-89.
Van I.v.A.O. tot N.I.V.O.N., dynamische
ontwikkeling. De Syllabus, orgaan van de Bond van
Nederlandse Volksuniversiteiten, jaargang 1, 1968,
blz. 86-89.
Geschiedenis van Land en Volk van Nederland.

In: Het Koninkrijk der Nederlanden. Uitgave in vijf
talen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Den Haag 1976, 47 blz.
Frederik van Eeden en enkele tijdgenoten.

Genootschap nieuwe reeks achttiende deel. Haarlem
1967, 161 blz.

In: Ian Todd en Michael Wheeler, Utopia. Haarlem
1979, blz. 119-126 met illustr.

Geschiedenis van de belastingen (in Nederland).

Fibulareeks no 10. Bussum, 110 blz. met illustr.
Onze anarchisten en utopisten rond 1900. Bussum
1972, 168 blz. met illustr.
Mensen, leven en werken in de Gouden Eeuw. Den
Haag 1981,195 blz. met illustr.

Boeken en brochures Gooi- en Eemland
Geschiedenis van Gooiland. Delen 2 en 3 (deel 1 door
D.Th. Enklaar). Amsterdam 1940 en 1941, 394 blz.
met illustr. Herdruk Hilversum 1972, 3 delen in 1
band, met los bijgevoegde inleiding.
Kinderspelen in het Gooi. Overdruk uit ‘Volkenkun
de’ 1942, 78 blz. Herdruk Naarden 1981.80 blz. met
illustr.
Naerdincklant. Gooische studies over: Koptienden,
Boekweit en bijen. Kerken en kloosters, Weversheiligen. Den Haag 1947,179 blz. met ilustr. en kaart.

Artikelen in boeken en tijdschriften, algemeen
Voorboden van oproer in de Zuidelijke Nederlanden
in de jaren 1561/1562. Bijdragen voor vaderlandsche

geschiedenis en oudheidkunde, 7de reeks deel V,
1935, blz. 153-168 en deel VI, 1936, blz. 68-82.
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Sint Jan. De Sint Jansprocessie van Laren in het Gooi.
De ontwikkeling van Sint Jansfeest tot sacraments
processie. Laren 1952, 124 blz. met illustr.
Herstel der kerkelijke hiërarchie in Nederland
1853-1953. Dekenaat Hilversum. Hilversum 1953,

De groei der woonkernen in het Gooi. Tijdschrift van
het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap deel
LXV, 1948, blz. 548-555 met illustr.

16 blz. met kaarten en feestprogramma.
Sint Vitus. Bussum 1955, 64 blz. met illustr.
Het Goois Natuurreservaat. Bussum z.j. (1957),
132 blz. met ilustr. en kaart.
De Majella te Bussum MCMX-MCMLX. Hilversum
z.j. (1960), 87 blz. met illustr.
De Eembrug. Baarn 1961, 24 blz. met illustr.
De Erfgooiers. AO-reeks no 907. Amsterdam z.j.
(1962), 16 blz. met illustr.
De historie van de vesting Naarden. Bussum 1965,
144 blz. met illustr. Herdrukken 1973, 1978, 1987.

Naarden afdeling 1 no 87, 1952, blz. 153-159.
De Gooise Grenzen. Tijdschrift Noordholland
jaargang 1, 1956, blz. 41-45 met illustr.
Rond het wapen. Driemaandelijks tijdschrift ‘Wij in
Hilversum' no 1, 1956. ongenummerd, met illustr.
De Gooise stoomtram. Tijdschrift Noordholland
jaargang 2,1957, blz. 162-165 met illustr.
De flora van de Gooise IJsselmeerkust. Tijdschrift
‘De Levende Natuur’jaargang 61,1958, blz. 182-190
met illustr.
Zorgen over ’t Gooi. Tijdschrift ‘De Levende Natuur’
jaargang 62, 1959, blz. 122-128 met illustr.
Het Hilversumse Wasmeer. Tijdschrift ‘De Levende
Natuur’jaargang 62, 1959, blz. 265-271 met illustr.
Het Gooireservaat. Driemaandelijks tijdschrift ‘Wij
in Hilversum’ no 10, 1959. blz. 292-295 met illustr.
Uit de geschiedenis van Hilversum. In: (J.W.
Rengelink en I. Mug red.) Burgerschap en burgerzin.
Amsterdam z.j. (1960) 6 blz. voorafgaande aan de
standaardtekst, met illustr.
Vijftig jaar Gooise H.B.S. In: Gedenkschrift Gooise
H.B.S. Bussum 1961, blz. 9-28 met illustr.
Gevelversieringen in het Gooi. Tijdschrift Noord
holland jaargang 7, 1962, blz. 133-142 met illustr.

Een landschapsstructuurplan voor het Gooi en de
Vechtstreek. Vereniging van Vrienden van het Gooi,

1965, 40 blz. met illustr. en kaart.
Bussum in oude ansichten. Zaltbommel 1968,

160 blz. met illustr. Herdrukken 1971, 1977, 1979,
1982, 1985, 1986.
Stad en Lande van Gooiland. Geschiedenis en
problemen van de erfgooiers, 968-1968. Bussum

1968,152 blz. met illustr.
Geschiedenis van Gooiland. Deel IV, de laatste 50

jaar, 1925-1975. Schiedam 1976, 215 blz. met illustr.
Jong leven in een oude dorpskern. Dejaren 1907/1925
uit mijn levensverhaal. Zeist 1977, 126 blz. met
illustr.
De geschiedenis van het Gooi en zijn erfgooiers.

De gemeentelijke indeling in het rapport Ter Veen,
betreffende Naarden en Bussum. Gemeenteblad

Inventaris van het Koptiende-archief en andere
archivalia betreffende het Gooi. Mededelingen van

Teksten bij de panelen van Eppo Doeve. Weesp
1984, 48 blz. met illustr.

het Museum voor het Gooi en Omstreken VIII,
1963/1964. blz. 13-24.
Over het nut van een periodiek. Tijdschrift Stic'-'
Tussen Vecht en Eem (TVE) jaargang 1, 1975. blz. 2-4.

Artikelen in boeken en tijdschriften Gooi- en Eemland

Over erfgooiers. TVE jaargang 1, 1971, blz. 233-237.

De textielindustrie van Naarden. Tijdschrift voor

Wandelkaarten ‘Het Gooi’. Stichting Gooisch
Natuurreservaat. Teksten op de achterzijden.
De Erfgooiers. Tijdschrift Spiegel Historiael jaargang
7,1972, blz. 523-529 met illustr.
Huizer mutsen. TVE jaargang 4, 1974, blz. 14-20 en
37-38 met illustr.
Gooiland en de Vechtstreek. In: Het veranderend
gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en
steden, water en land, uit de provinciale atlas.
Amsterdam 1976, blz. 91-117 met illustr.
Welvaart in Hilversum in de 19e eeuw. TVE jaargang
6, 1976, blz. 37-43.
Huizer spraak. TVE jaargang 8, 1978. blz. 26-28.
Naarden, hoofdstad van het Gooi. In: 25 jaar
Vrienden van de Vesting Naarden 1953-1978.
Naarden 1978, blz. 47-56 met illustr.
Erfgooiers. In: Floris V. Leven, wonen en werken in
Holland aan het einde van de dertiende eeuw. Den
Haag 1979. blz. 87-96 met illustr. (Lezing symposium
Muiderberg 1978.)

geschiedenis jaargang 51, 1936, blz. 152-164 en
264-283.
Bevolkings- en woningtoestanden in een 19e eeuws
dorp (Hilversum). Bredero’s bouwblad ‘In de
Driehoek’ jaargang 3, 1937, blz. 104-114, met
plattegronden.
Kinderspelen in het Gooi. Volkskunde, driemaande
lijks blad voorde studie van het volksleven. Officieel
orgaan van de volkskunde-commissie der Kon. Ned.
Akademie van Wetenschappen. Nieuwe reeks le
jaargang, 1941, blz. 209-222 en 2e jaargang, 1942,
blz. 16-27 en 67-80.
Over wevers- en verwante gilden te Naarden en den
patroonheilige der wevers. Mededeelingen van het

Museum voor het Gooi en omstreken 1944,
blz. 25-33 met illustr.
Anderhalve eeuw. Het Gooi in twee perioden van
onderdrukking. Vrij Nederland, bevrijdingsnummer,

Gooi-editie, mei 1945.
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Erfgooiers. TVE jaargang 10, 1980, biz. 3-7.
Weverijen in Laren. TVE jaargang 10, 1980,

blz. 87-109 met illustr.
Archivalia in De Vaart. TVE jaargang 10, 1980,

blz. 184-195.
Naarden van grendel tot monument. Holland,

regionaal tijdschrift, jaargang 12, 1980, blz. 72-81.
De ramp van 1481. TVE jaargang 11, 1981, blz. 2-9.
Veranderen en aanpassen in het Gooi tussen 1874 en
1940. TVE jaargang 11, 1981, blz. 69-83 met illustr.
Steengevaarten. TVE jaargang 11,1981, blz. 208-210.
Het landschap van verleden tot heden. In: (F. Renou

en A.C.J. de Vrankrijkerred.) Het Gooi bekekenen
besproken. Bussum 1982, blz. 19-33 met illustr.
Bussum's grondgebied. TVE/VVG jaargang 1, 1983,
blz. 92-97 met kaartjes.
De oude kerk van Blaricum. TVE/VVG jaargang 3,
1985, blz. 53-60 met illustr.
De ruimte eertijds; van bedreiging naar bescherming.

TVE/VVGjaargang3,1985,blz. 167-177 met illustr.
Wat zegt de oorkonde van 1428 ons? In: Banscheydinge tusschen die van Hilversum en Larecarspel
2 januari 1428. Uitgegeven ter gelegenheid van de
officiële opening van het Streekarchief voor het Gooi
te Hilversum, 29 januari 1986, blz. 1 en 4.
Vijftig jaar Gooise H.B.S. Ongewijzigde herdruk in:
Gooise H.B.S.-Goois Lyceum vijfenzeventig jaar.
Bussum 1986, blz. 2-16.
Laren 1920-1930. In: (S. Schoevers red.) Een
bankboekje, 85 jaar coöperatieve bank in Laren.
Rabo-bank 1987, blz. 31-36.
Bouvy-zout. (Verwerking van het archief van de
zoutziederij ‘De Paauw’ te Muiden, in samenwerking
metD.P.R.A. Bouvy.) TVE/VVG jaargang 5, 1987,
blz. 66-76 met illustr.
De Melkerij Hofstede Oud-Bussem. TVE/VVG
jaargang 5, 1987, blz. 147-159 met illustr.
Niet opgenomen zijn

Artikelen in dag- en weekbladen, bijdragen aan
organen van enkele verenigingen, boekbe
sprekingen.
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Varia
Auteurs
W.I. Engel, (geb. 1919). Was jarenlang werkzaam in

het museumwezen.
Publiceerde in 1972 De Gooise stoomtram en andere
lijnen in het Gooi.
Stoomtrams van de Wadden tot het Y (1973), De
Gooische Moordenaar (1981) en De ’s-Gravelandse
paardentram (1985).
drs M.A.E. van Geijn-Brouwers, (geb. 1947).

Studeerde Algemene taalwetenschap en nederlands
aan de Universiteit van Amsterdam. Heeft in het
hoger beroepsonderwijs les gegeven. Veel vertaal
werk engels-nederlands. Publicaties op taalkundig
en letterkundig vakgebied.

Klaes Sierksma, (geb. 1918). Studeerde sociale en
economische geografie aan de R.U. te Gent.
Publiceerde veel over banistiek, heraldiek en
middeleeuwse (friese) geschiedenis. Was medeinitiatiefnemer voor de oprichting van TVE.

Verantwoording illustraties

W.I. Engel, Abcoude: p. 199, 200, 207.
Coll. S.C. van Diest, Muiden: p. 196, 197, 208.
Gemeentearchief Muiden: p. 198,201,203,205,206,
209.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer foto J. van Osch:
p. 226
R.I.IY, foto R. van Beek: p.
225.
Coll. M. Pouw, Naarden: p. 217.
Coll. De Vaart, Hilversum: p. 212, 214, 215, 223.
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RIJWIELPADENVERENIGING

GOOI- EN EEMLAND
De Rijwielpadenvereniging Gooi- en Eemland beheert en onderhoudt ruim 97 km
toeristische fietspaden. De vereniging legt ook, waar mogelijk, nieuwe fietspaden aan.
De aanleg van een fietspad kost circa ƒ 27.500,-p e r kilometer. Aan onderhoud besteedt de
vereniging per jaar ruim ƒ 200.000,—. Dit geld wordt opgebracht door de contributies van
de leden en uit subsidies van de gemeenten en de provincies Noord-Holland en Utrecht.
De vereniging is in 1914 opgericht en telt nu ruim 2500 leden. Dit aantal moet omhoog. Een
groter ledental geeft immers aanspraak op meer overheidssteun. Word daarom lid in uw
eigen fietsbelang!
De contributie bedraagt minimaal ƒ 15,—per jaar. Leden voor het leven betalen eenmalig
tenminste ƒ 150,-. Stort uw bijdrage op postrekening 3180010, Rijwielpadenvereniging
Gooi- en Eemland, Rubenslaan 3,1412 HM Naarden. U kunt zich ook telefonisch
aanmelden: 02159-15714. Nieuwe leden ontvangen gratis een fietskaart en een sticker ter
bevestiging op de fiets.
(advertentie)

Jan Toeback ’s U urtje
Happy hour van half 6 tot half 7, dan is het goed toeven
in de Jan Toeback’s Bar van Golden Tulip Jan Tabak.
Dan zit het werk erop en zijn de borrelhapjes gratis.
Alle reden om nog even te blijven plakken.

Op vrijdag en zaterdag
Live pianomuziek

GOLDEN
TULIP JAN TABAK
IN THE GARDEN OF AMSTERDAM
Amersfoortsestraatweg 27. 1401 CV BUSSUM Telefoon 02159 -59911 telex 73388.

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

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

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

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

Doe m eer m et de spaarbank die m eer doet

bondsspaarbank

5

Midden Noord en Oost Nederland

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

ABN Bank

Vereniging van Vrienden van het Gooi
Doelstellingen

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

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

'Oud Bussem' ingang Oud-Bussummerweg of
Bikbergerweg te Huizen, ‘Boekesteyn’ aan het
Noordereind te ’s-Graveland en ‘Oud Naarden’, inen uitgang bij de boerderij ‘Oud Naarden’ aan de
Oud-Huizerweg te Huizen.
Bestuur
Voorzitter

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

drs M. van Mierop-Kaayk, Sandtmannlaan 1,
1412 GD Naarden, 02159-45501
Secretaris

ir E.J. van Busschbach, Van Beeverlaan 13,
1251 ES Laren, 02153-15755
Penningmeester

mr G.FL Fuhri Snethlage, Everard Meysterweg 21,
3817 HA Amersfoort, 033-621851
Leden

Historie

Mevr. N. Biersteker-Vonk, Alexanderlaan 44,
1213 XT Hilversum, 035-855294
A. Farjon, Ameró, 1273 LM Huizen, 02152-62857
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 II,
1402 CV Bussum, 02159-13145
dr A.M. Voüte, van Lyndenlaan 8, 3768 MG Soest,
02155-15573

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.

dr R.C. Cup, Spoorlaan 30, 1406 ST Bussum
drsH.W.E. Dieperink, Jagerspad9,1251 ZVLaren,
02153-83615
mr M.W. Jolles, Larixlaan 10, 1213 SZ Hilversum,
035-14227
drW.K. Kraak, Wielewaallaan38,1403BZBussum,
02159-15725
ir H.P. Loggere, Holleweg 9, 1261 BW Blaricum,
02153-87003
ir A.D. du Mosch, Eslaan 17, 1404 EE Bussum,
02159-30704
J.M. Soutendijk-Polderman, Melkweg 6,
1261 GV Blaricum, 02153-82395

Raad van Advies

Ledenadministratie en excursies

J.B. Perry-Vlasveld, Braam 34, 1273 EA Huizen
N.H., 02152-66848.
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,

Gooise Natuurwacht

J. Kamies, secretaris, Geysendorfferstraat 30
1403 VZ Bussum, 02159-15995
Secretariaatsadres

Van Beeverlaan 13, 1251 ES Laren, 02153-15755
N.B. Verzoeke alle post voor de penningmeester of
de ledenadministratie en excursies rechtstreeks naar
de betreffende adressen te zenden.

* * Sy/H nf/nl

TIE A H OI EX
\'an c u d s dcddcmccr

Can cuds H oddem ccr

■ V

' chtiexho vex

-------------------- -------- y y / J
'v
^
I--./-.
a d cud,

.

ZZÜ ï j . '-

^ \\

* li

'V

V

VA R T

O O I L A N D
HEIDE

VERDEEL ING

VAN

1843 .

a a n w i jz e n d e
de

«oor!

van bebouwing

ringen
,
_ f

lot

op

en

gemeld

alle

verande

tijdstip.

Met t o e s t e m m i n g v a n Zijne E x e e l l - d e n M i n i s t e r va n
F in a n c ië n op a a n v r a g e en met m e d e w e r k in g
A P e rk . Agent van het D o m e in te H ilv e rsu m .

