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Tussen Vecht en Eem
Gezamenlijke uitgave van de Vereniging van Vrienden van het Gooi en
de Stichting Tussen Vecht en Eem.
Het tijdschrift wil verleden, heden en toekomst van het Gooi en omstreken in al zijn facetten
belichten, met als invalshoeken vooral het historisch perspectief, alsook natuur, milieu,
landschap en ruimtelijke ordening.
De Vereniging van Vrienden van het Gooi stelt zich
tot doel zowel in het landelijk als in het stedelijk
gebied het eigen karakter van het Gooi en omstreken
zo goed mogelijk te bewaren en een goed natuurbe
heer te bevorderen. Zij streeft hierbij naar een
milieubeheer en een ruimtelijke ordening, die
aantasting van natuur- en cultuurwaarden tegengaan
of voorkomen. Het bestuur volgt de ruimtelijke
ordening op de voet, adviseert over en maakt
zonodig bezwaar tegen voorgenomen plannen. Er is
een door de vereniging ingestelde Gooise Natuurwacht, die misbruik en ontsiering van de natuur
tegen moet gaan. Verder organiseert de vereniging
voor leden roeitochten op het Naardermeer en
wandelexcursies onder deskundige leiding.
De vereniging werd in 1935 opgericht en telt ruim
4000 leden, zij organiseerde in 1959 het Gooicongres
dat mede de stoot gaf tot de oprichting van het
Gewest Gooi en Vechtstreek. Op vertoon van het
lidmaatschapsbewijs hebben de leden toegang tot de
landgoederen ’Bantam’, ’De Beek’, ’Oud-Bussem’,
’Boekesteyn’ en ’Oud-Naarden’.
Bestuur

voorzitter drs. H. van Goudoever,
Jan Hamdorfflaan 18, 1251 NM Laren, 02153-82555
vice-voorzitter N. Biersteker-Vonk,
Alexanderlaan 44, 1213 XT Hilversum, 035-855294
secretaris ir. E.J. van Busschbach,
Van Beeverlaan 13,1251 ES Laren, 02153-15755
penningmeester mr. G.H. Fuhri Snethlage,
Everard Meysterweg 21, 3817 HA Amersfoort,
033-621851
leden
A. Farjon, Huizen, 02152-62857
E. Goldfinger-Albertis, Hilversum, 035-210423
drs. J. Kwantes, Bussum, 02159-35970
W.J.B. Nugteren, Bussum, 02159-13145
dr. A.M. Voute, Soest, 02155-15573.
Correspondentieadres Secretariaat

Postbus 87, 1250 AB Laren.

De Stichting Tussen Vecht en Eem overkoepelt ruim
25 lokale en regionale organisaties op historisch en
aanverwant gebied. Zij bevordert en verbreidt de
kennis op historisch gebied betreffende de streek,
onder andere in het Goois Museum te Hilversum.
Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuur
historische en karakteristieke waarden. De Stichting
organiseert jaarlijks een open dag in één van de
gemeenten in de regio. De stichting is opgericht in
1970, maar vormt in feite de voortzetting van de in
1934 opgerichte Stichting ’Museum voor het Gooi en
Omstreken’, later ’Vereniging van Vrienden van het
Goois Museum’, die in 1969 werd opgeheven en
waarvan de bezittingen aan de gemeente Hilversum
zijn overgedragen.
Dagelijks Bestuur

voorzitter mr. F. Le Coultre,
Koningin Wilhelminalaan 1,
1261 AG Blaricum, 02153-83013
secretaris P. A.C. Scholten-van der Laan,
Turfpoortstraat 44,1441 EH Naarden,
02159-49132
penningmeester mr. P. de Jong,
Enghlaan 4, 1261 CC Blaricum, 02153-13191
leden
K. Kool, Laren, 02153-15680
drs. F.J.L. van Duim, Naarden, 02159-41197
E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer,
Bussum, 02159-13630.

Voor abonnement (tevens donateurschap)

mr. P. de Jong, Enghlaan 4,
1261 CC Blaricum, 02153-13191.
Minimum bijdrage ƒ 20,- per jaar.
Postbankrekening 3892084;
Bankrekening 47.62.75.199
t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem.

Aanmelding Lidmaatschap

J.B. Perry-Vlasveld, Braam 34,
1273 EA Huizen, 02152-66848.
Minimum contributie ƒ 20,- per jaar.
Postbankrekening 262888 t.n.v. de penning
meester van de VVG.
Gooise Natuurwacht

J. Kamies, Geysendorffstraat 30,
1403 VZ Bussum, 02159-15995.
Naardermeer excursies

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

T.V.E. overkoepelt onder andere Historische
Kringen in Ankeveen, Baarn, Blaricum, Bussum,
Eemnes, ’s-Graveland, Hilversum, Huizen,
Kortenhoef, Laren, Loosdrecht, Muiden, Muiderberg, Naarden en Weesp, musea in Hilversum,
Huizen, Laren en Naarden, alsmede archeologische
en genealogische organisaties.
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Grensgeschillen
te Loosdrecht
R. Loenen
De grens tussen Loosdrecht en het Gooi
wijkt af van wat gebruikelijk is in deze
omgeving: zij volgt de kromming van de
dorpsdijk.
Anderen (o.a. Enklaar) hebben veel
aandacht besteed aan de grenzen tussen
Gooiland en Utrecht, steeds vanuit het Gooi
bezien. Dit artikel belicht de problematiek
vanuit Loosdrecht. Daartoe worden diverse
akten in chronologische volgorde behan
deld.

ningsbasis dienst deed: de merkwaardig
gevormde Oud- en Nieuwloosdrechtsedijk.
Men bleef in noord-zuid richting verkavelen,
in de richting van de Drecht. Zo ontstonden
een aantal nederzettingen: Loesdrecht, nu
Oud-Loosdrecht; Mijnenveld, nu Muijeveld
en ter Sipe, nu Nieuw-Loosdrecht. In welke
volgorde is (nog) niet vast te stellen, maar
waarschijnlijk toch vrij kort na elkaar. Van
Muijeveld is bekend waar het lag: aan de
Oudendijk, nu geheel verdwenen. Van ter
Sipe weet men het niet meer. De Sipe was
een afwateringsriviertje in de wildernis en is
na de ontginningen en latere turfwinning
geheel verdwenen. Het riviertje zou betrek
kelijk dicht bij de Vecht hebben gelegen,
terwijl de nederzetting van die naam, met de
ontginners mee, steeds verder landinwaarts
kwam te liggen, tot op de plaats waar in 1400
de Sypekerk werd gebouwd, nu NieuwLoosdrecht1'. Op bepaalde gronden kan
worden aangenomen, dat dit onjuist is; zie
hierover ook: 1329.
Vanwege het recht van opstrek begon men
ook in tegenovergestelde richting, buiten
dijks, te ontginnen en toen kwamen de
botsingen.
Men trok noordwaarts richting Dorsseveen,
oostwaarts richting het Gooi en zuidwaarts
richting het Sticht van Utrecht. Zolang de
ontginners in de wildernis bleven, was dit
geen probleem. Maar zodra zij in de
nabijheid van andere ontginningen kwamen,
veranderde dit.

Hetgeen voor veel nederzettingen geldt,
gaat ook op voor Loosdrecht: het is onbe
kend wanneer het dorp ontstaan is. Vermoe
delijk in de loop van de 13e eeuw, als gevolg
van ontginningen aan de oostelijke kant van
de Vecht.
Rond 1227 stichtte Egidius van Mijnden het
kasteel Mijnden op de plaats waar het
veenriviertje de Drecht uitmondt in de
Vecht; van hieruit startte men ook de
ontginningen. De Bloklaan, die Loenen met
Oud-Loosdrecht verbindt, is een heel oude
weg en vermoedelijk de eerste die hier de
wildernis indrong. Aanvankelijk verkavelde
men vanaf de Vecht het ’binnenland’ in, een
patroon dat bij vrijwel alle Vechtdorpen
voorkwam: van west naar oost. Later
verkavelde men vanaf de Bloklaan richting
noord-zuid, in de richting van de Drecht en
ook aan de zuidzijde van dit riviertje.
Hoofddoel van de ontginningen was
landwinning, het vestigen van ’hoeven’. De
turfwinning was nog onbelangrijk tijdens
deze periode.
Toen men tot ongeveer halverwege de
lengte van de Drecht was gevorderd,
waaiderden de ontginningen uit: een dijkje
liep naar het zuiden: de Suyderlaan. Een
ander dijkje naar het noorden: de Veendijk.
Vervolgens maakte men een dijk die als een
hoefijzer om de Drecht boog en als ontgin-

1343

Hier noteren we de eerste ra-scheiding. De
Ambachtsheer van Loosdrecht, ridder
Amelis van Mijnden (ca. 1315-1352) had
overlegd met Simon van Teylingen, Gijsbrecht van Mijnden (oom van Amelis) en
met de schout en schepenen van Loosdrecht.
3

Onduidelijk is of de sloot er ook gekomen is.
Maar al in 1343 stonden de grenzen van het
huidige Loosdrecht aan de noord- en
noordoostkant vast4*.

Gezamenlijk had men besloten een vriendelike sceydinge tussen Gooiland en Loosdrecht aan te brengen.
Het eerstgenoemde geografische punt was:
alsoe als die palen opcomen gaen tusschen
haren Sweders lude van Apcoude ende dien
uut Goylant aen der ra toe tusschen die van
Dorscherveen ende die van der Loesdrecht.
Er is sprake van een grens die liep tussen
Abcoude en Gooiland, tot aan een andere
ra, die als grens diende tussen Dorscherveen
en Loosdrecht. Wanneer laatstgenoemde
grens werd vastgesteld, is onbekend; vóór
1343 in ieder geval. Op de kaart van Blaeuw
’Ultrajectum Dominium’ loopt de eerste
grens ongeveer over wat nu het Noorder- en
Zuidereind van ’s-Graveland is, in de
richting Loosdrecht, buigt dan naar links en
volgt als tweede genoemde grens ruwweg de
lijn die nu Kromme Rade en Dirk A.
Lambertszkade vormen, tot aan de Vecht.
Volgens Van Mijnden was laatstgenoemde
lijn de scheiding tussen Dorscherveen en
Loosdrecht, waarbij Dorscherveen noodza
kelijkerwijs aan de noordkant lag. Deze
naam is geheel verdwenen; ook op oudere
kaarten komt zij niet voor.
Op geheel andere gronden heeft Van der
Linden Dorscherveen geplaatst aan beide
zijden van het Moleneind van de Kortenhoefse Dijk2*. En dus precies het gebied dat
hierboven werd gereconstrueerd.
Vanaf het punt waar genoemde grens naar
links afbuigt en waar thans de Rabrug aan de
’s-Gravelandse Vaart ligt, ging volgens de
akte de grens van de Heerlijkheid voert aen
dien andere pale die gesteken is bi ons heren
rade van Holland tenden Jan Ossenlant.
Holland had een grenspaal geslagen op het
einde van het land van Jan Ossen. Die
aanduiding is moeilijker te vertalen. Maar
de naam Jan Ossenland bleef lang in gebruik
en uit een akte van een eeuw later wordt een
poging gedaan dit land te lokaliseren.
In ieder geval lag de paal richting Gooiland
en Van Mijnden wilde in die richting een
vredebaer sloet, achte voet wijt.....ende die
ra sel gaen also ver als mijn gherechte opter
Loesdrecht, also als dat begonnen is. ’Een
vredebaer sloet’ was een afscheidingssloót,
bedoeld om eikaars rechten te beschermen3*.

1360

Aelbrecht, graaf van Holland, hechtte pas
op zondag na St. Dionisius 1360 zijn goed
keuring aan de verklaring van Amelis van
Mijnden uit 13434*.
1380

Dezelfde graaf gaf opdracht aan ridder
Willem van Brederode, baljuw van Amstelen Waterland, om de voortdurende geschil
len tussen de Naarders en de Loosdrechters
te onderzoeken. De graaf was het met name
niet eens met een schenking door Naarden
van zes morgen (veen)land aan Wouter van
Mijnden5,6*.
1381

In verband met genoemde opdracht gaf Van
Brederode een verklaring uit, waarbij zowel
Naarden als Loosdrecht zich zouden
neerleggen. Van Brederode had kennis
genomen van de akte uit 1343, de bevestiging
daarvan uit 1380 en was vervolgens op
onderzoek uitgegaan. Hij vond verschillende
percelen land, gelegen ten zuiden van den
Nyen Wege, die uut Goylant coemt gaen an
der Loesdrecht ende nu ter tijt dien Nyen
Wech heet.
Enklaar hierover:
Zijn plaatsbepalingen bestonden voorname
lijk uit aanduidingen van landerijen van
boeren en daardoor is niet meer uit te maken
hoe de door hem getrokken grens gelopen
heeft. Wel speelde daarbij een zekere ’nieuwe
weg, die uit Gooiland komt gaan’ een grote
r o f\
Met deze weg werd de tegenwoordige
Nootweg bedoeld, hetgeen uit het onder
staande zal blijken. Er was al een oude weg,
de Molenmeent, die ook op oude kaarten al
voorkomt (hoewel niet uitgesloten mag
worden dat met de oude weg bedoeld werd
het Sint Annapad; de naam is eveneens oud,
4
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genoemd? Van der Linden2' houdt in deze
streken een hoevebreedte aan van ca. 30
roeden, al geeft hij toe het van Loosdrecht
(ook) niet te weten. Vermoedelijk waren er
inderdaad meer, maar Van Brederode
noemde slechts die landen, waarbij een
grenspaal stond; zij liepen alle zeven van de
dijk tot den pale die daer nu stect.
De totale afstand ten zuiden van de nieuwe
weg was 149,5 roeden met drie palen; idem
ten noorden 199,5 roeden met vier palen; dit
betekent voor het totale gebied een onder
linge afstand van 50 roeden aan de ontginningsbasis, de dijk. Doordat de ontginningen
zich naar Gooiland toe verbreedden, was de
onderlinge afstand van de palen daar
weliswaar groter, maar wel gelijk aan elkaar.
Van Brederode concludeerde nog, dat de
Loosdrechters die turf gegraven hadden
buiten de door hem genoemde palen
(grenzen) deze mochten houden en dat
Wouter van Mijnden veel costs ende arbeyts
gedaen ende onlust ghehadt heefft eer hijt
hiertoe (tot deze ontginningen) gebracht
heefft en dat hij daarom wel recht had op de
zes morgen veenland, waar de graaf van
Holland een vraagteken bij had geplaatst.
De juiste ligging van deze morgens blijkt uit
de akte helaas niet8’.
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maar de herkomst absoluut onduidelijk!).
Van Brederode meldt dat hij de bestaande
grenzen juist bevonden heeft, al gingen de
Loosdrechters daar wel overheen. Hij
spreekt steeds van ’tot den pale toe, die daer
nu stect’, van bestaande grenspalen dus. Met
de nieuwe weg als uitgangspunt noemt hij
een aantal landerijen en wel drie aan de
zuidzijde, resp. 34, 96 en 149,5 roeden van
de weg gelegen, en vier aan de noordzijde,
resp. 199,5, 122,5, 60 en 47,5 roeden van de
weg gelegen. Aan de zuidkant lag de verste
149.5 roeden = 521,5 m. van de weg
verwijderd, iets minder dan de helft van de
afstand Nootweg-Sypekerk.
Aan de noordkant was de verste afstand
199.5 roeden = 698 m. van de Nootweg
verwijderd: precies bij de Molenmeent.
Een van de genoemde landerijen is Jan
Ossenland 122,5 roeden van de weg gelegen.
Dat wil zeggen: precies bij het Sint Annapad.
Even terug naar 1343: op het eind van Jan
Ossenland stond de paal, die de grens van
dat jaar bepaalde.
Met bovenstaande is niet bewezen, dat de
nieuwe weg de Nootweg was. Uit een
volgende akte kan de ligging echter nog
maals worden berekend.
Waren de zeven genoemde akkers de enige
of waren er meer en waarom zijn die dan niet

1395

Na de noord- en oostgrenzen, ontstond er nu
ook geschil over de zuidgrenzen van
Loosdrecht. De bisschop van Utrecht,
Frederik van Blankenheim, overviel de
onderzaten van ridder Wouter van Mijnden,
die in de Zijp9) woonden. Die waren
allemaal in het veen van de bisschip bezig en
meenden 't was hoir. De bisschop was
daarentegen van mening: 't waer der kerke
van Utrecht en hij nam daarom geen halve
maatregelen; de Zijpers werden op kasteel
Vreeland gevangen gezet. Hij dede ze pinen
inden stoc doe zij thuijs quamen zij storven.
Deze krasse maatregel weerhield de
Loosrechters ervan het bezit van de bisschop
nog langer binnen te trekken.
Intussen was Wouter van Mijnden mit zijnen
buren vander Zijp in groten last en samen
trokken zij naar hertog Albrecht en zijn
5

It'

Raad in Den Haag. Omdat Wouter zijn
beste goederen van de bisschop in leen hield
vroeg hij de hertog twee wijze mannen naar
het omstreden veengebied te sturen. De
bisschop verzette zich hiertegen, tenzij er
een scheiding tussen het Hollands en het
Stichts gebied zou komen en iedereen op het
eigen deel zou blijven.
Er kwamen vier wijze mannen -van iedere
partij twee- naar het veen, waar zij maten, zij
besagen, zij vraechden den outsten; daarna
sceyden zij die Zijp uten Wiltvanc ende
toghen daer een rechten rade tusschen den
Wilt vanc ende haren Wouter mit zijnen
buren.
Hier is voor het eerst sprake van een meer
zuidelijke grens van Loosrecht; dit gebied
betrof het ten zuiden van de Sypekerk
gelegen deel, volgens de bisschop van
Utrecht aan het Sticht behorend; het sloot
aan op het hierboven besproken gebied,
zoals in 1439 blijken zal.
De genoemde scheiding was de lijn waar
langs later de Weersloot zou lopenI0).
De wiltvang was het gebied waar de namen
Breukeleveen en Tienhoven staan, plus de
ten oosten daarvan gelegen wildernis. Het
was in deze periode nog niet ontgonnen.
Over de ligging worden we geïnformeerd uit
diverse akten met betrekking tot een
erfenisprocedure van Gijsbrecht van (de)
Zijl, waarover de bisschop in 1400 een
verklaring aflegde en ook de genoemde
landscheiding aanhaalt; die was ten opzichte
van de Wiltvang naest gheleghen aen die
Noertside. Een definitieve beslissing over de
erfenis viel pas in 1494n).
1404

Nog meer westelijk speelde de volgende
scheiding zich af. Breukeleveen was met de
ontginningen nu gevorderd tot aan de
(oude) Lodijk en ging door naar het oosten.
Bisschop Frederic gaf aan ridder Amelis
Uiteneng, Jacob van Zuilen en Dirk Borre
opdracht om samen met de door zijn neef,
hertog Albrecht, namens Holland aangewe
zen ridders Gerrit van Heemskerck, Floris
van Alkemade en Wouter van Mijnden een
rascheiding te maken tussen Loosdrecht en
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Breukeleveen. 24 April beslisten die heren
dat de grens als volgt zou lopen: Men sel enen
paell stecken opten eynde van Brukelreveen,
tenden horen boulande ter Drenschoett waert
midden in die graf te, ende dat salmen recht op
drye bomen op den utersten boem van der
Drenschoett tott onser Stadtwaert van Utrecht
an, tot an der Goeyerveen toeu\
De grens liep van de paal tot de meest
zuidelijke (tott onser Stadtwaert van Utrecht)
boom van een bos in Drenschoten. Trenschoten, Drinschoten, Drentschoten, wordt
in deze periode herhaaldelijk genoemd; de
naam wordt soms toegepast op een schei
ding, raaijing of greppel bij het bos, dan
weer op het bos zelfI4).
Maar anderen stellen: Trenscoten en Furs
kennen we als Drinschoten en de Vuursche,
twee plaatsen waarmee de eerste heuvels
van de hoge rug in het noorden van het
Nedersticht worden aangeduid15). Overigens
wordt opgemerkt, dat in deze akte geen
sprake is van het Gooierbos. Wel van bomen
richting Drenschoten. Er kan heel wel een
andere boom bedoeld zijn! En dat was ook
zo, zoals in 1439 zal blijken.
De grens werd dus vastgesteld via een paal
op het toenmalige einde van Breukeleveen,
richting Drenschoten en wel midden in die
grafte. Het einde van Breukeleveen was in
1404 de Oude Lodijk (nu Herenweg); tot
6
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het was al zo in 1381 (zie aldaar).
De uitspraak werd herhaald per akte van
12-9-1422 van de hertog. Hij verwees naar de
scheiding van Willem van Brederode in
1381: want (= van) die laatste pale die Here
Willem van Brederode stak, dair hi de rae
ende scheidinge mede liet staan, dat’s te weten
op die Zuitzijde daer nu Claes Calle woont.
In 1381 werd als zuidelijkste land genoemd
Lubbert Janszoens lant op 149,5 roeden ten
zuiden van de Nootweg. De afstanden
tussen de grenspalen werd in 1381 wel
genoemd, maar niet hoever zij vanaf de
huidige Nieuw-Loosdrechtsedijk (toen
Zijpweg), gemeten in de richting van
Gooiland, stonden. Die afstand was wel
degelijk bekend, zo blijkt in 1415; de laatste
paal stond op 199,5 roeden afstand van de
dijk: ende komt van de Sijp wech te meten tot
Goylant waert IIC roeden een half min.
Omgerekend een afstand van 698 meter en
precies de lengte van de huidige Nootweg en
toenmalige Nye weg. De Rading, die vrijwel
parallel loopt met de dijk, gaf toen al de
grens aan.
De akte vervolgt met de ten zuiden naast
Lubbert Janszoen gelegen akker: die werd
genoemd Willem akker van Mijnden; dit
moet welhaast een verschrijving zijn van
Wouter, die immers land van de kerk van
Naarden had gekregen en welke gift door de
graaf van Holland werd betwist, zie 1380.

zover was -vanuit de Vecht- de Weersloot
inmiddels gevorderd. Aan het einde van en
vanuit het midden van dat water trok men de
grens naar het oosten. De Weer intussen was
uitsluitend bestemd voor inwoners van
Breukeleveen; Loosdrechters mochten die
niet gebruiken!16)
Na deze scheiding pachtten vijf of zes Zijpers
daar nog veen van de bisschop en groeven
menich jaer doe quam een groote sterft,
waarbij ook de bisschop overleed. Het was
inmiddels 1425.
1415 - 1422

Opnieuw een geschil, nu weer aan de
oostkant: met Naarden en Gooiland. Over
het geschil zou hertog Jan van Beieren,
jongere broer van graaf Willem VI van
Holland, een uitspraak doen. Wouter van
Mijnden verklaarde op voorhand zich
daarbij neer te leggen. Hertog Jan gaf een
aantal mannen opdracht om in de herberg
van Midden, het Muiderslot dus, bijeen te
komen om een grensscheiding te treffen171.
De uitspraak volgde 27 september 1415;
hierover schrijft Enklaar dat deze even
onduidelijk is als de uitspraak van 1422,
maar men mag aannemen dat de grens
overeenkwam met de huidige grens tussen de
gemeenten Hilversum en Loosdrecht19\
Dit hoeft niet aangenomen te worden, want
7

Genoemd land moet des gelijx gemeten
worden van den Zijp wech te Goylant waert.
Hetzelfde gold voor de volgende akker, die
acker daer nu die Zijp kerk op staet en ook
voor hetgeen an Melis lant van Zijl hier
binnen gelegen is van de Zijpwech op waert te
meten, elcke acker IIC roeden lanc.
Tenslotte zegt de akte dat het land wat er
boven lag (= richting Gooiland) en wat er
naast lag, aan de Heren zal blijven17*.
Vanaf 1343 tot 1422 -in 80 jaar- vormden
zich de definitieve grenzen van Loosdrecht
aan de noord-, oost- en zuidkant. Maar
daarmee waren de geschillen de wereld nog
lang niet uit!

Hieruit kan geconcludeerd worden dat deze
akte betrekking had op de strook wildernis,
die later bekend zou worden onder de naam
’de Weerlanden’. Zie kaartje drie.
Tevens was Melis een stapje verder. Welis
waar nog niet in eigendom, maar toch: de
akkers zuidelijk van de tegenwoordige
Nieuw-Loosdrechtsedijk en links van de
Zypekerk waren nu allen in zijn pachtbezit.
Vanaf de Nootweg tot en met de akker van
de Zijpekerk waren alle akkers tot 200
roeden lang, gemeten vanaf de dijk; maar
daar voorbij stond tot nu toe niets vast.
Rook Melis zijn kans? Wist hij dat die akkers
-ondanks de tegengestelde bewering van de
bisschop- niet tot de tafelgoederen van de
Utrechtse kerken behoorden? Of gokte hij
erop er eenmaal, als ze uitgedolven zouden
zijn, eigenaar van te worden? We weten het
niet, vermoeden het slechts. Het is in ieder
geval gelukt, want op kaarten uit latere tijd
blijken de akkers links van de Zijpse akkers
door te lopen tot waar de latere Weersloot
zou komen.
Tegelijk daarmee is ook de ’omtrekkende
beweging’, die wij maakten in het volgen van
de grensvaststelling en die begon in het
noorden, nu beëindigd, de Weerlanden
vormden de laatste open plek.
In een ongedateerde akte, die moet stammen
uit 1432, berichtte Melis aan de Heer van
Bourgondië, dat hij bovenstaande overeen
komst met de bisschop was aangegaan.
Daarbij verklaarde hij nog dat hij nu door
zijn gerecht te water en te lande kon gaan.
Deze overeenkomst werd goedgekeurd10*.
In november verklaarde de bisschop aan
Melis 16 Hollandse schilden te zullen
betalen als de vijf godshuizen in Utrecht de
overeenkomst onverhoop niet zouden
goedkeuren10*.
Hierna had Melis behoefte om schriftelijk
vast te stellen hoe de grenzen van de
Heerlijkheid Loosdrecht liepen en waar hij
het tiendrecht bezat:
Dit is de bepalinge vande heerlicheijt van de
Loesdrecht daer mijn die thiende mit recht aff
toebehoert... Aen die zwt (zuid) sijde dat
gesticht van Utrecht te weten de proestdij van
Bruekelen ende dat gerecht van Breukeleveen
ende voert agter Bruekeleveen zuijtwaerts

1432

29 September verklaarde bisschop Rudolf
dat hij aan Melis van Mijnden alle alsulcke
venen ende Wiltvanc alst dair lecht mitter
noerderegge aen Goyland ende der Loesdrecht -welk veen aan het Sticht behoordehebben verpachten in eenen erfpacht van 27
oude Franse schilden. Het betrof veen
vanden Raesloet die daer getoegen is uten
diepen vanden Vechte, bij Roeloff Aernts
soens sluijse opgaende opten utersten boem
van Ghoijerbosche; dwers vanden Raesloet
zuijdtwerdt op ende alsoe breet alst die
Raesloet lange is. Dit alles onder voorbehoud
van de goedkeuring door de vijf goetshuijsen
toe Utrechtw\
Veen en Wiltvang kreeg Melis dus in
erfpacht. En dit veen zou dwars liggen op en
net zo breed zijn als de Weer, die ten zuiden
daarvan lag.
In die periode was de Weer gegraven van de
Vecht tot aan de Breukeleveense Meent (nu
de Herenweg). De ontginningen aan de
Breukeleveense kant verplaatsten zich na
1404 in oostelijke richting; het laat zich
aanzien dat dit ook in Loosdrecht, ten
noorden van de Weer, het geval was. Vanaf
de Breukeleveense Meent richting de Zypse
akkers dus. En inderdaad: indien men op de
kaart van J. Spruytenburgh, 1734, de afstand
Vecht-Breukeleveense Meent (de toenma
lige Weer) vanaf deze Meent nogmaals
afmeet naar het oosten, komt men precies
uit aan het einde van de Zypse akkers.
8

..... daernaest gelegen een veen dat gheheeten
is den Wiltvanck. Vervolgens de noordkant
van de Heerlijkheid: een gescheijt sloet die
geheeten is een raed die vuijten diepen vander
Vecht op gaet op Jan Ossen lant ende van Jan
Ossenlant sail die gescheijt sloet op gaen tot
den harden toe van Goijlant. Voorbij Jan

de Nieuwe Lodijk naar het oosten, bijna het
laatste nog te ontginnen deel.
Rudolf wilde deze venen waill brenghen te
verpachten ende te renten ende te gelde te
maken tot alre nutscap, te graven, vuyt te
vueren, te bruecken ende te slyten. Maar de

venen lagen in een uithoek, dicht bij
Gooiland (Holland) en ook een behoorlijke
aan- en afvoermogelijkheid voor de inmid
dels begonnen turfdelverij ontbrak. Vandaar
de overeenkomst: Melis beloofde dat hij
iedereen, die door de bisschop in de venen
tewerk gesteld zou worden behulpelick,
vordelich (= behulpzaam), geradich (=
goede raad gevend), dadich (= ijverig) ende
bijstandich zal weesen. En de door Rudolf
aangewezenen zal hij daar laten arbeiden,

Ossen land dus. En ook met de oostgrens
was Melis kennelijk niet tevreden: die moest
maar opgaan tot aen den harden (zandgron
den) toe van Goijlant. Dat is meer dan de
eerder genoemde 200 roeden vanaf de
Loosdrechtse dijk! En de Gooiers accepteer
den dat uiteraard niet. Onder leiding van
Naarden eisten zij dat sij veere westen willen
mit hoiren palen van Goijlant ..... dusent
roeden lants. Dat loog er niet om. Deze
claim liep tot halverwege in Oud-Loosdrecht, tot halverwege het begin van de
Drecht en in Nieuw-Loosdrecht bijna tot
Muijeveld!
De Naarders voegden de daad bij het woord

varen ende keren duer zyn ghereghte ende
bewynde ende duer zynen sluzen ende water.
Als tegenprestatie kreeg Melis twee acker
veens die geleghen zyn inden venen dair nu
die kerck in die Zijpe op staet, opgaende
aenden ghereghte van Weesbroeck, vuyt te
graven den torffende hem die tot zijnen
nutscap te ghebruycken. Maar de grond zou

en hebben de ondersaten vander Loesdrecht
hoer erven aldus achter hoir huijs genomen
na dien dat elck sijn lant was tot den harden
toe. Melis eindigde zijn verklaring met de
verzuchting:..... mochte hem recht geschie
den'0'.

altijd tot de tafelgoederen van het Sticht
blijven behoren, verklaarde Rudolf. Melis
zal er ongetwijfeld anders over gedacht
hebben. Daarnaast ontving Melis den
vierden penninck van alle gelden en renten,
die de te ontginnen venen zouden opbren
gen, terwijl bij verpachting of verkoop, aan
Melis een vierendeel van de opbrengst zou
toekomen. Anderzijds diende Melis voor
deze erfpacht een vergoeding te geven van
vier olde Vlaemsche groet per jaar.
In de akte worden enkele akkers genoemd in
die Z ype , met name van bewoners. Hier ligt
een mogelijke bron voor een nadere studie
over de juiste ligging van het oude Ter Sipe.
Hierover zal te zijner tijd nader worden
gepubliceerd in het blad van de Historische
Kring Loosdrecht.
Zeer duidelijk wordt intussen, dat er vanuit
de Wiltvang een waterweg was naar de sluis
van Mijnden bij de Vecht; de akte zegt dan
ook letterlijk dat de bisschop beloofde Melis

1439

Een interessante akte uit dit jaar bleef
bewaard18*. Bisschop Rudolf sloot op Sinte
Agnieten dach der heyliger jonfrouwe een
overeenkomst met Melis van Mijnden en
Ruwiel, betreffende de venen en de Wilt
vanck, die tot de tafelgoederen van de
kerken en het Sticht Utrecht behoorden. Ze
waren gelegen tuschen den gerechte vanden
Weestbroeck ende den gerechte vander
Loesdrecht, daar waar eerder door bisschop
Frederik en hertog Albrecht een rade
getrokken was vanuit de Vecht tot opten
vuytersten boem van dat overste vanden
bossche te veneweert. Ook hier niet het

Gooyer, maar een in het veen gelegen bos.
De akte gaat over de laatste slag, die nog
gemaakt kon worden vanuit Westbroek naar
de Hollands-Utrechtse grens. Ongeveer in
deze periode waren ook de buren van
Breukeleveen bezig met de ontginning vanaf

vuerseyde ende zyn eerffgenamen alsulcke
toll ofte zluys ghelt als van olts ghewoentlick
is te gheven van duer die zluyse te varen.
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1442

hand, dat Holland ze als eigendom ging
beschouwen. 23 Juli waren pieter Bladelijn,
Jan Lorsenre, Lodewijck Dommessent en
Anthonis Michiels, leden van de raad van de
hertog van Bourgondië, naar die Loisdrecht
ende dairomtrent gekomen om de ligging van
de Wiltvang te bepalen; Holland en 't Sticht
betwistten de eigendom ervan. Oude
mannen uit Naarden, Hilversum, Blaricum
en Huizen hielden het er desgevraagd op,
dat den veen, die zuytwairt affgaet van der
Loisdrecht tot Westbroeck wairt de Wiltvang
is, behorende tot Holland en Gooiland. Men
hoorde ook de verklaring van Geryt Claeszoen uit Loosdrecht, oud ca. 70 jaar, die in
1404 bij de rascheiding aanwezig was
geweest; hij had toen Gerrit van Heemskerck horen zeggen: lek en sal noch en will
geen raye over mijns heren hertoge Jans
heerlicheyt trecken sonder sijn weten en
buyten sijtien wille. Er was bevolen het veen
onafgegraven te laten liggen totdat men
geheel paelscheydinge doen soude. Ook
getuigden de schout van Loosdrecht, Dirck
Clayszoen, alsmede Dirck Floriszoen uit
Loosdrecht, dat ze hebben van horen seggen
van den ouden all eens geseyt dat die Stichtse
mit genen brieven anders bewijsen en sullen
(dan dat de venen aan Holland behoorden)8*.
Ook inwoners van Westbroek, Tienhoven,
Maarsseveen en Breukeleveen waren in het
omstreden gebied aan het turfgraven, zodat
hertog Philips de Goede dit jaar zijn eerste
deurwaarder naar genoemde dorpen zond
om te protesteren tegen hun handelswijze.
Er volgden langdurige onderhandelingen
over de grenzen in dit gebied.

6 Juni legden Hendrik van Brederode,
Willem van Outshoorn, Floris van Boek
horst, ridders, en Gerrit Alewijnsz namens
de graaf van Holland een verklaring af
inzake een grensgeschil tussen enerzijds de
Heer van Abcoude, Dorscheveen en
Kortenhoef en anderzijds Melis van Mijnden
en zijn onderzaten in Loosdrecht. Om te
beginnen diende men ter oplossing van het
geschil te meten vuijter Loesdrecht tot an den
pale die gestoken is twisken die van Loenrevene ende die van Dorskevene hoe menige
roede dat draget. Die paal was al bekend in
1343 en stond aan het einde van de Horndijk
bij de Dirck A. Lambrechtskade. Item
salmen meten vuter drecht (naar) Jan
Ossenlant op vijftich roeden corter dan die
mate gedraget twisken der Drecht ende den
pale van Dorsken veene voorschreeven ende
daer den pael te setten ... Om dit te recon
strueren dient eerst de afstand van de Drecht
naar de paal bij Dorskenveen vastgesteld te
worden; gemeten langs de toenbestaande
wegen, de Horndijk en de Veendijk, is dit
628 Gooise roeden. Daar diende vervolgens
50 roeden van te worden afgetrokken en de
overblijvende afstand, 578 roeden, moest uit
de Drecht naar Jan Ossen land uitgezet
worden. Indien dat gebeurde vanaf het
beginpunt van de Drecht, dan komt men
exact uit op de plek waar het St. Annapad de
grens met Gooiland bereikt. In 1381 werd
Jan Ossen land hier gelokaliseerd; in 1442
wordt dat bevestigd10' 201. Met deze verkla
ring werden de al eerder vastgestelde
grenzen bevestigd, zodat noch Melis verder
het Gooi, noch Naarden verder Loosdrecht
in mocht.

1471

28 September kwamen commissarissen van
hertog Karei van Bourgondië, graaf van
Holland en bisschop David van Bourgondië
plus de drie Staten overeen om het geschil
over de grenzen van hun landen in Gooiland
en Loosdrecht te onderwerpen aan een
uitspraak van de raad van de hertog en van
vier door de bisschop te benoemen gemach
tigden211.
Zowel hertog Karei als bisschop David
verklaarden op 12 oktober zich aan de

1449

Wat te vrezen viel, gebeurde. De overeen
komst tussen Rudolf van Diepholt en Melis
van Mijnden (1432 en 1439) ging problemen
oproepen. De door Melis gepachtte gronden
waren door de bisschop omschreven als
behorende tot de tafelgoederen van de vijf
godshuizen van Utrecht. Maar Melis was
leenman van Holland en dus lag het voor de
11

uitspraak te zullen onderwerpen22*.

-althans in de akten- stil.

1472

1502

St. Thomasavond (21 december) kwamen
op verzoek van de adviseurs van bisschop
David acht personen bijeen, waaronder

Van 5 november dateert een akte van de
rentmeester-generaal van Kennemerland en
Gooiland, Jacob Jacobsz, over de grensvenen, waarin de Stichtsen over menige jairen
bynnen getreden ende gegraven zijn. Dat
bleek uit een aantal verklaringen, onder
andere van Jacob Possche uit Loosdrecht,
oud 50 jaar. Hij was ca. 1493 in het kapittel
huis voor de heren van St. Pieter ontboden.
Daar hoorde hij voorlezen uit een boek over
de betwiste grenzen. Een der aanwezigen
herkende Jacob als Loosdrechter en zei:

L udolf van Kampen, domdeken; her Evert
Soudenbalch, proest tot Maestricht; meister
Reyner; Willem de Vos mit meister L udolf
ende een advocaat ende een notaris.

Namens hertog Karei eiste een procureur de
venen, waar geschillen over waren, op want
hij Goylant gepacht hadde tegen die abdisse
van Elten, ende dat die venen daertoe souden
horen. Zo behoorde ook de Vuurse tot

Gooiland, evenals Baarn; zij betaalden tijns
over hun venen en landen aan de Grafelijk
heid. Ook had eens de baljuw van Gooiland
en niet de maarschalk van het Sticht een
doodslag in de Vuurse berecht! Toch
overtuigde hij de aanwezigen niet, want hij
overlegde geen enkel bewijs; het waren niets

haestelick: hout, hout, hier es een Hollander
int huys, slaet dat blat over! Een affaire

waarmee de Utrechters tenminste de
verdenking tegen hebben, dat zij in het
verleden niet geheel conform de waarheid
gehandeld hebben. Lamffe Tymanszoen uit
Hilversum, 60 jaar en geboren in de Vuurse
en anderen verklaarden dat er vroeger drie
paardedieven op Werner’s hofstede gevan
gen waren; twee werden in Hilversum
opgehangen. Vanuit het Sticht had niemand
geprotesteerd, hetgeen zeker gebeurd zou
zijn als het gebied tot het Sticht behoorde.
Men kan uit het bovenstaande concluderen,
dat Utrecht inderdaad de aanspraken te ver
heeft doorgevoerd. Ook Ghijsbert Janszoen
uit Loosdrecht, 70 jaar, getuigde; hij bleek
nog een prima geheugen te hebben; hij seyt

dan al worde sonder segel ofte brieven.

Men besloot om tegen het aflopen van de
winter, eind februari, alles op schrift gesteld
te hebben en dan zelf op die venen trecken en
die tugen hoiren van ouden haercomen.
Vervolgens zou men 20 mei int hoge hoef
trecken om daar een uitspraak te krijgen

over wat nu precies aan wie behoorde. Dat is
ook gebeurd, maar helaas, de heer van
Bourgondië was juist toen onledich mit et
oerloge van Vrancrijc en de zaak werd tot
1473 uitgesteld. Het op schrift stellen was
ook gedaan, maar gaf weinig houvast; de
Weer liep vanuit de Vecht ten boesgewert in

bij zijnen eede, dat hij deposant bij tijden, dat
hij scholen ginck in zijn joecht, een copie van
een principale brief f hadde bynnen zijn
ouders huys, te weten van den radescheydinge
offt lantsceydinge tussen Hollant ende den
Stichtse van Utrecht, diewelcke copie zoe hij
deposant seecht bij zijnen eede in zijn ouders
huyse tot Loesdrecht verbrant is geweest in
den oirloge van Utrecht, te weten in den jaire
van (14)82 lestleden, welcke brieffals
tinhouden van dien deselve deposant geincorporeert ende onthouden heeft van zijnen
jongen dagen, dat derselver gesien ende
gelesen hadde, Inhoudende van woirde te
woirde naar zijnen onthoude ...; dat o.a. de
scheiding geraempt ende bevonden is geweest
bij den ouden ende wijsen van den lande te

Brokelenveen tusgen Stycht ende die Loesdrecht; Werner’s hofstede, het Hodde- en

Coddemeer werden genoemd maar tegelij
kertijd wist men niet meer waar die ooit
gelegen hadden. Dat alles maakte de zaak er
niet eenvoudiger op en men kwam er dan
ook niet uit10*.
1474

Een secretaris uit Den Haag bezocht de
omstreden omgeving, kennelijk op zoek
naar de plaats van Werner’s hofstede.
Zonder succes en ruim 25 jaar bleef het
12
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lopen van Roeloff Aerntszoen sluyse, gelegen
up die Vecht, totter Nederlodijck toe, item ...
totter Overlodycke; item ... tot Coddemeer;
item ... tot Hoddemeer; item ... tot Culkersveen; item ... totten Blauwen Sarck; item ...
tot mijn vrou van Eltens hoffstede; item ...tot
Warnaerts hofstede;... enz.
Opnieuw werd dus de oude grens tussen
Loosdrecht en zijn buren in het zuiden
bevestigd: langs de gehele Weersloot,
richting Codde-en Hoddemeer, die beiden
in de omgeving van het tegenwoordige
Hollandse Rading lagen8).
1520

Toch bleef het Sticht het proberen! Het
Loosdrechtse Gerecht had een vonnis

gewezen tussen Willem Barthouts en
anderen uit Loosdrecht enerzijds en Gijsbrecht van Lokhorst anderzijds, terzake van
een vermeend onrechtmatig venen door de
Loosdrechters op Stichts grondgebied.
Tegen het vonnis was Gijsbrecht in beroep
gegaan bij het Hof van Holland. Een lid
hiervan, Frangois Robel, trok 14 november
naar Maarsseveen en Tienhoven teneinde
(alweer) de grens vast te stellen. Enkele van
zijn bevindingen waren:
- vanuit Maarsseveen lag de Hollandse
grens noord-noordoostwaarts bij Drinschoten;
- deze grens werd genoemd de Hollantsche
Raynge (en dus was Drenschoten het
tegenwoordige Hollandse Rading);
- getuigen stonden bij de Weer en hadden
13

daar de kercke vanden Loosdrecht op de
lincker scouwer; vandaar wezen zij in
zuid-oostelijke richting naar het oost-einde
van het Gooierbos en zeiden dit is die
rechtvaardige Drinschoote alsden Hollantsche Raijnge en nu staet ghijluijden upten
Hollantschen bodem.
Men had nog naar Loosdrecht willen gaan,
maar het was laat geworden en men besloot
de Loosdrechters te dagvaarden op 22
november in Utrecht. De bisschop bestreed
dat met het argument dat de getuigen upt
eijnde vande Loesdrecht woonden ’t welck
zijne genade seijde int Sticht van Vuijtrecht te
zijn ende dat hem tselve niet en beliefde.
Maar de commissaris uit Den Haag stelde,
dat het ging om een beroep tegen een
Loosdrechts vonnis, dat Loosdrecht in
Holland lag en dat dus Loosdrechters
mochten getuigen10’.
De afloop is mij niet bekend. Deze lijkt ook
niet van echt belang: uit bovenstaande is
voldoende gebleken, hoe de grenzen van het
gerecht Loosdrecht met zijn buren in het
noorden, oosten en zuiden tot stand zijn
gekomen. Moeizaam vaak en soms na lange
processen. Weinig is er veranderd in die
oorspronkelijke grenzen. Zoals er ook
weinig veranderd is sinds de middeleeuwen:
de huidige nieuwe gemeentelijke indelingen
roepen ook nogal wat op bij de bewoners en
zijn eveneens langdurig, de besprekingen
verlopen minstens zo moeizaam en langdurig
als in de eeuwen waarover hierboven een
overzicht werd gegeven.

NOTEN
1) Dr A.A. Manten, Tijdschrift Hist. Kring
Breukelen, 2e jrg. nr. 2; 1987.
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erfgooiers en hun gemeenschappelijk bezit’;
archief van de Dom inv.nr. 3425; RAUtrecht.
6) Ambachtsheer van Mijnden en Loosdrecht
ca. 1340 - ca. 1427.
7) D.Th. Enklaar, ’Geschiedenis ... enz.’
8) Idem, ’Middeleeuwse rechtsbronnen van
Stad en Lande van Gooiland’; Utrecht 1932.
9) De Zijp = ter Sipe, het latere Nieuw-Loosdrecht.
10) HKL inv.nr. 820.
11) Arch. kap. St. Pieter, inv.nr. 2a t/o blz. 44;
RA-Utrecht.
12) Idem,inv.nr. 891.
13) Idem, inv.nr. 888.
14) A. Perk’s bewerking van ’Opkomst en
ondergang van Naarden, door Hortensius’;
Utrecht 1866.
15) F. Doeleman, 'De heerschappij van de Proost
van St. Jan in de Middeleeuwen 1085-1594’;
Zutphen 1982.
16) Dr A.A. Manten, Tijdschrift Hist. Kring
Breukelen, 2e jrg. nr. 2, 1987.
17) D.Th. Enklaar,’Middeleeuwse rechtsbron
nen ... enz.’
18) Arch. kap. St. Pieter, inv.nr. 896; RAUtrecht.
19) Idem ,’Geschiedenis ... enz.’
20) Gebruikt werd de kaart van Spruijtenburg;
daartoe werden genoemde Gooilandse
roeden omgerekend naar Rijnlandse roeden.
21) Latijnse tekst in Statenarchief, no. 8, reg. no.
61; RA-Utrecht. Ook in 10) en 17).
22) Arch. kap. St. Pieter, inv.nr. 2, fol 15vo;
RA-Utrecht; ook in 10) en 17).
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Geboorte, sterfte en armoede te Bussum

1890-1910
J.H. van Stuijvenberg
op met 12.171 zielen. Hiervan kwamen er
4.003 of 33% op rekening van het geboorte
overschot. Het vestigingsoverschot droeg
daartoe 8.168 inwoners bij, of 67%.
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de
natuurlijke aanwas van de Bussumse
bevolking, het geboorteoverschot, een
noemenswaardig aandeel in de bevolkings
aanwas van Bussum heeft gehad.
De drijvende factor tot de Bussumse
bevolkingsexplosie was het totstandkomen
van de snelle en goedkope treinverbinding
met Amsterdam in 1874, die Bussum tot een
aantrekkelijk en relatief goedkoop woon
oord voor forensen maakte.
Kapitaalkrachtige buitenstaanders, aange
lokt door verwachte winsten, stichtten reeds
in 1876 de bouwmaatschappij 'Nieuw
Bussum’, die grond verwierf in Het Spieghel,
het zandige, met ruigten begroeide deel van
de gemeente ten westen van de spoorbaan.
De grond werd geëgaliseerd, verkaveld, van
wegen voorzien en, ten behoeve van
gegadigden bebouwd. Ook elders in Bussum
werd gebouwd. Burger- en arbeiderswonin
gen vooral in de kom van het dorp.
De levenwekkende invloed, die van de
komst der ’Amsterdammers’, der 'Nieuwe
Bussumers’, op de Bussumse economie
uitging, trok op zijn beurt andere bevolkings
categorieën aan: ambachtslieden, detaillis
ten en bouwvakkers. De economische
activiteit van Bussum stond in het teken van
verzorging en dienstverlening. De bouwnij
verheid drukte zijn stempel sterk op het
ambacht. In 1890 telde Bussum 111
ambachtsbedrijven. In totaal werkten daarin
464 personen. Hiervan waren er niet minder
dan 191, dus ruim 40%, waaronder slechts 7
kinderen, in de bouw en het onderhoud van
woningen en utiliteitspanden werkzaam.
Daarnaast verdient de ’bleekerij’ (wasserij)
vermelding, met 35 bedrijven en 127

In het onderstaande zal worden onderzocht
in hoeverre er te Bussum rond de eeuwwisse
ling sprake is geweest van armoede. Daartoe
zal in de eerste plaats de ontwikkeling van de
gemeente Bussum in de genoemde periode
worden belicht. Vervolgens zal worden
ingegaan op een aantal verschijnselen, die
symptomatisch zijn voor de aanwezigheid
van armoede. Verder zal aan de hand van
gegevens over de zuigelingensterfte worden
onderzocht in welke lagen van de bevolking
de armoede zich voordeed en op welke
plaatsen zij in het dorp voorkwam. Tenslotte
zal worden stilgestaan bij het verband tussen
cultuur en armoede.
Bussum omstreeks 1900

Expansie. Met deze term kan wellicht de
situatie, waarin Bussum zich omtrent 1900
bevond, het best worden getypeerd. Het
aantal inwoners steeg spectaculair, van
3.600 in 1890 tot 13.200 in 1910, dus met
265%. Daarentegen nam de bevolking van
ons gehele land in deze periode met slechts
28,3% toe, van 4,6 tot 5,9 miljoen. Het
aantal woningen liep op van 748 in 1889 tot
2721 in 1909. Het aantal leerlingen, dat lager
onderwijs genoot, vermeerderde van 347 in
1890 tot 1999 in 1910 - leerlingen van
internaten uitgezonderd. De gemeentelijke
uitgaven ondergingen een stijging van
ƒ 32.000,-in 1890 tot ƒ 280.000,-in 1910. De
opbrengst van de hoofdelijke omslag, de
belangrijkste gemeentelijke belasting, van
ƒ 7.000,-tot ƒ 85.300,-. In diezelfde periode
liep de gemeentelijke schuldenlast op van
ƒ25.800,- tot ƒ 600.000,-.
Deze cijfers demonstreren overtuigend de
Bussumse expansie op tal van gebieden
omstreeks 1900. Bussum maakte een
tijdperk van economische bloei mee.
In de periode 1890-1914 liep het inwonertal
15
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De leerfabriek ’Koelit’

Oud-Bussum reageerde aanvankelijk met
een argwanende afkeer, daarna met een
schoorvoetende terughoudendheid en
vervolgens met een halfslachtige aanvaar
ding van de nieuwe ontwikkelingen. Het
heeft deze over zich heen laten komen, doch
nagenoeg geen initiatief ontplooid of visie
getoond om daaraan leiding en richting te
geven.
De tegenstelling tussen Oud- en Nieuw-Bussum kan uit tal van factoren worden ver
klaard. Twee verschillend geaarde culturen
kwamen met elkaar in aanraking. Het oude
Bussum, dat een agrarisch georiënteerde
dorpsgemeenschap vormde, was statisch-traditioneel van mentaliteit, niet gericht op
verandering. Het ontwikkelingspeil der
bewoners ging het lager onderwijs zeker niet
te boven. Een overwegend deel van hen
genoot geen hoger inkomen dan dat van een
kleine zandboer. Zij waren grotendeels
katholiek. Het nieuwe Bussum, dat de oude
dorpsgemeenschap dreigde te overspoelen,
werd daarentegen gekenmerkt door com
mercieel en industrieel georiënteerde
bewoners. Zij bezaten een dynamisch-kapitalistische mentaliteit, gericht op verande
ring. Hun peil van intellectuele ontwikkeling
was hoog; zij waren relatief welgesteld en

arbeiders (inclusief 53 kinderen), die
verdween als gevolg van de vervuiling van de
Bussumer Vaart.
De moderne industrie was in Bussum sedert
1887 vertegenwoordigd door de chocoladeen cacaofabriek van de firma Bensdorp, met
454 personeelsleden in 1910. Voor de rest
vertoonde de industrie in Bussum niet veel
leven. In 1910 kwamen er verder slechts 7
fabrieken voor met meer dan 10 arbeiders,
waaronder een timmerfabriek met 43 en een
leerfabriek met 35 personeelsleden de
grootste waren: eigenlijk forse ambachtsbedrijven. De laatste lag op geannexeerd
Hilversums gebied.
Hoe reageerde Oud-Bussum, dat een vrij
gesloten dorpsgeheel vormde, op de komst
van Nieuw-Bussum?
Symptomatisch voor de houding van de
gemeenteraad was dat deze in 1876 een
onderhoud weigerde om een door villabewo
ners en andere vernieuwingsgezinden
ingediend ontwikkelingsproject te bespre
ken. De raad merkte op dat het niet op den
weg der Gemeenteraad ligt om kennis te
nemen van de plannen van particulieren. Hij
wilde in geen geval nieuwe wegen aanleggen.
Dit voorval zette de toon naar beide kanten.
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genoten een hoog inkomen. Het niet-katholieke element overheerste onder hen.
Het oude dorp voelde zich bedreigd en
kwam in verzet. Overeenkomstige con
troversen treden steeds op wanneer samenle
vingen van verschillende culturele achter
grond met elkaar in aanraking komen. De
daaruit voortvloeiende spanning met zijn
fricties is decennia lang, in geleidelijk
afnemende mate, in de Bussumse leefge
meenschap voelbaar geweest. Moeilijk is
vast te stellen of alle sporen daarvan thans
zijn uitgewist.
Fabius oordeelt met bezadigdheid over deze
tegenstelling: Is het te betreuren, dat het
Gemeentebestuur niet onmiddellijk na de
opening van den spoorweg heeft begrepen,
wat er uit het dorp zou groeien, daarbij mag
toch niet worden vergeten, dat de eischen van
de nieuwkomers den dorpelingen te ver
gingen - de Bussummers van toen waren
tevreden met hetgeen het dorp aanbood; zij
hadden de villabewoners niet geroepen; als
dezen iets begeerden, zoo hadden zij dat zelf
te betalen, en geen wissel te trekken op de
gemeentekas. 1’
En toch: ondanks de belemmeringen op de
activiteitsontplooiing is er in de periode
1890-1910 zeker een en ander tot stand
gebracht. Een beperkte, jaartal achtige
opsomming geeft daarvan een overzicht.
De oprichting van de harmonie ’Crescendo’
(1891) ; de stichting van het verenigingsge
bouw ’St. Joseph’ (1892); de bouw van de
Gereformeerde Kerk aan de Iepenlaan
(1892) ; het verschijnen van ’De Bussumsche
Courant’ (1896); het overnemen van het
particuliere gasbedrijf door de gemeente
(1896); de opening van de schouwburg- en
concertzaal ’Concordia’ (1897); de aankoop
van de Veerkamp (1897) en de daaropvol
gende aanleg van het Wilhelminaplantsoen
en van een nieuwe haven; de opening van
een tweede openbare lagere school (1898),
van de derde (1904), van de School met de
Bijbel (1896), van de R.K. meisjesschool
(1904) en de R.K. jongensschool (1909); de
opening van het bureau van ’De Gooi- en
Eemlander’ (1904); het begin van de
elektriciteitsvoorziening uit Hilversum
(1904); de opening van het Postkantoor aan

de Havenstraat (1906); de oprichting van de
Vereniging ’Ziekenzorg’ (1902) en van de
R.K. wijkverpleging (1908). Maar genoeg.
Er bleef nog veel te doen: een ziekenhuis,
middelbaar onderwijs, een behoorlijke
riolering en een wegen- en stratenplan
ontbraken bijvoorbeeld nog in 1910. Maar
de uitrusting van het expanderende en zich
moderniserende Bussum met een (ruim
genomen) infrastructureel instrumentarium,
nodig om voor zijn bewoners te voldoen aan
de veranderende eisen van de leefbaarheid
in de twintigste eeuw. Dit was in 1910 in
grondslag aanwezig.
Symptomen van aanwezige armoede

Langs verschillende wegen kan worden
aangetoond, dat er in het tijdvak 1890-1910
in Bussum armoede, ja zelfs bittere armoede
is voorgekomen, zij het in afnemende mate.
Deze was geen randverschijnsel dat nage
noeg verwaarloosd kon worden. Zij deed
zich niet incidenteel voor, maar was perma
nent als een inherent verschijnsel in de
Bussumse samenleving aanwezig.
Het lager onderwijs -dat op particuliere
instituten uitgezonderd- werd in totaal op
alle lagere scholen, in 1890,1900 en 1910
gevolgd door resp. 347, 1028 en 1999
leerlingen. Hiervan kregen resp. 200, 374 en
243 kinderen vrijstelling van het betalen van
schoolgeld of achtereenvolgens 57, 35 en
12%. Uiteraard komt in de daling van deze
percentages de stijging van de welvaart, die
toen in Bussum plaatsvond, tot uiting.
Dat neemt niet weg, dat aan de enige lagere
school in 1890, de gemeentelijke openbare
Willemsschool, destijds de algemene
dorpsschool, de ouders van niet minder dan
57% der leerlingen niet in staat werden
geacht het schoolgeld te betalen vanwege
hun lage inkomen. Het overeenkomstige
percentage bedroeg in 1910 nog 12; het had
toen betrekking op zowel de openbare
lagere als op de inmiddels gestichte confes
sionele scholen. Het leeuwedeel daarvan
kwam echter op rekening van de ouders aan
de Willemsschool, die bekend stond als de
’Armenschool’.
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w i fa!
Turkije gezien vanuit de Nieuwstraat

De hoogte van de percentages der kinderen,
die kosteloos onderwijs genoten, wijst erop,
dat er een belangrijke, zij het kleiner
wordende categorie ouders is geweest, die in
zodanig diepe armoede verkeerde dat zij het
schoolgeld niet kon opbrengen.
Thans de tweede aanwijzing. De bekende
historicus dr A.C.J. de Vrankrijker deelt in
zijn boeiende informatieve werkje ’Jong
leven in een oude dorpskern' mede, dat in
zijn Bussumse jeugd (omstreeks 1910) de
’betere’ klanten bij de kapper eerder aan de
beurt kwamen dan ’de arme sloebers, van
wie er velen schurftige korsten op het hoofd
en etter aan de oogranden hadden’ (p. 16).
De genoemde kwalen betreffen ziekelijke
deficiëntieverschijnselen, ontstaan door
gebrek aan vitaminen en eiwitten in een te
armelijke voeding. Tussen armoede en
oogziekten bestaat een verband.
Dr H.E. Mulder, oogarts te Groningen,
heeft er omstreeks 1880 reeds op gewezen,
dat juist de armen aan een ooglijdersinrichting de grootste behoefte hadden, omdat zij
oneindig meer door allerlei oogziekten
werden aangetast dan de meer gegoeden.
Voor de ’arme sloebers’ nu was (zoals

Malthus het uitdrukte) aan de tafel der
natuur niet gedekt. Zij hadden gebrek aan
voedsel. Dit gaat altijd gepaard met andere
uitingen van armoede als kleine, bedompte,
overvolle woningen, lichamelijke zwakte,
onhygiënische leefwijze, kindersterfte, een
korte levensduur, haveloze kleding en
gebrekkig onderwijs.
De conclusie lijkt mij onontkoombaar dat
zelfs nog tegen 1910, in De Vrankrijker’s
jeugd, een noemenswaardig deel van
speciaal de Oud-Bussummers op een zeer
armelijk verzorgingsniveau leefde.
Een derde armoede verschijnsel vraagt nu de
aandacht. In 1900 werd in ons land de
leerplichtwet aangenomen. Er zijn geen
aanwijzingen voor dat er destijds in Bussum
kinderen waren, die geheel van lager
onderwijs bleven verstoken. Wel moet er,
evenals elders, een categorie kinderen zijn
geweest, die slechts enkele jaren school ging
en de rest van hun schooljaren besteedde
aan arbeid, teneinde het geringe gezinsinko
men te helpen vergroten. Voor de kinderen,
vooral afkomstig uit armoedige gezinnen,
kwam de leerplichtwet hierop neer dat zij de
lagere school langer moesten bezoeken. Het
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aantal schoolgaande kinderen nam daardoor
toe. Het nam echter ook toe ten gevolge van
de uitbreiding van de Bussumse bevolking.
Getracht is nu de stijging van het schoolbe
zoek ten gevolge van de invoering van de
leerplicht te scheiden van de stijging, ten
gevolge van de bevolkingstoeneming.
Het blijkt, dat het bezoek aan de lagere
scholen van 1898/’99 tot 1902/’03 toenam van
gemiddeld 867 tot 1261 leerlingen, of van
12,9% der Bussumse bevolking tot 14%.
Zou dit percentage in 1902/'03 eveneens 12,9
geweest zijn, dan zouden toen 116 kinderen
minder het lager onderwijs hebben gevolgd.
Aangenomen mag wel worden dat de
toeneming van het schoolbezoek met deze
116 leerlingen teweeggebracht is door
invoering van de leerplicht.
Op een schoolbezoek van 1261 leerlingen in
1902/’03 zijn 116 leerlingen van betekenis
(9,2%). Zij kregen vóór de invoering van de
leerplicht onvoldoende onderwijs, een
indicatie voor armoedige toestanden.

Dit percentage, dat van jaar op jaar soms
noemenswaardige verschillen vertoont, is
van een verwaarloosbare betekenis.
In de vier genoemde jaren, 1889-1892,
beliep de zuigelingensterfte in Bussum 29,1
tegen een landelijk cijfer van 17,3. Het
niveau van de zuigelingendood lag in
Bussum dus 68% boven dat van het gehele
land.
Deze zuigelingensterfte was bijzonder
groot. Bijna een derde van de pasgeborenen
bereikte de leeftijd van een jaar niet. Dit
wijst erop, dat er omstreeks 1890 in Bussum
bittere armoede moet zijn geleden. Deze
had tot gevolg, dat zuigelingen wegens
gebrek aan voeding of verkeerde voeding
vroegtijdig stierven. Ondeskundige behan
deling van de babies kan daarop ook van
invloed zijn geweest. De zuigelingensterfte
in Bussum is na 1890, zij het met grote
schommelingen, gedaald en kwam na 1910
onder het landelijke niveau te liggen.
Twee vragen komen nu naar voren: was deze
armoede algemeen of werden bepaalde
bevolkingsgroepen erdoor getroffen? En in
welke buurten van het dorp was de armoede
vooral geconcentreerd?
Wat de eerste vraag betreft: meermalen is
aangetoond dat de vroege dood van pasgebo
renen stijgt naarmate hun ouders zich lager
op de sociale ladder bevinden. De arts
Coronel is in ons land een van de eersten
geweest, die aandacht schonk aan de relatie
tussen ’beroep, levenswijze en sociale
welvaart’ en de hoogte van de zuigelingen
sterfte.
Bestond er in Bussum een verband tussen de
sociale positie van de ouders en de babydood? De gebruikte bronnen werpen wel
enig licht op deze vraag, maar laten het
verkrijgen van een afdoend antwoord niet
toe. In de registers van overlijden zijn de
beroepen van de vaders der overleden
babies opgetekend. Van 1889-1891 is daar
de volgende tabel van samengesteld.

De zuigelingensterfte te Bussum

In de eerste plaats zij nader stilgestaan bij de
omvang van de zuigelingensterfte. Deze
wordt uitgedrukt in het percentage, dat het
aantal levenloos geborenen en het aantal
zuigelingen, dat beneden een jaar sterft,
uitmaakt van het totale aantal levendgebore
nen in een bepaald jaar. Men kan zich
afvragen of de levenloos ter wereld gekomenen moeten worden opgenomen in het
percentage van de zuigelingensterfte.
Levenloosheid toch moet vooral worden
toegeschreven aan het dragen van een strak,
nauwsluitend keurslijf tijdens de zwanger
schap. Met armoede heeft dit weinig van
doen. In de landelijke statistieken werden de
levenloos geborenen destijds behandeld als
vroegtijdig gestorven babies. Terwille van
de vergelijkbaarheid ben ik op dezelfde
wijze tewerk gegaan. Het maakt bovendien
niet veel uit. Het beeld, dat men van de
toenmalige situatie krijgt, wordt er niet
fundamenteel door veranderd. Over de
jaren 1889-1892 werden er in Bussum 601
levende zuigelingen geboren tegenover 37
levenloos geborenen, of slechts ruim 6%.
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Beroepen van vaders der overleden
zuigelingen te Bussum, 1889-1891
Beroep vader

Arbeider (werkman)
Timmerman
Landbouwer
Spoorbeambte
(-werker)
(Olie)koopman
Bleker
Metselaar
Schoenmaker
Schilder
Smid
Koetsier
Groenteboer
Schippersknecht
Bakker

Aantal Beroep vader
malen
35 Banketbakker
9 Barbier
7 _ Besteller
Bontwerker
5 Hoofdambtenaar
5 Horlogemaker
4 Kleermaker
3 Koperslager
3 Kuiper
2 Meubelmaker
2 Molenaar
2 Stalhouder
2 Schipper
2 Winkelier
1

Aantal
malen
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bij 96 van de 99 geborenen kon het beroep
van de vader worden vastgesteld. Dit was in
36% der gevallen arbeider, naar mag
worden aangenomen ongeschoold. Waar
schijnlijk zijn de meesten van de overige
beroepspersonen eveneens arbeiders, maar
dan geschoold. Daaronder bevinden zich
ongetwijfeld ook zelfstandigen, onbekend is
echter hoeveel. Het is dus niet mogelijk een
sociale stratificatie te construeren van de
beroepen-van de vaders der vroegtijdig
overleden zuigelingen. Wel kan worden
geconstateerd, dat de gevonden beroepen
overwegend handenarbeid betreffen.
Personen uit de hogere klassen komen er
bijna niet in voor. De conclusie lijkt ons
gerechtvaardigd, dat er ook in Bussum een
verband bestond tussen het beroep van de
vaders en de omvang van de zuigelingen
sterfte. De gegevens laten een verdere
concretisering van deze uitspraak echter niet
toe.
Afgaande op de aard van de beroepen der
vaders, dringt de gedachte zich op dat de
zuigelingensterfte vooral in het oude dorp is
voorgekomen. De armoede, tot uiting
komend in de zuigelingensterfte, blijkt dus
geen algemeen verschijnsel te zijn geweest,
noch wat de sociale positie der ouders, noch
wat de delen van het dorp betreft waar zij
voorkwam.

Dit brengt ons tot de tweede vraag: in welke
buurten van het dorp was de armoede vooral
geconcentreerd? Zijn deze buurten te
localiseren?
Omstreeks 1890 was Bussum in drie wijken
verdeeld. A, B en C. Wijk A omvatte de
kern van het oude dorp. De huizen waren
per wijk genummerd. In de sterfteregisters
zijn de wijken, de wijkhuisnummers,
alsmede de naam en -zoals reeds bekendhet beroep van de vader opgenomen.
Op het eerste gezicht leek de zuigelingen
sterfte in de jaren 1889-1891 vrij gelijkmatig
over het gehele dorp verspreid te zijn
geweest.
Nadere beschouwing der gegevens leert
echter dat de zuigelingensterfte duidelijke
verdichtingen vertoonde; deze kwamen
voor:
1. In wijk A, bij de nummers 140-160. Hier
vonden 9 overlijdens van zuigelingen
plaats, waaronder in twee woningen
tweemaal.
2. Wijk A, de nummers 342-360. Hier
stierven 9 babies (in een woning twee),
dus per 2 huizen een dode zuigeling in
drie jaar.
3. Wijk C, de nummers 91-97, met vijf
overleden zuigelingen, waarvan in een
woning drie.
4. Wijk C, de nummers 114-119, met 4
gevallen van zuigelingensterfte, waarvan
in een woning twee.
In deze vier buurten van Bussum vonden dus
27 van de 99 gevallen van zuigelingensterfte
in de jaren 1889-1891 plaats. Meer dan een
kwart. In de met 3 genummerde buurt is
toen gemiddeld bijna één baby per woning
overleden. De vier hoge concentraties van
babysterfte demonstreren een bittere
armoede en ellende in de desbetreffende
buurten.
Met het bovenstaande meen ik de aanwezig
heid van een grote armoede en van alle
menselijke ellende, die daaruit voortvloeit,
voor de periode 1890-1911 te hebben
aangetoond. Niet als een incidenteel
randverschijnsel, maar als een element,
geïntegreerd in de Bussumse samenleving,
zij het, dat deze langzaam verminderde.
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Concertgebouw, Bussum 1902

Volledigheidshalve zij nog ingegaan op de
vraag, waar deze concentraties van honger,
onreinheid en babysterfte in het huidige
stratenplan lagen. Met behulp van het in
1893 uitgegeven adresboek voor Bussum en
van de belangstellende medewerking van
twee deskundige kenners van het oude
Bussum, de heren G.M. Langemeijer en dr
A.C.J. de Vrankrijker is het gelukt, dit vast
te stellen.
Van de achttien gevallen van zuigelingen
sterfte, geconcentreerd voorkomend in wijk
A, bleken er 6 te hebben plaatsgevonden
aan de Kapelstraat. Deze liep destijds door
tot in de Laarderweg, waar zich aan de
Noordkant een zeer armoedig buurtje
bevond ’Turkije’ genaamd. Voorts kwamen
er 3 voor in de Driest, 3 in de Visserstraat en
1 in de Schoolstraat, Nieuwstraat,
St. Vitusstraat en de Raadhuisstraat. De
zeven ’geconcentreerde’ sterften van babies
in wijk C, waarvan de plaats kon worden
vastgesteld, waren verspreid over de
Heerenstraat (3), de Meent weg (2) en de
Nieuwe Spiegelstraat (2). Zij kwamen voor
in de omgeving van het naamloze pleintje,
waar de Heerenstraat en de Meentweg
elkaar thans raken. Daar kwam, in de

’Achterbuurt’ destijds al Oud-Bussumse
bebouwing voor. Het blijkt dat alle opge
spoorde clusters van armoede en kinder
sterfte op Oud-Bussums gebied voorkwa
men.
Armoede en culturele afstand

Nog een laatste punt. Hoe dachten de
inwoners van Bussum zélf omstreeks 1900
over de armoede? Wij hebben hierover maar
weinig informatie; deze is bovendien niet
van de armen zelf afkomstig. In de Gemeen
teverslagen treft men ieder jaar onder het
hoofd ’Armenwezen’ enkele opmerkingen
aan over de toestand der ’behoeftige klasse’,
waartoe de arbeiders destijds nog gerekend
werden, niet alleen in Bussum. Arbeiders en
armen werden destijds geacht samen te
vallen, een loonarbeider was behoeftig.
Welnu, het viel met de toestand dezer klasse
volgens de Gemeenteverslagen wel mee.
Deze was ’bevredigend' (1890), ’over het
algemeen bevredigend’ (1894), ’goed’ (1898
en 1902), ’bevredigend, grote armoede komt
hier niet voor’ (1906) en ’niet ongunstig'
(1910). Met deze representatief te achten
termen, bracht het gemeentebestuur zijn
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tevredenheid over de toestand der ’behoef
tige klasse’ en daarmede over die der
arbeiders tot uiting.
Een andere bron van informatie vormen de
notulen van de gemeenteraad, vooral na
1900. Hierin komen vragen voor als: Moet
aan on- en minvermogenden goedkope
cokes worden verstrekt? Is het schoolgeld
niet te hoog? Op welk bedrag dient het
subsidie aan het Burgerlijk Armbestuur te
worden vastgesteld? Moet aan schoolgaande
kinderen op school warm voedsel en kleding
worden verstrekt?
Deze laatste vraag is op 28 januari 1908 in de
gemeenteraad uitvoerig aan de orde
geweest. Op 30 oktober 1907 had de raad
een commissie ingesteld om de noodzaak
van schoolvoeding en -kleding te onderzoe
ken. In dat jaar begon een lichte economi
sche drepressie. Werkloosheid werd
voelbaar, het aantal tijdelijk bedeelden
steeg, evenals dat van arbeiders, die naar
Duitsland emigreerden. Het huwelijkscijfer
daalde en bereikte in 1908 een dieptepunt.
Een 'Comité tot steun aan Werklozen' werd
opgericht.
De leden van genoemde raadscommissie
riepen op 8 januari, voordat hun rapport aan
de raad was uitgebracht, a titre personnel,
een vergadering bijeen om tot oprichting van
een 'Vereeniging voor voeding en kleeding
van schoolgaande kinderen’ te komen. Zij
verwachtten, dat 50 a 60 gezinnen steun
zouden behoeven - in hun definitieve
rapport aan de raad waren dat er 90.
Interessant is hun typering van de toestand
der armen in de advertentie ter oproeping
tot de vergadering. Er waren treurige
toestanden in vele gezinnen. Er bestond
kommer en zorg voor vele gezinnen; het
lijden en gebrek van schoolgaande kinderen
moest in de wintermaanden en in tijden van
werkloosheid zoveel mogelijk worden
verzacht. Het resultaat was, dat er een
voorlopige vereniging tot stand kwam.
In haar rapport constateerde de commissie,
dat er een werkelijke behoefte aan voeding en
kleding voor vele schoolgaande kinderen in
onze gemeente bestond. Dit sloeg op 90
gezinnen, die op een ingediende lijst
voorkwamen en waarvan de commissie zelf

meteen al opmerkte, dat deze nog ’gezift’
moesten worden. In het Gemeenteverslag
van 1907 was de toestand van de ’behoeftige
klasse’ ’bevredigend’ geacht. Veel armoede
komt hier niet voor werd eraan toegevoegd.
De toestand was ongeveer gelijk aan andere
jaren.
De burgemeester zal het daarmee wel eens
geweest zijn. In de raadsvergadering van 28
januari verklaarde hij namelijk: Broodarmoede bestaat er in Bussum gelukkig niet en
daarvan is ook de commissie overtuigd. Door
schoolvoeding, die de kinderen van de
ouders aftrekt, maakt men schooiers van de
kinderen. De heer Banis viel hem bij:
Armoede bestaat hier, God zij dank, nog
niet. Als er drie van de negentig gezinnen
waren, die schoolvoeding en kleding nodig
hadden, dan zou hij ƒ 25,- aan de armen
geven want honger wordt hier niet geleden.
Door kindervoeding te geven, zal men plebs
uit andere plaatsen hier halen. Op een vraag
van de heer Moolenburgh -lid der commis
sie- waar dan de subsidie van het Burgerlijk
Armbestuur bleef, antwoordde hij: Dit
bewijst dat, wanneer er gevraagd wordt, ook
gegeven wordt. Blijkbaar was er dus toch wel
enige armoede. Moolenburgh meende dan
ook, dat men moest spreken van ’betrekke
lijk’ geen armoede en ieder maar moest
weten, wat hij onder ’betrekkelijk’verstond.
Het getal 90 voor gezinnen, die voor
schoolvoeding in aanmerking kwamen,
werd van verschillende kanten aangevoch
ten. Volgens de heer Van Norren waren zij
op alle mogelijke manieren bij elkaar gezocht.
Merkwaardig is, dat een forse verdediging
van het rapport uitbleef. Het werd zonder
hoofdelijke stemming voor kennisgeving
aangenomen. Tot het verstrekken van
schoolvoeding en -kleding werd niet
overgegaan.
De conclusie lijkt verdedigbaar dat, ook al
werd er soms in duidelijke termen op
bestaande armoede gewezen, de toon van de
benadering van dit verschijnsel in het
Bussum van omstreeks 1900 milder was dan
uit het voorgaande relaas tot ons spreekt.
Waaraan moet dit worden toegeschreven?
Daaraan ligt een verschil in cultuur tussen
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ons en de inwoners van Bussum omstreeks
1900 ten grondslag. Zij maakten de kinder
sterfte en de arme sloebers met schurftige
korsten op het hoofd en etter aan de
oogranden dagelijks mee. Zij zagen daarin
niets bijzonders of merkwaardigs. Zij waren
eraan gewend en beschouwden ze als
vanzelfsprekend. Zij beleefden en ervoeren
de armoede dus niet als een groot onheil,
maar als een verschijnsel, dat inherent was
aan het menselijke bestaan.
Dit hing samen met het feit, dat het wel
vaartsniveau destijds belangrijk lager was
dan het onze. Het reële inkomen per hoofd
was, landelijk, ongeveer een derde van dat
in 1970. In de toenmalige economische
omstandigheden werd een armelijke
toestand eerst veel later als diepe armoede
erkend en geregistreerd dan in de huidige.
Op veel grotere schaal dan tegenwoordig
werd armoede als een normaal verschijnsel
aanvaard. Armoede behoorde tot de
scheppingsorde en zou altijd bestaan. Het
ging niet aan, zich daartegen te verzetten.
Tegen dit verschijnsel in cultureel-economische achtergrond krijgen de betrekkelijk
gunstige oordelen over de armoede
omstreeks 1900 reliëf. Er blijkt een belang
rijk ding uit: het begrip armoede ligt niet
vast, het is niet eens en voorgoed gegeven.
Het hangt van de mentaliteit en van het
welvaartsniveau van een samenleving af,
welke verschijnselen als armoede worden
beleefd en aanvaard. Armoede is dus een
cultureel bepaald begrip.
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cultuur gelden. Een volledige gebondenheid
aan het heden sluit het verleden echter uit;
dat is dan niet benaderbaar. Anderzijds
indien hij het verleden zou beschrijven
volgens de daarbij passende termen en
categorieën -gesteld, dat dat zou kunnen
- dan zou hij in het heden niet worden
begrepen. Volledige verbondenheid met het
verleden sluit het heden uit.
Zo bestaat er altijd een culturele spanning,
een afstand, een kloof, een frictie, tussen de
hedendaagse cultuur, waarin geschiedenis
wordt geschreven en de eigen aard en
identiteit van de vroegere cultuur, die wordt
beschreven en tot haar recht moet komen.
Het werk van de historicus draagt daar
onvermijdelijk de sporen van.

In het bovenstaande is armoede geïnterpre
teerd volgens de normen daarvoor geldend,
al is het nog zo vaag, in onze rijke, van
weelde en luxe doordrenkte samenleving.
Daarvan uitgaande komen er in vroegere
culturen tal van verschijnselen voor, die in
het heden wèl, doch in het verleden niet tot
armoede werden gerekend en als uitingen
daarvan werden beschouwd.
Een historicus werkt altijd in het spannings
veld tussen de huidige en een vroegere
cultuur en tracht de daartussen liggende
kloof te overbruggen. Daarbij is hij een kind
van zijn tijd, behept met de begrippen, de
mentaliteit en de oordelen, die in zijn

Gaarne dank ik ieder, die mij bij het
vervaardigen van dit artikel behulpzaam is
geweest.
NOOT

A.N.J. Fabius, Geschiedenis van een
honderdjarige, Bussum 1917.
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Een wonderlijke weddenschap in Weesp
C.J. Bak
lek, Sijmon Aertsz, wonende binnen dese
stede Weesp, bekenne mits desen ontfangen te
hebben van Vranck Claesz Brandewijnbrander mede wonende binnen der voorschr.
Stede Weesp, eenen Aem wijns (± 150 liter cjb) op conditie Ingevalle den Cardinael de
Stadt Aerien die hij tegenwoordich belegert
heeft, binnen de tijt van vier maenten,
d’welcke haeren begin offe ingangh genomen
hebben op Dingsdach den xxviïn augusti, sal
comen te winnen ende alsoo meester van de
voorschr. Stadt te wesen, soo sal ick Sijmon
Aertsz voornt., d’voorschr. Aem Wijn voor
niet hebben, sonder gehouden te sijn ijet daer
voor te betaelen.
Zo begint een notariële akte, gedateerd 31
augustus 1641, die ik toevallig tegenkwam
op zoek naar sporen van mijn verre voorou
ders. Een opmerkelijk stuk, om meer dan
een reden.
Allereerst: waar ligt de stad AERIEN?
Wie de ’Cardinael’ is, is duidelijk: kardinaal
Richelieu. Frankrijk had zich in 1635
verbonden met de Republiek (het 'traité de
partage’ dat een deel van Vlaanderen aan
Frankrijk overleverde) en verklaarde de

oorlog aan Spanje. Het krijgsbedrijf speelde
zich in de jaren na 1635 af in wat nu het
grensgebied is tussen Frankrijk en West
België. Daar moeten we ’Aerien’ dus
zoeken.
Het meest aannemelijk is dat hier bedoeld
wordt het versterkte stadje Air-sur-le-Lys
(het tegenwoordige Aire in N. W.-Frankrijk,
dichtbij de Belgische grens). Zeker is dat er
rond 1641 om deze plaats werd gevochten: er
bestaat een schilderij van Pieter Snaijers
(Rijksmuseum Amsterdam), voorstellende
’Inname van Aire-sur-le-Lys door Spaanse
troepen in 1641’.
Merkwaardig is dat in een kanttekening op
de bovengenoemde akte notaris Verlaen
vermeldt dat Sijmon Aertsz de weddenschap
heeft gewonnen. We mogen dus aannemen
dat Richelieu de stad vóór Kerstmis 1641
heroverde!
Wie had gedacht dat twee eerzame burgers
van de stad Weesp een weddenschap
afsloten op de afloop van een belegering, ver
van hun bed. in de nadagen van de tachtigja
rige oorlog?

Afbeelding van het schilderij uit het Rijksmuseum te Amsterdam
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Bibibibibibibi
Een vlucht regenwulpen
W.K. Kraak
De eerste regel van de titel zegt u niets
wanneer u geen vogelkenner bent. Ervaren
vogelaars kennen dit geluid. De tweede
regel is de titel van een boek van Maarten ’t
Hart. Dat wist u al. Geharrewar van
literatoren en critici over de vogelkennis van
die schrijver is voor mij nu juist de aanleiding
om mijn ervaringen met de trek van regen
wulpen te publiceren. Daarom staat het
geluid als blikvanger voorop, de trekroep
van de regenwulp. Zo kunt u in Nederland,
ook in het Gooi, kennis maken met deze
bijzondere vogel.
Bibibibibibibi

Ik herinner mij een voor de hand liggende
vraag uit een discussie over ’t Hart en de titel
van zijn roman: ”Hoe kun je nu zien,
wanneer wulpen overvliegen, dat het
regenwulpen zijn?” Accoord, het kan niet.
Soms het verschil in lengte van de snavel?
Op de kruin overlangs twee donkere
strepen, gescheiden door een smalle lichte
baan? Die koptekening is karakteristiek
voor de regenwulp. Tuur dus maar goed
omhoog in de schelle lucht en constateer dat
het niet gelukt Numenius phaeopus (regen
wulp) te onderscheiden van Numenius
arquata (wulp).
Je ziet het verschil dus niet, maar je hoort het
des te beter. Zo weet je dan en zie je als het
ware dat het een regenwulp is wanneer het

snel geroepen 'bibibibibibibi' voorbij trekt
en de 'gewone' wulp herken je aan de korte
roep van drie lettergrepen: 'gluuj- gluujgluuj’ of het simpele 'wuulie'.
Ook trek overdag

Je zult goede oren moeten hebben om de
geluiden te horen. Wellicht is het overdag
veel moeilijker dan 's avonds of 's nachts om
natuurgeluiden te zeven uit het aanbod van
geluid en lawaai uit de naaste omgeving. In
de moderne wetenschappelijke literatuur op
het gebied van ornithologie staat opgegeven
dat de regenwulpen voornamelijk in de
avond en 's nachts trekken en zich zo min
mogelijk rust gunnen. Daardoor zou men
ondanks tellingen van deze vogels op
bekende rust- en slaapplaatsen toch geen
duidelijk beeld van deze vogeltrek krijgen:
wegen der geringen Rastneigung und des
überwiegend nachüich ablaufenden Zuges
geben Rastdiagramme den wahren Zugverlaufwohl nur unvollstcindig wieder; auch
scheinenfür den Spatsommer kontinuierliche
Schlafplatzzahlungen noch zu fehlen'1. In
West-Europa hebben twee verzamelplaatsen
enige naam: Eems en Dollard in oostelijk
Groningen en de kust van de Vendée in
Frankrijk, dus het gebied ten zuiden van de
monding van de Loire. Naar mijn overtuging
maken de regenwulpen haast met de trek op
het Europese deel van hun trekroute.
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Wanneer deze vogels via Portugal en
Marokko de westkust van Afrika hebben
bereikt en de kreeftskeerkring passeren
hebben zij meer tijd nodig om het lichaams
gewicht op peil te brengen en om te ruien.
Het Gooi is vaak stil genoeg om te luisteren
naar de trekroep van overvliegende groepjes
regenwulpen, meestal hoog in de lucht
passerend. Volgens mijn aantekeningen
gebeurt dat in juli en augustus juist vaak
overdag in de vroege middag. Ze komen van
ver en hebben nog een lange reis voor zich.
Regenwulpen broeden met ten minste
60.000 paren onder andere op Ijsland, in
Noorwegen, midden en noordelijk Zweden,
Finland, Lapland en het noorden van de
Sovjet-Unie. Ze vliegen behoorlijk hoog,
het geluid lijkt zwak, maar het draagt toch
wel ver. Je moet er als het ware al op gespitst
zijn, je moet weten hoe hun geluid klinkt:
dan hoor je de stemmen toch nog onver
wachts; en je moet dus vooral scherp en
selectief kunnen luisteren. Vogelaars
trainen zich daarin hun hele leven lang.
Ik herinner me van vroeger hoe je buiten de
broedtijd elke niet- vliegende wulp in de
kijker wilde nemen: wulpen op grasland,
wulpen op de slikken. Controleren of het
soms een regenwulp was, want dat moest
aan de koptekening toch te zien zijn. De
Engelsen noemen hem ’whimbrel’, een
merkwaardig woord waar ik de etymologie
niet van ken. Heeft het iets te maken met
andere geluiden die deze wulpen maken? Bij
voorbeeld de baltsroep op de broedplaats?
In Nederland kennen we alleen de lange
melodieuze baltszinnen van de gewone
wulp. De Engelsen hebben de regenwulp als
broedvogel (hoewel niet talrijk) op de
Orkney- en Shetlandeilanden.

vormden voor de drooglegging van zuidelijk
Flevoland een belangrijk voedselgebied en
werden ook als slaapplaats gebruikt. Na het
ontstaan van slikvelden bij de Hollandse
Brug (Muiderberg) en de Stichtse Brug
verschenen daar ook regenwulpen. In de
overige delen van het gebied, zoals op de
slikveldjes van het Laarder Waschmeer, zijn
af en toe exemplaren gezien”. U kunt er dus
toch met de kijker op uit om de kenmerken
van de regenwulp zelf te leren kennen en te
controleren.
In het Gooi zijn tot nu toe geen waarnemin
gen van overwinterende exemplaren
bekend: geen enkele vogel is in de maand
januari ooit waargenomen, heel zelden in de
maand februari of in de maand december.
De waarnemingscurve heeft een top in de
maand april en in juli/augustus. Dat zijn juist
de perioden van terugtrek naar de broedge
bieden in het hoge noorden van Europa (de
voorjaarstrek) en de wegtrek uit het broed
gebied na afloop van de broedperiode, de
zogenaamde herfsttrek. De eerstejaars
vogels moeten dan al grote prestaties
leveren.

Regenwulpen landen ook wel eens in het Gooi

Trek in breed front

U moet niet denken dat de vogels alleen
maar hoog over het Gooi heen vliegen. Ze
landen hier ook. In het recente werk ’Vogels
tussen Vecht en Eem’2) kunt u lezen:
’’Pleisterende exemplaren gebruiken de
graslanden van de Eempolders en de
veenpolders in het westen als foerageergebied. De slikken bij de monding van de Eem

Er zijn nog niet genoeg details bekend over
de trek van de Europese en Aziatische
regenwulpen. Een ding is zeker: de regen
wulp trekt over veel grotere afstanden dan
onze wulp. De winterkwartieren van de
Europese vogels omvatten onder andere de
Canarische eilanden en de kusten van
subtropisch en tropisch Afrika. De IJslandse
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vogels kunnen eventueel (bewezen is dat
nog niet) in zuidelijke richting wegtrekken,
dus een lang traject over de Atlantische
oceaan maken. Een andere route is wel
bewezen: de trekrichting is eerst zuidoost.
Over Schotland en Engeland. Daarna
verandert de trekrichting bij aankomst aan
de kusten van het vaste land. De koers wordt
nu zuidwest. De vogels voegen zich dan naar
de hier overheersende trekrichting van de
continentale regenwulpen uit NoordEuropa.
Men neemt aan dat de verplaatsingen van de
regenwulpen tijdens de trek niet langs smalle
trekbanen verlopen, maar over een zoge
naamd breed front. Een groot deel van de
Europese populatie volgt een trekbaan van
ongeveer honderd kilometer breedte langs
de kusten van West-Europa. In die overheer
sende zuidwest-richting ligt het Gooi gunstig
ten opzichte van de twee al eerder genoemde
verzamelplaatsen: de Dollard op de grens
van Nederland en Duitsland en de Vendée in
Frankrijk. In de trekliteratuur worden ook
de omgeving van Antwerpen en ZeeuwsVlaanderen genoemd. Dat strookt met het
hierboven geschetste beeld. Op die route ligt
ook het Gooi. In april en mei komen grote
concentraties voor in het westen en midden
van Noord-Brabant en in Drenthe. Daar
komen slaapplaatsen voor waar soms 1000 of
meer regenwulpen overnachten3’.

Onderzoek in het Gooi

Laten we in de gunstige periode letten op
regenwulptrek hoog in de lucht, ook
overdag. Laten we noteren uit welke
richting het geluid komt of waarheen het
zich verplaatst. Het oor van de waarnemer
kan veel beter dan het oog er voor zorgen dat
de regenwulptrek hem niet ontgaat. Want
het oor is op elk moment in alle richtingen
werkzaam. Een geluid op gehoorsafstand
kun je niet missen. Bij het oog speelt het
toeval een te grote rol.
Bibibibibibibi: regenwulpen op de trek
zwijgen niet.
NOTEN
1) Glutz von Blotzheim, U.N., K.M. Bauer en
E. Bezzel, Handbuch der Vogel Mitteleuropas. Band 7 (1977), pp. 272-275.
2) Jonkers, D.A., R.A. Kole en J. Taapken,
Vogels tussen Vecht en Eem. Uitgave van de
Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken
(1987).
3) Teixeira.R., Atlas van Nederlandse vogels.
Sovon,1987.

Muiderberg
Flevorama, Wisseloord, begraafplaats, grafkelder, grafzerken
KL Sierksma
Vanaf het water (vanuit zee, zoals men op
het dorp meestal nog zegt) vallen in de
skyline van Muiderberg drie dingen op: de
bomenrijkdom (die dus pas na 1700 het
aanzien van de kale Kavelberg wijzigde), de
spitsloze kerktoren (van waaraf dagjes
mensen in de twintiger en dertiger jaren van
de 20ste eeuw nog gretig in zuidelijke
richting de Utrechtse Dom probeerden te
vinden bij helder weer) en een bijzonder
gestructureerde grote villa (met veel wit
schilder- en imitatie zandsteen-sierwerk)
geïsoleerd op een vooruitstekende heuvel
aan de zuidoostkant van het dorp: Flevo
rama.
Het in 1883 door de architekten Johannes
Stillmann en Jan H. Christoffels gebouwde
woonhuis1*voor de Amsterdamse fabrikant
H.L.F. Rincker kreeg in de 2e helft van de
20ste eeuw nogal wat visuele bekendheid.
De bewondering voor het schilderwerk van
A. Carel Willink (*1900, +1983) bracht
onder andere op een expositie ’Willinks
kopstukken’ (1986, Laren en Venlo) een
schilderij aan het licht, waarop dit huis
Flevorama naar veler gevoelen zo echt de
Willinksfeer (in beschouwingen spreekt men
zelfs van ’Willinkhuizen’) typeert. In dit
geval echter vormt het pand een logische
woonhuisaanduiding bij en van de geportret
teerde Rik van Dam21.
Dezelfde architecten hadden ook aandeel in
de tegenover dit pand gesitueerde tien villa’s
aan zee, speculatief gebouwd in dezelfde tijd
naar opdracht van W.F.K. Roemer,
directeur van het Paleis voor Volksvlijt in
Amsterdam. Ook verdere sporen lieten de
architecten na in het dorp: de villa, gebouwd
in opdracht van G.A. Heinze aan de Brink;
eenzelfde soort huis aan de Paulinelaan
(lange tijd geheten Huis d’Hoek), en het
(westelijk van Flevorama te situeren, na een
florerend bestaan van 8 jaren volledig

afgebrande) Badhotel, waarvan geen sporen
overbleven nadat de Badhuislaan van naam
veranderde in Badlaan ...
Niet tot stand kwam een door Stillmann en
Christoffels ontworpen verbouwing van een
villa Wisseloord aan de Paulinelaan: het
voornemen van J.F.Ch. Jörg uit Amster
dam, directeur van een Skating Rink, om er
een rolschaatsbaan te exploiteren kwam niet
van de grond; in 1903 werd het pand
gesloopt en de toenmalige eigenaar nam de
naam van Wisseloord mee naar zijn nieuwe
eigendom aan de ’s-Gravelandse Weg in
Hilversum.
In dit verband noem ik ook nog de oude
pastorie aan de oostkant van het brinkplantsoen (thans geen pastorie meer en
ingericht voor bewoning door een aantal
gezinnen). Dezelfde architecten-aannemers
verhoogden in 1900 het oorspronkelijke
pand met een verdieping en zolder. Het
imposante huis, met aan de linkerkant en
achter nog enkele 18e eeuwse details en in de
tuin statige oude beukebomen, werd van
1898 tot 1917 bewoond door de predikant
W.H. Lieftinck: de befaamde minister van
Financiën Piet Lieftinck is er geboren
(30 september 1902). Onder het pand door,
met vroeger een pomp erop in de keuken,
stroomt (nog) overwelfd het riviertje De
Scheene.
Vrijwel tot nu toe door historieminnaars
onopgemerkt ligt, weggedoken achter een
weliswaar uit dezelfde tijd als vanuit die der
genoemde panden daterende ingangspartij,
op de voormalige Ooster Eng een ook voor
Nederland vrij unieke begraafplaats, die
zelfs uit kerkhistorisch oogpunt belang
wekkend is. Het is de huidige Algemene
Begraafplaats aan de Badlaan, achter welke
naam en functie zich echter een in 1789
ontstane, van circa 1795 tot 1869 als speci28

Andere kelders, waarvan overigens toch de
meeste nog ’in gebruik' en onderhouden
zijn, zijn wellicht minder groot, maar voor
familie èn geschiedvorser van (zelfs nationa
le) betekenis. Met het noemen van enkele
namen wil ik volstaan, want wie weet
eigenlijk nog, wie voornoemde Samuel I.
Wiselius was? Hij trad in 1795 voor het eerst
op als staatsman en werd lid van het comité
révolutionair in Amsterdam; vervolgens was
hij een van de Provisionele Representanten
van het Volk van Holland, en lid van het
Comité voor de Oost-Indische Zaken.
Trouw aan zijn beginselen, die hem verboden
door eenige daad de wettigheid des vreemden
konings (hij sprak en schreef nooit anders
dan van ’den heer Lodewijk Buonaparte’) en
der Fransche heerschappij te erkennen, hield
hij zich (tijdens het Franse bewind) geheel uit
het openbare leven teruggetrokken7'.
In 1813 werd hij vervolgens aangesteld tot
Directeur van Politie in Amsterdam. Hij
muntte anderzijds uit in toneelpoëzie (onder
andere 5 delen Mengel- en Tooneelpoëzy) en
was Secretaris Tweede Klasse van het
Koninklijk Nederlandsch Instituut.
Zeer vele van dergelijke persoonlijkheden,
bijgezet in kelders en keldergraven, maar
ook in (eenvoudiger) zandgraven zijn aldus
te documenteren8'.
Motieven- postzegelverzamelaars zullen
zeker de graven willen bezoeken van
postmeester en postmeesteres Van KoppenImmink uit Amsterdam ( +1836 en 1845;
zandgraven B 136 en B 137)9'. De koornwijnbrander en handelaar in Inlandsch Gedistelleerd Johan Jacob Meder (+1844) en
echtgenote hadden een uiterst eeenvoudig
zandgraf uitgezocht (B 145). Een fraaie zerk
met ingehakt familiewapen geeft het graf
van Phoebus Hitzerus Themmen (+1830)
enige allure; hij paste koepok-inenting als
eerste toe in Amsterdam (B 167). Justus van
Maurik (+1904), de laatste vertegenwoordiger
van de 19e eeuwse humorcultus in Nederland,
schrijver van de ’Falklandjes’ (schetsen uit
de Amsterdamse volksbuurten), wordt
geëerd met een fraai gebeeldhouwde zerk
(B 182). De vermaarde dichter van Hol
lands- vaderlandse allure Jan F. Helmers
(+1813) geniet als felle tegenstander van de

fieke Familiebegraafplaats voor Lutheranen
van het Oude Licht commercieel geëxploi
teerde , en vervolgens tot 1959 in Maatschap
pijnorm gerunde Christelijke Familie
begraafplaats bevindt. Biedt alleen al de
grote toegangslaan in alle jaargetijden een
plezierige, indrukkenrijke wandeling, het
loont zeker de moeite, aandacht te schenken
aan de 17 grote, met zerken en monumenten
gedekte grafkelders, de ruim 70 met soms
goed bewerkte dekzerken voorziene
keldergraven en de meer dan 500 zandgraven
met liggende zerken3'.
Bij een in de Lutherse kerken ontstane
afsplitsing (waarvan de oorzaken nog steeds
niet geheel duidelijk zijn geworden en die
van minder belang waren dan de vorming
van de Hersteld Evangelisch-Lutherse
Kerken) leek het niet langer gepast dat die
van het Oude Licht bij hun dood zouden
moeten rusten op eenzelfde akker als hun
tegenstanders. Een van hen, Tobias Kanth
(en met hem een gehele uitgebreide familie
van die naam en aangetrouwden Holst en
Goezee) besloot als eigenaar en exploitant
van een stalhouderij in Amsterdam (met
natuurlijk ook de verzorging van begrafe
nissen) een stuk grond op de Ooster Eng van
de Muider Berg aan te kopen, met verzoek
aan Schout en Schepenen hem toestemming
te verlenen daarvan een begraafplaats voor
lijken te mogen maken. 5 November 1791
kwam de toestemming los, waarna verdere
maatregelen nodig waren, zoals de provin
ciale vrijdom van lijken-vervoersrechten
door de (vanuit Amsterdam en verder - men
dacht meteen al aan Ostfriesland en West
falen - !) te passeren gemeenten; 27 april
1792 werd die vrijdom verleend, op voor
waarde dat begraafrechten in de plaats van
overlijden zouden worden afgedragen ... en
niet aan de gemeente Muiderberg4'.
Uiteraard zijn de grafkelders met spectacu
laire monumenten het opvallendst voor de
oppervlakkige bezoeker. Overigens zal die
zich er nauwelijks een idee van kunnen
vormen dat de kelder van de nakomelingen
van Samuel I. Wiselius (+1845) thans
rustplaats is voor 37 personen5'. Het
kelderoppervlak is 70 m2 groot, de diepte
bijna 4V2 m beneden het maaiveld6'.
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De geruïneerde kerktoren op de Kavelberg,
ca. 1640/45, Rembrandt van Rijn.

Franse bezetters (hij overleed toen men zijn
slaapkamer binnenstormde om hem te
arresteren) nog altijd wel een zekere faam
(B 301). Voor liefhebbers van familie
onderzoek is zandgraf B 278 belangwek
kend: men kan er op aflezen hoe de dubbel
naam Fentener van Vlissingen ontstond.
Extra aandacht verdienen de belang
wekkende en ook heel fraai van marmer
gehouwen zerken van de familie Sigault
(B 26-29): Charles Joseph Francois Sigault
(+1831) was de uit Brugge geboortige, maar
van Franse ouders stammende gebreveteerd
meester beeld-steenhouwer en marmer
werker der koninklijke gebouwen, parken en
tuinen in Holland - aldus het graf-opschrift
dat ook nog Franse bijbelteksten draagt.
Van de keldergraven zal nr B 77 niet zo gauw
opvallen en maar weinigen zullen de naam
van de bijgezette dame nog kennen:
Catharina Lucretia Sandolroy (+1814),
echtgenote van de befaamde initiatiefnemer
tot de zuidwest-Drenthse koloniën van
weldadigheid (Willemsoord, Frederiksoord,
Wilhelmina’s Oord enz.); zij overleed (door

spanningen?) toen hij als kolonel-adjudant
van de generaal-majoor, Gouverneur van
Amsterdam Krayenhoff, belast was met de
insluiting van de Franse legers in de vesting
stad Naarden!
De keldergraven B 82 en 83 bergen de
stoffelijke resten van respectievelijk Sawa di
Thomaso Curtovich (+1816) en Anton
Curtovich (+1815), wier familiewapens,
mogelijk uitgevoerd geweest in brons,
verdwenen van de zerk10’.
Bij het keldergraf B 66 hebben onder de
honderd en meer treurenden ook Potgieter,
Beets en Bakhuizen van den Brink met loden
schreden in het Muider zand de lijkbaar
gevolgd van de veelbelovende jonge dichter
Aarnout Drost (*1810, +1834), vermaard
door de roman Hermingard van de Eiken
terpen. Alleen het snikken eens bedaagden
vaders brak de treurige stilte in het somber
landschap, zo schreef Potgieter over de
bijzetting van de jongeman met veel talent,
geest en goeden smaak; naar zijn uiterlijk een
tenger, min of meer ziekelijk voorkomenn\
Met stilzwijgend voorbijgaan aan de
grafkelder XVI van de familie Voet van
Vormizeele - overigens de oudste, eerstgebouwde en nu meest recent volledig gesloten
kelder op de begraafplaats12’ - moet ik nog
nadrukkelijk stilstaan bij een vrij onaanzien
lijke grafkelder (nr IV) aan de mgangslaan
op naam van Holtzman.
Toen het begraafplaats-onderzoek begon
nen was stootte ik op deze, inmiddels
afgesloten kelder, waarbij de naam meteen
de gedachten verplaatste naar ... het wapen
op de opmerkelijke, ongebruikte grafkelder
van de Poolse drenkeling bij de Kerk-aanZee! Het daar rond bestaande raadsel werd
duidelijk met de ’vondst’ van de gegevens
over deze kelder. Ten tijde dat de Familiebegraafplaats werd opgericht besloot de
familie Holtzman kennelijk de voorkeur te
geven aan bijzettingen van overledenen op
de ’eigen’ Lutherse dodenhof. Nadat een
drietal familieleden voorlopig in een
zandgraf waren begraven (als eerste Jan H.
Bagman’s dochter Jeannette, +1817; zij was
gehuwd met Petrus H. Holtzman) werden
dezen in 1873 overgezet in de familiekelder,
die Adriaan Holtzman uit Utrecht circa 1812
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NOTEN

had laten bouwen, nadat hij overigens reeds
in 1798 de kelder bij de kerk ’om niet’ had
geschonken aan de kerkvoogdij13). Tegen de
achterwand van de familiekelder op de
Luthersche begraafplaats hing oorspronke
lijk een houten weergave van het wapenHoltzman, dat overeenkwam met het wapen
op de keldersteen bij de kerk.
De oplossing van een legenden- oorsprong
was nu meteen nog dichter bij gekomen:
immers, het geslacht Holtzmann kwam naar
Nederland uit Estland en Litauen (wat
derhalve de legendarische Poolse herkomst
van de verzonnen drenkeling meteen
verduidelijkt).
Tot slot wil ik wijzen op een graf met een
zerkopschrift, zoals men toch wel niet vele
vergelijkbare zal kunnen aanwijzen; met een
nadrukkelijke eigendomsvermelding van de
laatstbegravene (B 175):

1) Deze en volgende gegevens leverden mij
archiefonderzoek bij het Kadaster in Amsterdam
op, waartoe de minister van Waterstaat mij
royale gelegenheid verleende.
2) Nr 50 in de catalogus: L. Brons, Willinks
kopstukken. (ISBN 90 71570 01 0; Amsterdam
1986)
3) Het complex is behoorlijk onderhouden, maar
tot nu toe door de huidige eigenaar (de
gemeente Muiden) allerminst als een beschermbaar en te beschermen monument behandeld.
Het Comité Oud Muiderberg heeft er vooral in
1985 en 1986 de aandacht op gevestigd en voor
een conserverend beheer gepleit.
4) Een publikatie over de begraafplaats op grond
van mijn historisch onderzoek is in voor
bereiding. Voor de omvangrijke reconstructie
van het verloren gegane 1ste en het onvolledige
2e Grafboek (GAM) verleende het Oud
Muiderberg-bestuurslid W.J.F. Kortsjens
medewerking.
5) Laatste bijzetting in 1985.
6) De grafkelder heeft een opbouw als ingang tot
de trap, maar is slechts herkenbaar aan een
opstaande zerk met familiewapen (3 granaat
appels).
7) Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek,
in voce WISELIUS. Vgl. ook: D. van der Horst,
Van republiek tot koninkrijk (ISBN 90 6707 056
4; Amsterdam/Dieren 1985); passim.
8) Bij een kleine begraafplaatsexcursie zal men
toch zeker bij zo’n 50 a 60 graven van persoon
lijkheden verwijlen!
9) Ik geef de ’nieuwe' grafnummers, af te lezen van
zwarte plastic nummerpaaltjes. Oorspronkelijke
grafnummers staan vrijwel altijd ingehakt in de
zerken.
10) Wie zij waren is tot nu toe niet ontdekt. Men
heeft mij de mogelijkheid geïndiceerd van
sefardische joodse mannen, van Poolse origine.
11) Aldus Nieuw Nederlandsche Biografisch
Woordenboek.
12) De eerste bijzetting betrof in 1787 2 kinderen, de
laatste in 1920 Antoinette Lette weduwe P.J.Th.
Voet van Vormizeele. Boven de kelder was de
eerste ’aula’ van de Luthersche Familiebegraafplaats opgericht!
13) Niet de gemeente Muiden, maar de kerkvoogden
van de Hervormd- Gereformeerde Kerken
federatie Muiderberg zijn aldus gehouden
onderhouds- en eventuele restauratiekosten van
de merkwaardige grafkelder bij de kerk te
dragen.
14) Gegevens verstrekt door mw A.W.J. GermsGrootegoed (Hilversum).
15) In de voorgevel van De Groote Stolp stak tot
vóór de restauratie een kanonskogel, zoals zo
vele in de kerktoren van vestingstad Naarden.
Het is te hopen dat eerlang kogel èn naam de
boerderij weer zullen karakteriseren!

J.L. VAN EWIJCK
THANS EIGENDOM VAN
CHRISTINA SARA CAPPENBERG
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Van alle vier bijgezette overledenen (Jacoba
G. Luijken +1832, Anna M.M. Cappenberg
+1836, Jan L. van Ewijck +1837, Christina S.
Cappenberg +1864) werd in een bewaard
gebleven14) familieboekje genoteerd dat zij
met een jacht te Muiderberg werden begra
ven. Bedoeld zal wel zijn, dat zij per
trekschuit zijn overgevaren.
Uit dezelfde familie was Jan Evert Luyken
gebooren in Wesel 12 December 1738 ...
gestorven 9 Augustus 1819 buyte by nigt de
Weduwe B.H. Watman op de Groote Stolp
bij de Hakkelaars brug. ... Zyn edele is met
een Jagt in de stad (dit is Amsterdam) tot
voor de nieuwe kerk gebragt en daar uijt in de
nieuwe kerk begraavenl5\
Met de vermelding van de Hakkelaarsbrug
en de boerderij De Groote Stolp (thans
sedert enkele jaren in restauratie, aan het
water gelegen vlak tegen de brug; aan de
overkant van de weg - ook al gerestaureerd
tot woonboerderij - ligt De Kleine Stolp)
ben ik terug aan het historisch oudst
traceerbare gegeven in de Muiderberger
geschiedenis.
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Activiteiten van de Vereniging
van Vrienden van het Gooi

O

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

8. Bestuursmutaties
Na een 4-jarige bestuursperiode heeft de
secretaris de wens te kennen gegeven zijn
functie over te dragen. Op het moment van
schrijven (6 januari 1989) is nog geen
opvolger bekend.
9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting

donderdag 27 april 1989 om 20.00 uur

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

Voorlopige agenda
Pauze

1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering op 21 april
1988
3. Jaarverslag over 1988
4. Rekening en verantwoording over 1988
Verslag van de kascommissie
Vaststelling van de begroting voor 1989
N.B. De bij de punten 2, 3 en 4 behorende
stukken zijn na 1 april a.s. op aanvraag verkrijg
baar bij de ledenadministratie (zie binnenzijde
omslag). De stukken liggen bovendien in de zaal
ter inzage.
5. Benoeming kascommissie 1989
6. Wijziging statuten (zie verderop in deze
rubriek)
7. Vaststelling contributie 1990

Na de pauze zal de heer D.A. Jonkers een lezing
(met diapresentatie) houden over het onderwerp
’Vogels van het Gooi'.
Dick Jonkers is lid van de Vogelwerkgroep Het
Gooi e.o., is een van de redacteuren van de in
1988 verschenen avifauna ’Vogels tussen Vecht en
Eem’ en is lid van de redactie van dit tijdschrift.
Een grotere deskundigheid dan de zijne over het
bovenstaande onderwerp is niet beschikbaar!
Een definitieve agenda en programma voor deze
algemene ledenvergadering zullen worden
bekend gemaakt in de folder over de vaartochten
op het Naardermeer, welke in de loop van maart
a.s. aan de leden wordt toegestuurd.

Noteer alvast de datum van de vergadering:
donderdag 27 april 1989!

Voorstel tot aanpassing
van de Statuten
De vigerende Statuten en het Huishoudelijk
Reglement van de vereniging dateren in beginsel
van 1935 en zijn voor het laatst gewijzigd in 1973.
Voornamelijk met het oog op de grote veranderin
gen ten aanzien van het natuur- en milieubeheer
acht het bestuur het wenselijk de statuten aan te

passen. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik
gemaakt om het Huishoudelijk Reglement in de
statuten te integreren. Tenslotte zijn een aantal
wijzigingen van praktische aard opgenomen.
De volledige tekst van de gewijzigde Statuten is
aan het einde van deze rubriek afgedrukt. Aan de
leden wordt dringend verzocht, eventuele
bezwaren tegen deze tekst schriftelijk ter kennis
te brengen van het bestuur vóór 1 april a.s.
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Volledigheidshalve wordt nog verwezen naar het
bepaalde in artikel 17, eerste alinea, van de
huidige statuten, te weten: ”Het besluit tot
statutenwijziging kan door de algemene vergade
ring slechts worden genomen met een meerder
heid van tenminste driekwart der geldig uitge
brachte stemmen”.

Op het Huizense gedeelte van het gebied Crailo
wordt een geluidswal langs de A-l opgericht,
waardoor de parallelweg voor verkeer moet
worden afgesloten. Dit resulteert niet alleen in
sluipverkeer binnen de betreffende villawijk,
maar heeft ook tot gevolg dat doorgaand verkeer
zijn weg zoekt door de onverharde lanen in het
aangrenzende bos, zoals de Museumlaan vanaf de
Trappenberg. De Vereniging heeft deze ongewen
ste situatie opgenomen met het Gooisch Natuur
reservaat dat eigenaar is van deze boslanen.

Bedreigingen van het Gooi
De planologische beleidsnota’s van de overheid
volgen elkaar in adembenemend tempo op. Na de
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening ’Op weg naar
2015’, waarvan de regeringsbeslissing eind
december '88 verscheen, volgde het ontwerp
’Beleidsvisie Randstadgroenstructuur in NoordHolland’ en verscheen in december ’88 ook nog
eens het ’Tweede Structuurschema Verkeer en
Vervoer’ van de ministeries van Verkeer en
Waterstaat en VROM. In veel van deze planologi
sche beleidsvoornemens overheerst het econo
misch motief en worden bescherming en behoud
van natuur en landschap ondergeschikt gemaakt
aan vergaande eisen inzake woningbouw,
verkeersvoorzieningen, etc. Bovendien geven de
vaagheid en vrijblijvendheid van veel aanbevelin
gen weinig mogelijkheden voor een doeltreffend
verweer tegen ambitieuze plannen van gemeente
lijke zijde, waar eveneens veelal de neiging
bestaat het behoud van het ’buitengebied’ naar de
achtergrond te verwijzen.
Deze ontwikkelingen houden enorme bedreigin
gen in voor het Gooi. Op een voor begin januari
1989 belegde vergadering zullen verschillende
natuur- en milieuorganisaties, die in het Gooi
werkzaam zijn, overleg plegen om te komen tot
gecoördineerde acties om al te ruïneuze ontwikke
lingen in ons leefgebied tegen te gaan. Het
worden moeilijke tijden voor natuurbeschermers!

Gemeentelijke ontwikkelingen
(Afgesloten 6 januari 1989.)
Huizen. De lijdensweg over de vestiging van een

paardencentrum op het landgoed ’De Limiten’
lijkt ten einde, hoewel niet ten goede. In laatste
instantie heeft de Vereniging bij Provinciale
Staten bezwaar gemaakt tegen het ontbreken van
voldoende voorschriften om een omzichtig
gebruik van de karakteristieke en waardevolle
graslanden te waarborgen.
G.S. hebben onze bezwaren afgewezen, zodat de
weg nu vrij is voor de gemeente om het bestem
mingsplan te wijzigen. Dus nu maar afwachten of
die graslanden niet verworden tot intensief
gebruikte paddocks en springterreinen.

Bussum. Terzake van de bestemming van de

Bussummermeent werd een brief gericht aan
B. & W., waarin door de Vereniging de bestem
ming 'agrarisch gebied met landschappelijke en
natuurwaarde’ werd bepleit. Dit standpunt werd
tevens verwoord op de betreffende inspraak
avond. Het wachten is nu op het voorstel van de
gemeente tot wijziging van het bestemmingsplan
’Cruysbergen’.
Hilversum. De vestiging van een kantoor van de

Kon. Ned. Papierfabrieken op voormalig gebied
van het Goois Natuur Reservaat is van de baan.
Blijkens een persbericht acht de gemeente het
betreffende gebied ’van ecologisch belang’. De
gemeente heeft het kantoor nu verwezen naar een
aangrenzend stukje terrein, dat al vroeger een
woonbestemming had verkregen. Hoewel ook
daar een kantoor slecht past is het toch al een
aanzienlijke verbetering dat de dreiging van een
omvangrijke bebouwing in het natuurgebied nu is
afgewend.
Terzake van een aantal van die gebieden en
gebiedjes in de ’stedelijke randzöne’ heeft de
gemeente een nieuwe nota in voorbereiding. In
dit verband heeft de Vereniging B. & W.
verzocht, zorg te dragen voor een werkbare en
vooral tijdig aangekondigde inspraakprocedure.
De ervaring leert namelijk, dat gemeenten
geneigd zijn om inzake inspraakprocedures met
zeer korte termijnen te werken, waardoor een
gewoon mens nauwelijks de kans krijgt voor een
gefundeerd weerwoord.
De gemeente heeft bouwplannen in voorbereiding
voor het Hertenkampterrein (nabij de Ceintuur
baan), vallende onder het bestemmingsplan
’Trompenberg-Oost’.
Hierbij wordt ook hoogbouw overwogen. De
voorziene woningdichtheid verdraagt zich slecht
met de omgeving en getuigt niet van eerbied voor
de karakteristieke waarden van de gemeente
Hilversum. De Vereniging zal zich dan ook tegen
onderdelen van het plan verzetten.
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’De heide heeft toekomst.’

Dit is de titel van een advies, dat op verzoek van
het ministerie van Landbouw en Visserij werd
uitgebracht door een ambtelijke werkgroep
Heidebehoud en Heidebeheer.
Het perspectief voor de Nederlandse heide (het
totale areaal is ca. 42.000 ha, tegen 800.000 ha aan
het begin van de vorige eeuw) wordt momenteel
voornamelijk bepaald door de mate van luchtver
ontreiniging. Bij het huidige niveau van stikstofdepositie (circa 42 kg. stikstof per hectare per
jaar) kan de heide slechts in stand worden
gehouden door een zeer intensief beheer, dat
boven de normale beheerskosten naar schatting
ƒ 6 miljoen per jaar zou vergen. Bij een terugdrin
gen van de stikstofdepositie tot ongeveer de helft
van het huidige niveau, worden de beheerskosten
van het heideareaal geschat op ƒ 13 miljoen per
jaar. Op dit moment wordt voor het directe
beheer jaarlijks ƒ 6,3 miljoen uitgegeven door het
ministerie L. & V. en ƒ 4,9 miljoen door andere
instanties, in totaal dus ƒ 11,2 miljoen. Onover
brugbaar lijkt dit tekort niet, maar dan moet die
luchtverontreiniging ook wel aanzienlijk vermin
deren!
Al met al komt de werkgroep tot de conclusie, dat
het heidebeheer nog wel degelijk toekomst heeft.
De gegevens van het advies worden meegenomen
in het Nationale Natuurbeleidsplan, dat binnen
kort zou moeten verschijnen, en in de Eindevalua
tie Verzuringsbeleid, die in de loop van 1989 zou
moeten worden afgerond.
(Gegevensovergenomen uit ’Platform’, periodiek
van het ministerie L. & V ., 4e jrg. no. 9, oktober
1988.)

Met de Natuurwacht op stap.
Dit voorjaar organiseert de Natuurwacht weer
een aantal wandelingen door enkele van de
mooiste delen van het Gooi. De wandelingen
staan onder leiding van ervaren gidsen. Deelname
staat open voor Vrienden van het Gooi en
donateurs van TVE. Introducés zijn van harte
welkom.
Uilenexcursie bij kasteel Groeneveld.
Datum excursie: zaterdag 4 maart. Vertrektijd: 21.00 uur.
Duur wandeltocht: 1,5 uur. Vertrekpunt: de parkeerplaats

voor kasteel Groeneveld te Baarn; bereikbaar via de
Zandheuvelweg of de Amsterdamse Straatweg. Maximum
aantal deelnemers: 35 personen. Voor deze wat avontuur
lijke tocht is tijdige aanmelding noodzakelijk. Zie
onderstaande telefoonnummers. Bij slecht weer kan de tocht
vervallen.
Het duister van het nachtelijk bos oefent op menigeen een
geheimzinnige bekoring uit. De stilte suggereert een niet
bestaande rust in het dierenrijk; tal van soorten ontplooien
juist dan hun grootste aktiviteit. Het vroege voorjaar is bij

uitstek de tijd om de uilen te horen. Echt iets om eens mee te
maken. Het belooft een boeiende wandeling te worden, zelfs
al zouden deze vogels het onverhoopt laten afweten.
Laarderwasmeer.
Datum wandeling: zaterdag 22 april. Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur wandeltocht: 2 uur. Vertrekpunt: het toegangshek aan

het einde van de Meerweg in Hilversum. De Meerweg begint
bij de kruising Kamerlingh Onnesweg/Anthony Fokkerweg
en is ook per bus goed bereikbaar.
Voor een bezoek aan het Laarderwasmeer bestaat meestal
grote belangstelling. Geen wonder, want dit afgesloten
natuurgebied is landschappelijk zeer aantrekkelijk. De
Natuurwacht voert u mee door een bijzondere verscheiden
heid aan landschaptypes met hun specifieke flora en fauna.
Op een klein oppervlak treft u ondermeer heideveldjes aan
waaronder één van de laatste stukjes natte heide van het
Gooi, fraaie bospartijen, aktieve zandverstuivingen, plassen
en open gras- en mosvlaktes. Hier kunt u bijvoorbeeld Riet
en Heidespurrie -soorten van totaal uiteenlopende milieusvrijwel naast elkaar aantreffen. Vanuit de vogelobservatiehut
kunt u een blik slaan op de aanwezige watervogels.
(Neem wel een verrekijker mee!)
Vogelexcursie langs de Gooimeerkust.
Datum wandeling: zaterdag 13 mei. Vertrektijd: 09.00 uur.
Duur wandeltocht: 2,5 uur. Vertrekpunt: het Roefje, aan het

einde van de oude haven van Huizen, nabij de pier.
In de maand mei leggen de vogels een grote aktiviteit aan de
dag. Aan de Gooikust is de verscheidenheid aan vogelsoor
ten groot. Met wat geluk kunnen er interessante waarnemin
gen worden gedaan. Een uitstekende gelegenheid dus, om
met de gids en aanwezige vogelaars uw vogelkennis verder
op te frissen. Eerst wordt de oude Huizerpier bezocht om
vandaar de watervogels te verkennen. Vervolgens leidt de
excursie langs de vroegere Zuiderzeekust richting
Oud-Naarden, waar een kopje koffie kan worden
gedronken. De weg terug leidt door het vogelrijke
Valkeveense bos- en akkergebied.
(Vergeet niet een verrekijker mee te nemen!)
Wandeling Einde Gooi, Dassenbos en Hengstenberg.
Datum wandeling: zaterdag 10 juni. Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur wandeling: 2,5 a 3 uur. Vertrekpunt: NS station

Hollandsche Rading.
Dit is bij uitstek een wandeling voor mensen die van
doorstappen houden. Toch zal er onderweg voldoende tijd
zijn om wat te vertellen over de natuur van het gebied en zijn
interessante geschiedenis. De route voert ondermeer door
de bossen van Einde Gooi aan de uit de Middeleeuwen
stammende grens met Utrecht; Dassenbos en Hengstenberg.
Een afwisselende en verrassende omgeving.
Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u zich wenden tot
de secretaris van de Gooise Natuurwacht, de heer J. Kamies.
Telefoon: 02159 - 15995 (graag na 17.00 uur). Uitsluitend
voor de Uilenexcursie óók telefoonnummer 035 - 11634 (na
17.00 uur).
Noteer de excursiedata alvast in uw agenda!
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Tekst gewijzigde statuten van de
Vereniging van Vrienden
van het Gooi

Ereleden hebben alle rechten van de gewone leden, zonder
aan de financiële verplichtingen onderworpen te zijn.
Artikel 7.
Gewoon lid is ieder, die op zijn verzoek door het bestuur
voor het lidmaatschap is ingeschreven. Ook rechtsperso
nen kunnen lid der vereniging zijn. Zij worden vertegen
woordigd door één door hen aan te wijzen vertegenwoordi
ger.

Naam, zetel en doel
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam ’Vereniging van Vrienden van
het Gooi’ en is gevestigd te Bussum. De vereniging is
opgericht op 9 juli 1935.

Artikel 8.
Gewone leden betalen jaarlijks een contributie.
De hoogte van het minimumbedrag der contributie wordt
bepaald door de Algemene Vergadering.
Het tweede en volgend gewoon lid uit één gezin betaalt een
contributie van tenminste 60% van het minimumbedrag als
vastgesteld volgens het bepaalde in het 2e lid van dit
artikel. Zij ontvangen niet een eigen exemplaar van de
eventueel door de vereniging uitgegeven geschriften.
Rechtspersonen -gewone leden- betalen een jaarlijkse
contributie van tenminste vijfmaal het bedrag vastgesteld
ingevolge het bepaalde in het 2e lid van dit artikel.
Natuurlijke personen kunnen lid voor het leven worden
door betaling ineens van tenminste Ylxh. maal het bedrag
vastgesteld ingevolge het bepaalde in het 2e lid van dit
artikel.

Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel, zowel in het landelijk als in
het stedelijk gebied, het eigen karakter van het Gooi en
omstreken zo goed mogelijk te bewaren en een goed
natuurbeheer te bevorderen. Zij streeft daarbij naar een
milieubeheer en een ruimtelijke ordening, die aantasting van
natuur- en cultuurwaarden tegengaan of voorkomen. Voorts
wil de vereniging de flora en fauna van het gebied
beschermen.
Artikel 3.
Zij tracht de in artikel 2 omschreven doelstelling te bereiken
langs wettige weg door het vormen van een grote groep van
Vrienden van het Gooi.
Het bestuur volgt de ruimtelijke ontwikkeling en adviseert of
maakt zonodig bezwaar tegen de voorgenomen plannen.
De vereniging werkt samen met en geeft in daartoe
geëigende gevallen steun aan organisaties met een verwant
doel, werkzaam in het werkgebied van de vereniging.
De vereniging volgt en ondersteunt zonodig de activiteiten
van de Stichting Gooisch Natuur Reservaat en streeft naar
een goede verstandhouding met deze stichting.
Het uitgeven van geschriften, het organiseren van excursies,
het houden van bijeenkomsten, alsmede het zo nodig voeren
van aktie of het verlenen van steun hierbij behoren, naast alle
overige wettige middelen, tot de mogelijkheden ter
bereiking van het doel der vereniging.

Artikel 9.
De contributie is verschuldigd op het tijdstip van de
toetreding en -behoudens bij het lidmaatschap voor het
leven- voorts op 1 januari van elk jaar.
Leden die toetreden na 1 oktober van enig jaar en hun
contributie direkt voldoen, zijn voor het daarop volgende
verenigingsjaar geen contributie verschuldigd.
Artikel 10.
Het lidmaatschap eindigt:
a. bij overlijden en, voorzover het rechtspersonen betreft,
indien zij ophouden te bestaan;
b. door schriftelijke opzegging aan de secretaris, in welk
geval het lidmaatschap eindigt aan het einde van het
lopende verenigingsjaar.
c. door vervallen verklaring door de algemene vergadering.
d. na wanbetaling, op grond van een besluit van het bestuur.

Artikel 4.
Er is een door de vereniging ingestelde Gooise Natuurwacht,
welke de taak heeft ontsiering en misbruik van de gronden en
wateren, beschadiging van de flora en benadeling van de
vogel- en wildstand te helpen tegengaan.
De kosten van de Gooise Natuurwacht worden gedragen
door de vereniging.
De leiding van de Gooise Natuurwacht berust bij een door
het bestuur aangewezen bestuurslid. De dagelijkse leiding is
opgedragen aan het hoofd van de Natuurwacht, welke door
het bestuur wordt benoemd.

Artikel 11.
Indien een gewoon lid de goede naam of de belangen van de
vereniging in ernstige mate schaadt of in gevaar brengt, kan
hij, op voorstel van het bestuur, door de algemene
vergadering van het lidmaatschap vervallen verklaard
worden.
Dit besluit kan door de algemene vergadering slechts
genomen worden, nadat aan het betreffende lid gelegenheid
is gegeven zich terzake te verdedigen. Daartoe dienen het te
royeren lid de hem ten laste gelegde feiten tenminste 14
dagen te voren schriftelijk ter kennis te worden gebracht.
Indien een lid in gebreke blijft zijn contributie te voldoen,
kan hij door het bestuur van het lidmaatschap vervallen
verklaard worden.
Royement laat de financiële verplichtingen van een lid
tegenover de vereniging onverlet.

Leden
Artikel 5.
De vereniging kent ereleden en gewone leden.
Artikel 6.
Ereleden kunnen zijn zij, die door grote verdienste voor de
vereniging of voor de bevordering van een goed
milieubeheer in het Gooi, in de geest van de doelstelling
der vereniging, uitmunten. Zij worden benoemd op
voordracht van het bestuur door de algemene vergadering
met tenminste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen.
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Het Bestuur

Vergaderingen

Artikel 12.
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden.
De leden van het bestuur worden door de algemene
ledenvergadering gekozen uit de leden -natuurlijke
personen- van de vereniging, op voordracht van het bestuur
of van tenminste 10 leden.
Kandidaten voor het lidmaatschap van het bestuur worden
door het bestuur gesteld en in de oproep tot de algemene
vergadering bekend gemaakt.
De leden kunnen eveneens kandidaten voor het lidmaat
schap van het bestuur stellen. Deze voordracht dient
schriftelijk bij het bestuur te geschieden, uiterlijk 48 uur voor
de aanvang van de te houden algemene vergadering. Deze
voordracht dient voorzien te zijn van de handtekeningen van
de voordragende leden.

Artikel 19.
Jaarlijks wordt vóór 1 juni een algemene vergadering
gehouden, waarin:
1. een algemeen jaarverslag van de vereniging en een
jaarverslag van de Gooise Natuurwacht worden
uitgebracht;
2. door het bestuur rekening en verantwoording van zijn
beleid wordt afgelegd over het afgelopen verenigings
jaar;
3. de begroting voor het lopende verenigingsjaar wordt
vastgesteld;
4. een commissie wordt benoemd, bestaande uit drie
gewone leden, tot het nazien van de boeken over het
lopende verenigingsjaar;
5. voorzien wordt in de vacatures van het bestuur;
6. de belangen van de vereniging worden besproken en de
nodige maatregelen worden overwogen, die het doel
van de vereniging kunnen bevorderen.

Artikel 13.
De voorzitter wordt rechtstreeks door de algemene
vergadering als zodanig gekozen na een aparte voordracht.
Het bestuur verdeelt de overige funkties onderling. Onder
deze funkties zijn die van vice-voorzitter, secretaris en
penningmeester.
Artikel 14.
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur
op te stellen rooster. Bestuursleden hebben zitting voor
ten hoogste vier jaar.
Aftredende bestuursleden kunnen slechts éénmaal
onmiddellijk worden herkozen. Indien de belangen van de
vereniging, naar het oordeel van de algemene vergadering,
dit wenselijk maken, is onmiddellijke herbenoeming van
een bestuurslid voor een derde periode van ten hoogste
vier jaar toegestaan.
Vertegenwoordiging
Artikel 15.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten
rechten.
Tegenover derden zal hiervan blijken door de handteke
ning van tenminste twee leden van het bestuur, waaronder
die van voorzitter of de secretaris of de penningmeester.
Commissies
Artikel 16.
Het bestuur heeft het recht commissies en/of functies in het
leven te roepen.
Samenstelling en/of taak en werkwijze worden door het
bestuur bepaald zo nodig bij instructie of reglement.
Geldmiddelen
Artikel 17.
De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door
contributies van de leden en voorts uit erfstellingen en
legaten, giften en bijdragen, subsidies, interesten en
toevallige baten.
Verenigingsjaar
Artikel 18.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 20.
De commissie, bedoeld in art. 19 sub 4 der statuten, kijkt
na afloop van het verenigingsjaar de boeken en bescheiden
van de penningmeester, betreffende het geldelijk beheer
der vereniging na. Zij controleert de jaarstukken. De
penningmeester nodigt de commissieleden, en zo nodig de
door de algemene vergadering te benoemen plaatsvervan
gende leden, uit voor dit onderzoek. Hij stelt de commissie
in staat alle nodige stukken in te zien en verstrekt
desgevraagd alle inlichtingen.
De commissie brengt schriftelijk rapport uit aan de
jaarlijkse algemene ledenvergadering van haar bevindin
gen.
Artikel 21.
Het bestuur dechargeert, bij accoord bevinding door de
commissie bedoeld in art. 20 van alle boeken, bescheiden en
jaarstukken, de penningmeester voor zijn beheer.
De algemene ledenvergadering beslist over de decharge van
het bestuur voor het geldelijk beleid.
Artikel 22.
De vereniging vergadert overigens telkens als het bestuur
zulks nodig acht of dit door tenminste 25 leden schriftelijk en
onder opgave der agendapunten wordt verlangd.
Geeft het bestuur in dit laatste geval geen gevolg aan het
verzoek, zodanig dat de vergadering binnen zes weken wordt
gehouden, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf de
vergadering bijeen te roepen.
Artikel 23.
De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt
tenminste 14 dagen tevoren bij voorkeur schriftelijk.
Oproeping kan in bijzondere gevallen ook geschieden door
aankondiging in één of meer plaatselijke of regionale bladen.
In de algemene vergadering hebben alle leden stemrecht.
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen
schriftelijk, indien zulks door één of meer der aanwezige
leden wordt verlangd. Alle besluiten worden genomen bij
meerderheid van stemmen, behoudens de uitzondering voor
bijzondere gevallen in deze statuten gemaakt. Staken de
stemmen dan volgt een nieuwe vrije stemming. Staken de
stemmen andermaal, dan wordt het voorstel beschouwd als
te zijn verworpen, indien dit zaken betreft; betreft het
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personen dan vindt een nieuwe stemming plaats tussen de
beide kandidaten, die bij de vorige stemming de meeste
stemmen op zich verenigden. Staken de stemmen weer, dan
beslist het lot. In afwijking van het hierboven bepaalde,
kunnen, behalve in het geval van statutenwijziging of
ontbinding van de vereniging, beslissingen ook genomen
worden bij acclamatie, indien geen der aanwezigen
stemming verlangt.
Artikel 24.
Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter zulks nodig
acht of wanneer tenminste twee bestuursleden zulks wensen.
De secretaris draagt zorg voor de oproeping tot de
vergadering tenminste vijf dagen tevoren.
Statutenwijziging
Artikel 25.
Het besluit tot statutenwijziging kan door de algemene
vergadering slechts worden genomen met een meerderheid
van tenminste 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen.
Een voorstel tot wijziging der statuten moet in zijn geheel
worden opgenomen in de oproeping tot de algemene
vergadering, waarin het voorstel zal worden behandeld.
Ontbinding
Artikel 26.
Op het besluit tot ontbinding der vereniging is het bepaalde
in artikel 25 van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat, indien de algemene vergadering door minder
dan 200 leden wordt bezocht, het voorstel tot opheffing
wordt aangehouden.
Nieuwe behandeling vindt dan plaats in een tweede
algemene vergadering, die binnen zes weken na de eerste
wordt gehouden en waar besluiten kunnen worden
genomen, ongeacht het aantal aanwezigen.
In geval van ontbinding der vereniging is het bestuur belast
met de liquidatie en wordt een eventueel batig saldo
krachtens een door de algemene vergadering te nemen
besluit, bestemd voor een ideëel doel, dat de doelstelling van
de vereniging zoveel mogelijk nabijkomt.
Slotbepaling
Artikel 27.
In alle gevallen, waarin noch door de statuten noch door een
besluit van de algemene vergadering is voorzien, beslist het
bestuur.

Actualiteiten
’s-Graveland
Op 21 december 1988 vond de feestelijke
ingebruikneming plaats van een historisch
rietsnijderswoninkje in Oud-Kortenhoef, na de
totale restauratie door de Curtevenne Stichting.
Het huisje was voor de tweede keer van de
ondergang gered.
Als gevolg van de aanleg van het Hilversums
kanaal in de dertiger jaren, waar het huisje vlakbij
ligt, was de gemeente Hilversum eigenaar
geworden. Heel wat Kortenhoefse gezinnen
hebben erin gewoond. De ongeëvenaarde
groente- en bloementuin er omheen was het werk
van ’Jan Potje’, één van die bewoners en wekte bij
dorpsgenoot en passant grote bewondering. Na
zijn dood, ruim 20 jaar geleden, kwam het leeg te
staan en dreigde de gemeente Hilversum het
pandje te slopen. De gemeente 's-Graveland
redde het door het huisje aan te kopen. Het werd
aan het jonge gezin van de bootbouwer Dekker
verhuurd. De Vereniging Curtevenne droeg bij
voor het zo nodige herstel.
Na jaren was ook het gezin Dekker er letterlijk
uitgegroeid en vertrok naar een grotere behuizing.
Het huisje was zeer bouwvallig geworden, maar
stond inmiddels op de Rijksmonumentenlijst.
Sinds 12 jaar bestaat de Curtevenne Stichting, in
het leven geroepen om woonmonumenten in de
gemeente te behouden en te restaureren. De
Stichting heeft door de restauratie van twee
historische panden ervaring opgedaan en vewierf
het rietmaaiershuisje in eigendom. Onnodig te
zeggen dat de weg naar restauratie en goedkeuring
door de Rijksdienst en het zekerstellen van de
benodigde gelden een lange weg is. Onze ervaren
gids was architect Ton Stork uit Weesp.
De medewerking van de gemeente ’s-Graveland
was groot en de vakkundige uitvoering door de
aannemer Valkenburg en Zonen uit Nigtevegt
was dusdanig dat de begroting niet overschreden
werd, dat laatste is zeker vermeldenswaard.
In de gloedvolle rede van burgemeester Kozijn bij
de overdracht op 21 december onderstreepte hij
de waarde van het instandhouden van zo’n klein
monument, want: ”Wie zijn verleden afsnijdt
heeft geen toekomstbeeld", uitspraak van de
historicus Rigter Roecholdt. Hij bracht zijn
waardering tot uiting voor het werk van de
Curtevenne Stichting door de aanbieding van
twee hoogstamvruchtbomen om het aardige erf
weer het oude aanzien te geven.
De blije, nieuwe bewoonster van het nu weer
geriefelijke huis is een geboren en getogen
Kortenhoefse.
TT
Plip Hamers, voorzitter
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Stichting Gooisch Natuurreservaat
s -o c h t / a, q

’t GOOI MOOI
goed voor mens en milieu
Met de bovenstaande tekst als slogan is het Goois
Natuurreservaat gestart met het opzetten van een
drie-jarige aktie.

Het doel van de aktie is het verkrijgen van
extra financiële middelen om vervolgens
specifieke projecten uit te voeren, die nu-in
tijden van bezuinigingen- niet door de
jaarlijkse bijdrage van de acht participanten
(Noord-Holland, Amsterdam, Hilversum,
Bussum, Naarden, Huizen, Blaricum en
Laren) gedekt kunnen worden.
Het is niet zo, dat de inkomsten uit deze
aktie ertoe zullen leiden dat de participanten
hun bijdrage kunnen verminderen. Vanzelf
sprekend zullen de participanten verant
woordelijk blijven voor de structurele
beheersmaatregelen met de bijbehorende
financiële consequenties.
Weliswaar hebben de participanten het in
november 1988 uitgekomen beheersplan
1989-1994 (zie artikel beheersplan GNR in
de vorige uitgave van dit tijdschrift) goedge
keurd , het betekent echter niet, dat hiermee
de beoogde inzet voor het instand houden
van de natuur en recreatieve voorzieningen
als voldoende beschouwd kan worden.
Om alle aspecten: natuurbehoud, recreatie,
voorlichting en educatie adequaat te kunnen
behartigen, zijn dan ook nieuwe voorzienin
gen en verbeteringen van bestaande noodza
kelijk.
Met andere woorden: het Goois Natuurre
servaat wil het Gooi t.a.v. de hiervoor
genoemde aspecten op een hoger peil
brengen.
Een in oprichting zijnde ’Stichting Steun het
GNR’ zal de drie-jarige aktie leiden.
Teneinde dit -zowel ten aanzien van de
financiering, alsook ten aanzien van de
uitvoering- enigermate te structureren,
wordt binnen het hoofdthema:

/'U t u U * ^
’t GOOI MOOI
goed voor mens en milieu

de volgende drie-jaren fasering voorgesteld:
* 1989 - Accent op de mens (’t kind wat
extra). Motto:
't Gooi
natuurlijk voor alle leeftijden
* 1990 - Accent op het milieu. Motto:
't Gooi
een natuurlijk milieu
* 1991 - Accent op integratie mens en
milieu. Motto:
't Gooi
natuurgoed: cultuurgoed
De al in een ver gevorderd stadium verke
rende ’begrazingsprojecten’ kunnen als
overkoepelende acties (immers zowel
milieu, mens en educatie) worden
beschouwd.
Motto:
't Gooi
wil ons te grazen nemen
Alle actie-thema’s zijn hierna nader uitge
werkt.
1989 - ’t Gooi, natuurlijk voor alle leeftijden

Onder dit thema zullen de recreatiemogelijk
heden voor ’alle leeftijden’ (met extra accent
op het kind) onderwerp van de actie zijn.
Dat betekent dat er vooral initiatieven
ontwikkeld worden, die het verblijven in de
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natuurterreinen van 't Gooi veraangenamen.
De volgende projecten kunnen hiervoor in
aanmerking komen:
- het aanbrengen c.q. aanpassen van
informatieborden in de natuurterreinen,
zodat ze ook voor kinderen goed te
begrijpen en te lezen zijn (bijv. opstapjes
maken).
- het uitbreiden en verbeteren van de
faciliteiten op het kindervakantieterrein
’De Lieberg’.
- het uitbreiden en verbeteren van de
faciliteiten op het natuurkampeerterrein
’De Franse Kamp’. Met name voor schooi
en jeugdgroepen.
- het plaatsen van trekkershutten op het
natuurkampeerterrein ’De Franse Kamp’.
- het uitzetten van jeugdruiterpaden in
samenwerking met maneges.
- het op een aantal plaatsen legaliseren van
fietscrossbanen en huttenbouwterreinen.
- het uitzetten van jeugdwandel- en puzzelroutes, die in gezinsverband en ook door
jeugd- en schoolgroepen gebruikt kunnen
worden.
- gekoppeld aan de begrazingsprojecten,
het realiseren van eenvoudige info-ruimtes
(bij de schaapskooi c.q. stal).
- het op meerdere plaatsen aanbrengen van
banken, picknicksets, het verbeteren van
de wandelpaden c.q. het aanpassen voor
kinderwagens of rolstoelberijders.
- het verbeteren van de terreiningangen.
- het verbeteren en/of herstellen van de
dagcampings.
- het realiseren van uitzicht- en vogelobservatiepunten (Tafelberg, Eukenberg,
Magdalenabos, Hilversums Wasmeer).
Een aantal van deze projecten is reeds
uitgewerkt.
1990 - ’t Gooi, een natuurlijk milieu

De belangrijke taak van het Goois Natuurre
servaat, het in stand houden en verbeteren
van de natuurgebieden, krijgt in dit jaar
extra aandacht.
De initiatieven die in dit kader ontwikkeld
moeten worden, behelzen, naast enkele
nieuw te creëren voorzieningen, verschil
lende renovaties. Echter niet alleen ten

gunste van het natuurschoon (letterlijk en
figuurlijk), maar ook zeker ten gunste van de
flora en fauna.
De volgende projecten komen hiervoor o.a.
in aanmerking:
- het herstellen van heidevennen.
- het herstellen van waterpoelen en sloten,
vooral t.b.v. de reptielen en amfibieën.
- het aanbrengen c.q. herstellen van
karakteristieke houtwallen.
- het herstellen van leemkuilen t.b.v. de
aanwezige zeldzame flora.
- het herstellen van de alleen in Noord-west
Europa voorkomende heidevelden met
zijn kenmerkende flora en fauna.
- het herstellen van de vaak vervallen, voor
het Gooi zo karakteristieke engen (ak
kers).
- het creëren van vogelrustgebieden.
- het aanleggen van voederakkers.
1991 - ’t Gooi, natuurgoed: cultuurgoed

In dit jaar zullen de verbeteringen en de
nieuwe voorzieningen voor natuur en mens,
van de voorgaande jaren, een sluitstuk
moeten krijgen in de realisatie van een
natuur-, milieu-, educatie- en voorlichtings
centrum.
Dit centrum zal van regionale en zelfs van
bovenregionale (Amsterdam en Utrecht)
betekenis moeten zijn.
Het centrum zal het beste te vergelijken zijn
met de centra, die in de op te richten
nationale parken van Nederland komen te
liggen.
Het centrum zal -zoals vermeld in de ’Nota
Natuur- en Milieueducatie’ 1988-1992 van
de ministeries Landbouw en Visserij en van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer- een belangrijke funktie voor
openluchtrecreatie, cultuur en natuurbe
houd moeten hebben. Het centrum zal
tevens een belangrijke rol kunnen vervullen
bij het door de overheid geplande beleid
inzake ontwikkeling en invoering van
natuur- en milieueducatie in het basis- en
voortgezet onderwijs.
Het centrum moet de mogelijkheid hebben
om de hoofddoelstelling van het rijksbeleid
met betrekking tot de natuur- en milieuedu39

catie, te weten: ’het versterken van de zorg
voor natuur en milieu in de samenleving en
zodoende het behoud en het verbeteren van
natuur en milieu door het bevorderen van
bewustwording, waardering, kennis,
inzichten en vaardigheden op het terrein van
natuur en milieu’, in zich hebben.
Het tevens bieden van faciliteiten voor
natuur- en milieucursussen, voor het houden
van natuurwerkweken, waarbij tegemoet
gekomen wordt aan de natuurlijke drang van
kinderen om hun omgeving te verkennen.
Met het vaak essentiële verschil dat het
verkennen dan plaatsvindt in een ecologisch
gezien rijk milieu. Het daarnaast bieden van
faciliteiten aan de zogeheten ’groene
groeperingen’ in de regio past eveneens
binnen dit beleid.
Het GNR kan middels dit centrum haar
specifieke publieksvoorlichting, bijvoor
beeld het beleid t.a.v. het beheer van de
heidevelden en de bossen, beter gestalte
geven.
De voorlichting naar het publiek zal dan ook
kunnen leiden naar het meer zien en
ontdekken van levensvormen in de natuur,
waardoor de belevingswaarde bij de recreant
verhoogd wordt.
De realisatie van dit project zal alleen dan
kunnen slagen als er zoals dat heet: vol
doende draagvlak aanwezig is. Overleg en
samenwerking met de landelijke, provinciale
en gemeentelijke overheden en andere
betrokken instanties zal dan ook moeten
plaatsvinden.
’t Gooi, wil ons te grazen nemen

Als verbindend element tussen de thema’s:
milieu, mens en educatie kunnen de begrazingsprojecten fungeren.
De acties hiervoor kunnen dan ook (afhan
kelijk van de aanpak en middelen) overkoe
pelend, gedurende de drie actiejaren
plaatsvinden. Temeer ook, daar deze
projecten zich uitstekend lenen voor adoptie
door diverse groeperingen.
Begrazing is de laatste jaren weer sterk in de
belangstelling komen te staan, zowel bij het
publiek alsook bij de beheerders van
natuurgebieden.
Het is gebleken, dat door het -op een andere

wijze dan in het verleden gebruikelijk wasinzetten van grazers, de diversiteit in
natuurterreinen wordt bevorderd. Waarmee
bedoeld wordt, dat er een grotere verschei
denheid aan levensvormen ontstaat.
Het gebied wordt er voor de recreant een
stuk aantrekkelijker door en niet in het
minst door de aanwezigheid van de grazers
zelf.
De vervlakking die de laatste honderd jaar in
ons landschap is opgetreden, kan door het
op een afgewogen manier inzetten van
grazers gekeerd worden. Dit geldt voor bijna
alle natuurterreinen in het Gooi, zowel bos
en heidevelden.
Volgens de huidige inzichten wordt er
onderscheid gemaakt tussen grote en kleine
grazers. Bij grote grazers denken we o.a. aan
paarden en runderen. Bij kleine grazers
bedoelen we veelal schapen en geiten.
Welk dier gekozen wordt, hangt af van het
terreintype en het doel dat voor ogen staat.
Niet alle grazers hebben namelijk hetzelfde
effect. Een rund graast anders dan een
schaap, waarbij ze vaak ook nog een andere
voedselvoorkeur hebben. Het zoeken van
een juist type grazer is dan ook maatwerk en
zal in de loop der tijd weer kunnen verande
ren. Het landschap is een dynamisch
gebeuren, waar met begrazing op de juiste
manier op moet worden ingespeeld. Starten
met runderbegrazing op sterk vergraste
heidevelden en daarna overgaan op schapen
met eventueel enkele geiten is bijvoorbeeld
een reële keuze.
Het GNR heeft de plannen klaarliggen om
op de Tafelberg- en Blaricummerheide en de
Bussummer- en Westerheide te starten met
schapenbegrazing.
Op een gedeelte van de Zuiderheide en het
gehele Laarder Wasmeer en het Hilversums
wasmeer met een gedeelte van het omrin
gende bosgebied te starten met runderbegra
zing.
Overigens is op kleine schaal al gestart met
runderbegrazing in het Laarder- en Hilver
sums Wasmeer. Uitbreiding is gezien de
goede resultaten meer dan wenselijk.
Jaap Vlaanderen, voorlichter GNR
(gewijzigd) telefoonnummer: 035 - 214598
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TVE activiteiten
Open dag TVE op 20 mei

De jaarlijkse Open Dag zal TVE dit jaar
houden in Naarden. Deze dag is toegankelijk
voor begunstigers van TVE, de leden van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi en
alle overige belangstellenden. Aan het
bijwonen van de ochtendbijeenkomst zijn
geen kosten verbonden.
Het voorlopige programma ziet er uit als
volgt.
09.30 uur: ontvangst met koffie in het
Stadhuis

de Vestingwet, Landgoederen ten oosten
van Naarden, Comenius en Naarden
Na een aperitief en gezamenlijke lunch kan
men ’s-middags eert keuze maken uit de
volgende excursies:
- bezoeken aan de Archiefdienst,
Grote Kerk, Comeniusmausoleum
en -museum, Vestingmuseum en Stadhuis
- wandelingen rondom de Vesting en langs
de Bastions Promers en Oranje
Definitieve gegevens over deze dag zullen
worden gepubliceerd in het speciale
Naarden-nummer van Tussen Vecht en
Eem, waarbij ook een opgaveformulier zal
worden toegevoegd.
Reserveer reeds nu in uw agenda:

10.00 uur: opening door de burgemeester
van Naarden, daarna openbare vergadering
TVE in de Grote Kerk

10.30 uur: inleidingen over de opheffing van zaterdag 20 mei. Open Dag TVE.
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Goois Museum
Archeologisch en
historisch-geografisch onderzoek
in het Gooi
Sinds juni 1988 is door de Stichting voor
Sociaal-Ruimtelij k Wetenschappelij k
Onderzoek (dochterorganisatie van de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschap
pelijk Onderzoek) voor drie jaar een
’onderzoeker in opleiding’ aangesteld om de
archeologie en historische geografie van het
Gooi te bestuderen. Het onderzoek wordt
uitgevoerd door de fysisch geograaf en
prehistoricus Ronald van Zweden, onder
wetenschappelijke leiding van onze streekarcheologe mevrouw drs M. Addink-Samplonius en prof drs J.A.J. Vervloet van de
Landbouwuniversiteit Wageningen. De
officiële titel van het onderzoek is: ’Archeo
logische en historisch-geografische elemen
ten in een natuurgebied. Een onderzoek
naar de anthropogene elementen van de
Gooise natuurgebieden’.
Het is de bedoeling om voor de verschillende
bewoningsperioden, vanaf de prehistorie tot
en met post-middeleeuwse perioden, het
vroegere landschap te reconstrueren en de
invloed, die de mens op de verandering van
dit landschap heeft gehad te onderzoeken.
Vervolgens worden de archeologishe en
historisch-geografische relicten van de
Gooise natuurgebieden geïnventariseerd.
Hierdoor kan men in de toekomst tot een
beter beheer en mogelijk herstel van bij
voorbeeld de grafheuvels, urnenvelden en
oude wegenpatronen van de Gooise heiden
en bossen komen. Tijdens het onderzoek zal
in de toekomst op bescheiden schaal in het
veld worden gewerkt. Archeologisch
'landlopen' (Landesaufnahme), boringen
voor het vaststellen van het bodemtype en
enkele kleine proefopgravingen zullen in de
zomer van 1989 en 1990 worden uitgevoerd.
Op het ogenblik worden de archeologische
vondsten van de verschillende instituten en
particuliere collecties geïnventariseerd.
Wie daarbij zou willen helpen, door bij

voorbeeld zijn of haar collectie te laten
bestuderen of door nog niet gepubliceerde,
historisch interessante gegevens aan te
dragen, is bijzonder welkom. Ronald van
Zweden is te bereiken via het Goois
Museum, tel. 035 - 292826. Het onderzoek
zal uiteindelijk resulteren in een wetenschap
pelijk rapport, uit te geven door het Staringcentrum (Wageningen).

De Hilversumse Schutterij
Tentoonstelling in
het Goois museum
van 11 maart t/m 18 juni
In de jaren 1780-1785 werden de spanningen
tussen de Patriotten en de Prinsgezinden
steeds groter. Schout en Gerechten van
Hilversum kregen in 1784 van de Gecommit
teerde Raden van Noord-Holland opdracht
een schutterij in te stellen. Een gewapende
macht, dat was iets nieuws voor het platte
land. In de grote steden was het verschijnsel
van particuliere ordediensten, die onder
stedelijk gezag stonden, al in de 16de en
17de eeuw een bekend gegeven. In 1785
vond er onder de mannen van 18 tot 60 jaar
een loting plaats, waarbij een op de drie
mannen ingeloot moest worden. Dat lot trof
193 mannen.
De loting had echter geen gevolg. Het
dorpsbestuur voorzag problemen rond de
schutterij en deed de baljuw van het Gooi
het verzoek om voorlopig verschoond te
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nood over extra manschappen beschikken.
Via een aparte loting werd de schutterij
losgekoppeld van de dienstplicht. De
schutterijplicht was 10 jaar, waarvan 5 jaar
aktief, van het 25ste tot het 35ste jaar. Toen
in 1830 de Belgische opstand uitbrak, werd
ook de Hilversumse compagnie ingelijfd bij
het nationale leger. Te voet ging het naar de
Belgische Kempen, waar slag werd geleverd
in Diest. De mannen uit Hilversum bleven
als bezettingsmacht achter in Hasselt.
Sindsdien werd de schutterij alleen nog maar
ingezet als ordedienst bij branden en oproer.
(De grote brand in de Kerkstraat in 1901, het
kermisoproer in 1899.)
Het grote voordeel van de schutterij was, dat
zij goed op de hoogte was van de plaatselijke
situatie. Militair heeft de schutterij nooit
veel voorgesteld, daarvoor was de training
niet intensief genoeg. Vanaf 1850 werden er
door het leger stafkaarten gebruikt, waar
door men voor plaatselijke gegevens niet
meer afhankelijk was van de inwoners.
De legerwet van 1901 voerde een professio
nele weermacht in, wat de schutterij
overbodig maakte. De Hilversumse schutte
rij werd tenslotte per 1 augustus 1907
opgeheven.

Tekening N. Rolle, 1962

mogen blijven van invoering van wapenoefe
ning. Degenen die het konden betalen,
hadden zich namelijk uitgekocht en zich
laten vervangen door ’personen van aanmer
kelijk lager allooi’, aldus de brief aan de
baljuw. De troep bestond uitsluitend uit
arme wevers, spinners en vreemdelingen.
Tijdens de Bataafse Republiek (1795-1806)
en de Franse Tijd (1806-1813) bestond er
nationale dienstplicht.
Omdat er nog steeds gevaar bestond voor
een nieuwe inval van Napoleon, pakte
koning Willem I bij zijn komst in 1813
meteen het leger aan. Hij stelde een dienst
plicht in van het 18de tot het 23ste jaar, met
aansluitend een schutterijplicht van 10 jaar.
Als de situatie daarom vroeg kon de
schutterij onder militair gezag worden
geplaatst. In 1815 werden diverse officieren
benoemd en vond er een loting plaats,
waarbij een compagnie werd gevormd,
bestaande uit het minimum aantal van 106
man. Echter al in 1816 kreeg Hilversum
toestemming van de minister om een
’rustende’ schutterij op te richten.
Aanleiding voor een nieuwe schutterijwet in
1827 was de groeiende onrust in Zuid-Nederland. Dankzij deze wet kon men in tijden van

Goois Museum, Kerkbrink 6 te Hilversum
open: dinsdag t/m zondag 12.30 - 16.30 uur
telefoon: 035 - 292826

Rond het melkjuk in het Goois
Museum
Vele eeuwen lang heeft een groot deel van
de Gooiers geleefd van de opbrengsten van
het gemengd boerenbedrijf. In deze kleine
bedrijfjes werd vee in hoofdzaak gehouden
om de schrale grond te kunnen bemesten.
In de permanente expositie van het Goois
Museum wordt een beeld gegeven van het
dagelijks leven en werken in het Gooi, waar
tot het eind van de vorige eeuw steeds
nijpende armoede heeft geheerst, met name
onder de boeren.
Aan de hand van sommige voorwerpen kan
een beeld gegeven worden van de hele
geschiedenis van een bedrijf. Het houten
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ezelsjuk met de twee bijbehorende melktonnetjes uit de expositie spreekt wat dat betreft
boekdelen.
De veeteelt is in het Gooi nooit een belang
rijke bron van inkomsten geweest. Dat is te
wijten aan een complex van oorzaken. De
hoeveelheid weidegrond was beperkt en
deze gronden lagen bovendien aan de
randen van het Gooi. Bovendien was de
grond lang niet overal van goede kwaliteit.
Er waren heel moerassige stukken, heel
droge, en gebieden waar de zandgrond
afgegraven was.
Om hun belangen veilig te stellen tegenover
de eigenaar van het Gooi, hebben de boeren
al vroeg in de middeleeuwen regels opgesteld
voor het gemeenschappelijk gebruik van de
grond. Op den duur hadden alleen zonen
van Gooise boeren nog het recht om een
boerenbedrijf te beginnen en gebruik te
maken van de zogenaamde ’meenten’, de
gemeenschappelijke weiden. Een bestuur
van afgevaardigden stelde in officiële
stukken, zogenaamde ’schaarbrieven’
bindende regels op met betrekking tot het
gebruik van de gemene gronden. Hieronder
viel ook het aantal stuks vee dat iedere boer
op de meenten mocht weiden. Een schaar
was aanvankelijk een stuk land, groot
genoeg om een volwassen koe voedsel te
verschaffen. De schaarrechten zijn met het
toenemen van de bevolking in de loop van de
tijd diverse keren aangepast.
Doordat de weiden in veel gevallen ver van
de dorpen verwijderd lagen, was het melken
tijdrovend en zwaar. Door gebrek aan
hygiëne ging er bij warm weer nogal wat
melk verloren.
Vanwege de lange afstand ging men zoeken
naar mogelijkheden om grotere hoeveelhe
den melk tegelijk te vervoeren. Lange tijd
zijn voor het transport tonnetjes gebruikt
met een inhoud van 30 of 40 liter. Ze werden
op de kruiwagen gelegd, in de hondekar
(een voorkeur van de Huizer boer) of aan
het ezeljuk gehangen (vooral door boeren
uit Blaricum). Tegen het einde van de
negentiende eeuw deden paard en wagen
hun intrede.
De boeren uit Eemnes hadden het voordeel
dat de weiden te belopen waren met een juk
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Tekening Pieter Pouwels, 1957

voor twee emmers. Dat was in totaal een
inhoud van twintig liter; in verband met het
overklotsen in de praktijk iets minder.
Doordat emmers goed zijn schoon te maken,
trad er tijdens het transport weinig kwali
teitsverlies op. Zodoende kon in Eemnes
boter en kaas gemaakt worden.
De tonnetjes die elders in het Gooi gebruikt
werden, hadden slechts één ronde opening;
goed schoonmaken was er dus niet bij. Op
warme dagen werd de melk vaak zuur,
waardoor zij niet meer afgeroomd kon
worden en alleen nog kon dienen als voer
voor varkens en kalveren.
Het houten melkjuk in het Goois Museum is
afkomstig uit Blaricum, waar het aan het
begin van de 19de eeuw dagelijks gebruikt
werd. Het is grijsgeschilderd en is compleet
met de leren riemen, waarmee het werd
vastgesnoerd. Er horen twee blauwe
tonnetjes bij met zwarte metalen banden.
Deze werden in de liggende stand aan het
juk vastgehaakt. Bovenin zit een gat, groot
genoeg voor een halve liter maatje. Op het
juk werd de koperen of houten emmer gezet,
waarin de melk bij het melken werd opge
vangen.
Tot 1896 zijn er in Blaricum ezels ingezet bij
het melktransport. Men vermoedt, dat dit
rond 1750 al gebruikelijk was.
Het gebruik van ezels had vele voordelen.
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De beesten waren licht, waardoor ze niet in
drassig weiland wegzakten en goedkoop. Ze
kenden na enige tijd de weg, ook in het
stikdonker en hielden op de meent zelfs halt
bij de eigen koe. Ook met een last van 60 of
80 liter liepen ze flink door: in één uur door
de weilanden van de Eem naar Blaricum.
In het voorjaar gingen enkele boeren te voet
van Blaricum naar Amsterdam om ezels te
huren. Ze kwamen terug met ieder 8 a 10
dieren, ook voor collega’s. In het najaar
werden de ezels weer naar hun Amsterdamse
eigenaar teruggebracht. Voor tien gulden
had een boer een heel seizoen lang profijt
van zijn ezel en in de winter geen extra zorg.
Er is ook een Laarder boer geweest, die een
tijdlang in de behoefte aan ezels voorzag.
Rond 1880 had Blaricum ± 900 inwoners,
Laren 2700, Huizen 4500 en Hilversum ruim
10.000. In Laren en Blaricum samen waren
toen 40 a 50 ezels, in Huizen 3 of 4 en in
andere Gooise dorpen haast geen. Omdat er
geen weiland in de buurt was, waren
Hilversumse boeren al een hele tijd terug
overgegaan op het houden van schapen. Ze
hadden bijna geen koeien.
Tweemaal per dag, ’s-morgens voor dag en
dauw en in de namiddag, ging de boerin,
haar dochter of jonge zoon ’te melken’. Dat
werd als ’licht’ werk beschouwd. De mannen
deden het zware werk op het land of werkten
elders. In onze ogen was het toch geen
gering karwei. De gevulde tonnen van 30 of
40 liter moesten altijd met hulp van een
ander opgetild en vastgehaakt worden. Dat
kon, want ze liepen altijd in groepjes naar de
weilanden. Iedere ezel had steeds één
begeleider. Onder het lopen werd vaak
gezongen.
Door de toename van de bevolking is veel
landbouwgrond voor huizenbouw gebruikt.
Hierdoor is het boerenbedrijf grotendeels
uit het Gooi verdwenen.

REPERTORIUM
De mogelijkheid bestaat het repertorium te bestellen van de
artikelen verschenen in het tijdschrift ’Tussen Vecht en Eem ’
in de jaren 1970-1982 en in ’Tussen Vecht en Eem/Vrienden
van het Gooi’ uit de periode 1983 tot en met 1987.
De artikelen zijn geografisch gerangschikt en aangevuld met
registers op persoonsnaam, trefwoord, topografische namen
en op auteursnaam.
De bestellingen zullen in volgorde van binnenkomst worden
behandeld.
U kunt dat doen door ƒ 1 0 ,- over te maken op rek. nr.
47.62.75.199 van de Amro-Bank Laren of nr. 3892084 van de
Postbank t.n.v. TVE, onder vermelding van Repertorium.

Nu de 5e en 6Cjaargang ook verschenen zijn
attenderen wij u op het volgende:
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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dr J.H. van Stuijvenberg (geb. 1915). Emeritus

Varia

hoogleraar in de economische geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam, schreef verschil
lende boeken en artikelen. Woont te Bussum.

Auteurs
C.J.M. Bak (geb. 1924). Studie biologie te
Utrecht. Van 1957-1983 docent biologie en
natuurkunde HAVO/Atheneum. Amateur
historicus. Woont te Almelo.
dr W.K. Kraak (geb. 1914). Classicus. Tot zijn
pensionering leraar klassieke talen en conrector aan
het Nieuwe Lyceum te Hilversum. Van 1968 tot 1972
was hij vice-voorzitter van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi. Thans maakt hij deel uit van
de Raad van Advies. Ontving in 1974 het erelidmaat
schap van deze vereniging. Lid van de redactie van
TVE/VVG tijdschrift. Woont te Bussum.

Verantwoording illustraties
Grensgeschillen in Loosdrecht: kaartjes van auteur,
kaarten H.K. Loosdrecht.
Armoede: coll. M.J.M. Heynete Bussum.
Weddenschap: foto Rijksmuseum Amsterdam.
Bibibibi: tekeningen auteur.
Muiderberg: coll, van auteur.
Goois Museum: coll. Goois Museum Hilversum.
Titelpagina: uit het Verkade-album ’De Vecht’, 1915.

R. Loenen (geb. 1935). Docent luchtvaart Interne
bedrijfsschool Holland-International, Rijswijk.
Publicaties in het tijdschrift van de Historische
Kring Loosdrecht. Woont te Austerlitz.
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.

JanToeback ’s Uurtje
Happy hour van half 6 tot half 7, dan is het goed toeven
in de Jan Toeback’s Bar van GoldenTulip JanT abak.
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.
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O ver Perzische tapijten zijn
duizend-en-één verhalen te vertellen.
In de rijke traditie van de tapijtkunst
heeft de sym bolische w aarde van
bepaalde m otieven altijd een grote rol
gespeeld. Van Blaricum en Vis kent als
geen ander de diepere betekenissen die
in een kw aliteitstapijt zijn verw even.
Die bijzondere kennis gebruiken wij om
de w aarde van een tapijt te beoordelen.
Door de jaren heen hebben wij
een befaam de kollektie opgebouw d die
m et zorg in stand w ordt gehouden.
Maar wij laten u ook gem eten van de
mystieke dim ensie die in een Perzisch
tapijt verborgen zit.

Detail:
Kazak 19e eeuw.

VAN BLARICUM EN VIS
PERZISCHE TAPIJTEN

Van Blaricum en Vis vertelt u meer over een Perzisch tapijt dan de prijs alleen
's-Gravelandseweg 35,1211 BP Hilversum
Telefoon 035-18434
Voor meer informatie kunt u onze brochure schriftelijk aanvragen.

(hoek Alb. Perkstraat)

J.D.R. Nienaber & Zn. b.v.
Makelaars/Taxateurs
onroerende goederen
Administratie

PI

Assurantiën/Hypotheken
Woninggids op aanvraag

LidNVM

Stationsplein 10 1404AMBussum Tel. 02159-45674 Telefax 02159-40408

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 d©
Bondsspaarbank
d oel méér
voor mil?
J
• kompleet dienstenpakket
• minimale wachttijden
• 150 jaar ervaring in sparen

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

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

bondsspaarbank

5

Midden Noord en Oost Nederland

spaarb ank

Hier kan uw advertentie geplaatst worden.
Inlichtingen: W.J.B. Nugteren, 02159-13145.
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