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Dit tijdschrift wil verleden, heden en toekomst van het Gooi en omstreken in al zijn facetten
belichten, met als invalshoeken historisch perspectief, natuur, landschap

en ruimtelijke ordening.
Het wordt toegezonden aan de leden van de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de

donateurs van de Stichting Tussen Vecht en Eem.

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 natuurbeheer 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 wandelexcur-
sies 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’.
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Correspondentie-adres Secretariaat
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Gooise Natuurwacht
J. Kamies, Geysendorfferstraat 30. 1403 VZ Bussum.
02159-15995

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 cultuurhistorische 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.
T.V.E. overkoepelt onder andere Historische Kringen
in Ankeveen, Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes,
’s-Graveland, Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren,
Loosdrecht, Muiden, Muiderberg, Naarden, Nederhorst
den Berg en Weesp, musea in Hilversum, Huizen, Laren
en Naarden, alsmede archeologische en genealogische
organisaties en archieven.

Donatie/abonnement
aanmelden bij
E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer,
Brediusweg 14a. 1401 AG Bussum, 02159-13630.
Minimum donatie ƒ 20,- per jaar.
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De Erfgooiers: vrij of onvrij?
Een probleem nader bekeken RH D Leupen

In 1983 en 1984 verschenen van de hand van
T. van Tol twee belangwekkende artikelen
respectievelijk 'De zwadetijns en de koptienden
die de Gooiers betaalden aan Hoog Elten’ en
'De zwadetijns. die de Gooiers wel en de keur
mede die ze al dan niet verschuldigd waren aan
het Sint-Janskapittel te Utrecht' in ons tijd
schrift Tussen Vecht en Eem.1’ Van Tol verzette
zich onder meer tegen de toenmalig wijd en zijd
verspreide opvatting dat de Gooiers van origine
horigen (onvrijen) van het stift Elten zouden
zijn geweest; volgens hem waren er ooit in een
ver verleden horigen geweest bij de twee hoven
die Elten hier bezat, Oud-Naarden en De
Vuursche, maar na 1285 was het gedaan met
deze Eltense horigheid. Overigens waren er in
het Gooi later wel zogenaamde keurmedigen
van het Utrechtse Sint Janskapittel, die Van Tol
in het tweede artikel aan een nader onderzoek
onderwerpt. Keurmedigen waren onvrijen van
wie bij overlijden de heer de eerste - dus beste -
keuze uit hun roerende nalatenschap had. Van
Tol concludeert dat deze keurmedigheid niet
veel voorstelde afgezien van een jaarlijkse
recognitietijns (een soort erkenningsbelasting)
en bij versterf het beste stuk uit de nalaten
schap. Deze keurmedigen van Sint Jan trof men
slechts aan op een stuk bouwland dat aan de
Kampen - een deel van de Maatlanden onder
Eemnes - grensde. Het waren bovendien eigen
lijk Eemnessers die dit land bebouwden; pas in
1535 werd het gebigd bij Het Gooi gevoegd.
Dus: zomin als de abdij Elten horigen in het
Gooi had. bezat vóór 1535 het kapittel van Sint
Jan horigen in dit gebied. Nergens wordt gerept
van horigen o f lijfeigenschap, er is geen sprake,
van herendiensten en vroondiensten en het
gedwongen gratis bewerken van het land van
curtishoven o f het verplicht gratis afstaan van
kleine o f grote gedeelten van de oogst aan de
heren van curtishoven.

Tien jaar later heeft Ellen Palmboom in dit tijd
schrift op Van Tol gereageerd. In 1993 ver

scheen van haar hand: 'De Gooise koptienden,
tiend of tijns'3' en in 1994 'Het goederenbezit
van het kapittel van Sint Jan in het Gooi', in
twee achtereenvolgende nummers.” Hoewel
haar aandacht vooral uitgaat naar de koptien
den. stelt zij dat er in het Gooi wel degelijk
zowel horigen van de kerk van Ellen als van de
Utrechtse Sint Jan geweest zijn; daarmee sluit
zij weer aan bij de auteurs die Van Tol be
streed.

Ik heb dit onderwerp gekozen, omdat het mij
duidelijk is geworden dat zowel de argumenta
tie van Van Tol als die van Palmboom nadere
uitleg behoeven. Ik bedoel dat zij beiden uit
gaan van een bepaalde voorstelling van hoe het
er vroeger in het Gooi toeging; zij geven wel
een zekere uitleg, maar die is, omdat in een arti
kel nu eenmaal met plaatsruimte gewoekerd
wordt, beknopt en voor menigeen waarschijn
lijk daardoor onduidelijk. Bovendien is het niet
goed doenlijk in het korte bestek van een artikel
dieper in te gaan op ontwikkelingen op langere
termijn.

Laten we daarom proberen iets van die langere
termijn-ontwikkelingen te verduidelijken, al is
het dan ook heel globaal. We beginnen met de
Karolingische periode en constateren dat toen
ons gebied (Naardinklant) deel uitmaakte van
een lange keten van koninklijke domeinen
langs de Vecht en de Kromme Rijn. Dat
Naardinkland ook in het be/.it van de
Frankische koning is geweest, wordt sedert
Blok algemeen aanvaard.4

Nu is uit allerlei bronnen van die tijd juist het
koninklijk domein qua inrichting het beste
bekend. We mogen er dan ook van uitgaan dat
in ons gebied de beheersstructuur in grote lijnen
dezelfde zal zijn geweest als die van andere
koninklijke domeinen. We moeten natuurlijk
wel rekening houden met de agrarische struc
tuur van het Gooi in deze periode; die is in
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detail niet goed weer te geven. Wel zal zij
bestaan hebben uit bouwlanden die bijeen lagen
op de engen van een of enkele nederzettingen;
deze waren omringd door heidevelden en gras
landen waarop de boeren hun schapen en koei
en lieten weiden. Het vee werd zoals bekend is
vooral gehouden voor de mestvoorziening van
het bouwland en veel minder voor de produktie
van wol en vlees. Omdat men voor de periode
dat de dieren op stal stonden hooi nodig had.
werd een gedeelte van de graslanden permanent
als hooilanden (maatlanden) afgescheiden.
De beheersstructuur van de landbouwgronden
zal globaal de volgende geweest zijn. Centrum
van het domein was de vroonhof (de hoofdhoe
ve) waarop de vertegenwoordiger van de
koning zetelde. Rondom of bij deze hof lag het
vroonland (= bouwland) dat bewerkt werd door
onvrijen die of in de hof of in kleine hutten in
de nabijheid leefden.

Een groot deel van het domein was gereser
veerd voor de zogenaamde hoevenaars of man-
sionarii (bezitters van een hoeve, een mansus)
die over een stuk bouwland met erf en een
woning beschikten. Zij werkten een aantal
dagen op het land van de domeinheer en ver
richtten allerlei diensten zoals het onderhoud
van wegen en reparaties van de gebouwen, het
zorgen voor een voorraad brandstof en vervoer
van mens en dier, enzovoort. Zij leefden van de
opbrengsten van hun eigen hoeve. Zij waren
horig (onvrij), geen slaven, dat wil zeggen dat
zij in principe gebonden waren aan de grond
waarop zij zaten en dat zij te zamen met de
'huis’horigen een aparte rechtskring vormden,
de zogenaamde ’echte’ (familia). Een ander
woord voor hen is: ’echtgenoten’. Buiten de
echte mochten zij zonder toestemming van de
heer niet trouwen, deden zij dit toch dan was er
sprake van een ’buitenechtelijke’ relatie en
pleegden zij ’echtbreuk’. Uit hun midden werd
een rechtbank voor de behandeling van alle
kleine binnen deze gemeenschap voorvallende
vergrijpen samengesteld. Deze stond onder lei
ding van de vertegenwoordiger van de heer
(koning). Noch de onvrijen die aan het hoofd
huis, noch de hoevenaars kunnen zoals gezegd
als slaven beschouwd worden: hun positie was
veel beter geregeld.

Veel moeilijker is het om in het Gooi vrijen aan

te wijzen: we weten niet of ze er in deze -
Karolingische, dus achtste- tot vroeg-tiende-

eeuwse - periode waren. Het is zeker niet uit te
sluiten, maar ze kunnen nooit een grote groep
gevormd hebben. Na de Karolingen is het
beeld van de beheersstructuur van het domein
veel minder scherp. We moeten aannemen dat
in ons gebied ten tijde van de Noormannen
invallen wellicht tijdelijk het koninklijk gezag
veel minder voelbaar was; of dat ook beteken
de dat daar op het domein, in de gewone lokale
situatie, veel van tc merken was, laat zich
raden. In de late 10e eeuw bleek het grootste
deel van het koninklijke domein het Gooi in
handen van de machtige graaf Wichman van
Hamaland te zijn gekomen en zoals bekend
schonk hij zijn bezit vóór het jaar 968 aan
Elten. Maar hij bezat niet alles...

Het was niet ongebruikelijk dat een domein
ook over een eigen kerk beschikte. Meestal
was zij in handen van de domeinheer. Hoe oud
de (eerste) kerk in het Gooi zou moeten zijn, is
niet bekend, maar niet onmogelijk is dat zij uit
de late 9e eeuw stamt. Ongetwijfeld heeft zij in
de buurt van Naarden gelegen (waarnaar het
gebied genoemd werd); de koning behield haar
overigens niet zelf, maar schonk haar op een
onbekend tijdstip aan zijn rijksklooster
Werden. Bij de schenking aan graaf Wichman
en later aan Elten was zij dus niet meer inbe
grepen. Nu hoorde bij de schenking van een
kerk ook landerijen (het 'kerkeland') en kerke
lijke belastingen, de zogenaamde tienden,
ingevoerd in de Karolingische periode en
teruggaand op oud-testamentische voorbeel
den: een tiende van de oogst, dienend voor het
onderhoud van de pastoor, voor het kerkge
bouw en voor de armen van de parochie. Het
klooster Werden moet deze kerk, die ten
opzichte van het klooster nogal excentrisch
gelegen was en daardoor moeilijk te beheren,
vervolgens op een zeker tijdstip in de
1 le eeuw overgedragen hebben aan de bis-
schop van Utrecht, de vertegenwoordiger van
het rijksgezag in dit gebied. Het is niet
onwaarschijnlijk dat de abdij Werden de over
dracht aan de bisschop gedaan heeft op bevel
van de koning, de vroegere bezitter van de
kerk. Al eerder had Werden kerken afgestoten,
zoals Muiden, Nederhorst den Berg en
Loenen. De bisschop van Utrecht heeft vervol-

TVE 13'jrg. 1995
- 136 -



gens enkele van die kerken doorgegeven aan
zijn nieuwe kapittels in de stad Utrecht.
Volgens Palmboom is het waarschijnlijk dat de
kerk van Naarden toen met het kerkeland en de
tienden aan het kapittel van Sint Jan is geschon
ken. We zagen echter dat het stift Elten in het
Gooi de machtigste grondeigenaar was gewor
den. Elten zal deze schenking dus niet zo maar
hebben laten passeren en moet er. zo vermoedt
zij, tussen gesprongen zijn met als gevolg: veel
conflicten die pas rond 1180 definitief werden
bijgelegd. Toen werd de pastoor van Naarden
beurtelings door de abdis van Elten en door de
proost van Sint Jan benoemd. De tienden en het
kerkeland werden toen ook verdeeld tussen
beide instellingen; maar het is duidelijk dat
Elten verreweg het meeste voordeel bij de ver
deling heeft gehad: Elten inde de tienden en gaf
een klein deel ervan door aan Sint Jan.

Toen Elten het Gooi in handen kreeg, nam het
ook de beheersstructuur over: op het eerste
gezicht nog steeds de oude domaniale situatie:
in 1129 wordt het Eltense bezit immers nog
steeds een curtis (domeincentrum) genoemd.
Het is evenwel niet zeker of in de 12e eeuw de
onvrijen op het domein nog allerlei diensten
verrichtten of tot werk op het vroonland ver
plicht waren. We komen hier later op terug.
Waarschijnlijker is dat dit werk is afgekocht
tegen betaling van een belasting, de recognitie-
tijns en de last van de keurmede, waar we eer
der over spraken. Zo werden zij in de praktijk
de bezitters van de grond en het erf die ze al
eeuwen als horige hoevenaars bewerkt en van
een huis dat ze al eeuwen als horige hoevenaars
bewoond hadden.

Van Tol en Palmboom noemen verder een
hoofdtijns, maar over die hoofdtijns is in het
Gooi niet veel bekend; we weten niet of die
inderdaad geïnd is - bij gebrek aan duidelijke
gegevens in de merendeels jongere bronnen.
Daarnaast verkregen gegadigden - veelal
dezelfden als zij die keurmede en recognitie-
tijns voor het hoeveland betaalden, de in de
nabijheid gelegen vroonlanden, dus in feite de
oude akkergronden (de engen) van het domein,
maar niet voor niets: zij moesten daarvoor ook
een tijns betalen, de zogenaamde domaniale
tijns. Onder invloed van deze nieuwe domania
le gebruikstijns (die dus betaald werd voor

vroonland) zal naar men vermoedt allengs de
keurmede en de recognitietijns die geheven
werd van de bezitters van het hoeveland ook
zijn omgezet in een gebruikstijns, dus in een
betaling voor gebruik van de grond, terwijl ze
oorspronkelijk als lasten op de horige hoeve
naars drukten. We weten wel iets meer van de
keurmede in het Gooi, hoewel ook hier sprake
is van lacuneus materiaal. Zij moest door alle
hoevenaars worden betaald aan Elten. De boe
ren die op de kerkelanden zaten betaalden daar
entegen de helft van de keurmede aan Sint Jan
en de andere helft aan Elten. Ook bij de over-
gang naar Holland in 1280 bleef de keurmedig-
heid bestaan.

Nu bezat op het Karolingische domein de hoe
venaar niet alleen een stuk bouwland op de eng,
maar ook had hij gebruiksrechten op de
gemeenschappelijke weidegronden, hooilanden
en woeste (heide(gronden, essentieel vooreen
economische exploitatie van zijn bedrijf.
Alleen, in tegenstelling tot het bouwland had
hij deze rechten niet individueel, maar collec
tief, met andere woorden: ook de andere bezit
ters van bouwland hadden deze rechten. Als er
behoefte was aan uitbreiding van het landbouw
areaal, bijvoorbeeld door de bevolkingstoena
me, gaf de domeinheer of -vrouwe (eerst de
koning, daarna graaf Wichman en vervolgens
Elten in ons geval) een stuk woeste grond in
ontginning aan hun boeren. Dat was op indivi
duele basis: de omvang van het nieuwe land
was bovendien gerelateerd aan het oude land;
vervolgens hielden die boeren dit evenals het
oude bouwland in gebruikstijns. Hetzelfde
geschiedde met de hooilanden: deze werden
verdeeld onder de gerechtigde bouwland bezit
tende boeren en hiervoor moesten zij opnieuw
een gebruikstijns betalen. Alleen de weiden en
de woeste gronden werden niet verdeeld: die
bleven bij de boeren continu collectief in
gebruik; hiervoor werd dan ook geen tijns
betaald.

Voor het beheer van deze gemeenschappelijk
gehouden gronden werd tegen het einde van de
dertiende of in het begin van de 14e eeuw een
aparte organisatie gevormd: de marke (later: de
erfgooiersorganisatie). Nu weten we dat het
areaal woeste gronden in de loop van de tijd
door de ontginningen is ingekrompen.
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Overigens was het in de 14e eeuw nog altijd
zo’n tweederde van Gooiland! Maar er was ook
een zeer groot aantal gerechtigden - door over
erving of koop van de gronden - ontstaan; niet
alleen bewoners van de nederzettingen (Laren,
Blaricum, Hilversum, Huizen en Bussum),
maar ook poorters van Naarden. Als grondbe
zitters waren zij gerechtigden op de weiden en
woeste gronden en waren zij lid van de marke.
Zij betaalden zoals we zagen, in principe een
tijns voor de oude en nieuw-ontgonnen bouw
en hooilanden; en op de voormalige hoevelan-
den bleef de keurmede en de recognitietijns rus
ten. Dus ook burgers van Naarden betaalden de
keurmede, mits zij in het bezit waren van voor
malige hoevelanden.

Moorman van Kappen heeft in het speciale
Erfgooiersnummer van 19805’ gewezen op de
mogelijkheid dat bij de overdracht aan het
graafschap Holland in 1280 alleen sprake was
van de terra Naardinklant, met andere woorden
van de grafelijke gezagsrechten in het Gooise
territoir van Elten. De grondeigendom en wat
daarmee samenhing aan grondheerschappij
(zoals de inning van de gebruikstijnzen, waar
onder de keurmede) bleef dus in principe aan
Elten; vandaar dat nog op het einde van de
15e eeuw burgers van Naarden zich dienstlie
den en mannen van Elten noemden, terwijl ze
tegelijkertijd onderdanen van de graaf van
Holland waren geworden.

Tenslotte moet nog op een verschijnsel gewe
zen worden dat duidelijk maakt wat die keur-
medigheid en tijnsplichtigheid in de late mid
deleeuwen eigenlijk nog voorstelde. Dat is heel
belangrijk, omdat we zullen zien dat er een
enorme verschuiving in betekenis van horig
heid en met name de zwaarte daarvan heeft
plaatsgehad. Van Tol heeft terecht gezegd dat
de keurmede (in de late middeleeuwen) een
zeer lichte graad van horigheid vormde en dat
de keurmedigen zich verder in niets van vrije
lieden onderscheidden. Van de keurmedigen/
tijnsplichtigen van Sint Jan vraagt hij zich af of
zij wel als keurmedigen in de volle betekenis
van het woord beschouwd kunnen worden. De
verplichting tot het betalen van een keurmede
en een recognitietijns was in die late middel
eeuwen zoals we hiervoor al opmerkten niet
meer gebonden aan een persoon, maar aan het

land; het was dus van een persoonlijke tot een
zakelijke verplichting geworden. Dat was niet
overal zo: op de Veluwe zou het nog lange tijd
duren voordat de persoonlijke horigheid ver
dween. In het Gooi gingen de van oorsprong
'onvrije' lasten niet meer op de persoon, maar
op het goed drukken. Het werd namelijk
gebruik dat een hoevenaar/boer zijn keurmedig
goed (evenals zijn niet-keurmedig goed) kon
verkopen of vervreemden. In zo’n geval gingen
de lasten met het goed mee en kwamen voor
rekening van de koper. In de vroege middeleeu
wen was dat nog onmogelijk geweest, maar bij
het ontbinden van het domein (het moment
waarop het vroonland werd opgedeeld en ver
snipperd; we stelden hiervoor dat dat mogelijk
al gebeurde in de 12e eeuw) kwam zoals
gezegd de noodzaak van de in persoon te ver
richten diensten te vervallen. In de literatuur
wordt de omzetting van de persoonlijke dien
sten in keurmede en hoofdtijns dan ook dikwijls
in verband gebracht met die ontbinding van het
domein. Daarmee is het probleem van Van Tol
opgelost die zich niet voor kon stellen dat jon
kers als de heer Van Gaesbeke of instellingen
als het klooster Oud-Naerden en het
Brigittenklooster als Gooise landeigenaren een
’horigheids’tijns betaalden. Inderdaad, zij
waren niet horig geworden, maar ze waren wel
de bezitters van horig goed (dat is goed waarop
ooit horigen zaten) geworden! Als zodanig
moesten ze in principe ook de keurmede beta
len.

In de late middeleeuwen was de keurmede en
ook de domaniale tijns verworden tot een ana
chronistische en nominale grondlast die even
wel toch moest worden opgebracht. Er stond
tegenover dat er verder geen lasten op de grond
rustten (zoals pacht) en dat bovendien veel
voordelen aan het bezit verbonden waren, zoals
de gebruiskrechten in de meent. Men kan de
zaak zelfs omdraaien: de boer in het Gooi die
horig en domaniaal goed bezat, kon zich in
tegenstelling tot bijvoorbeeld pachters gelukkig
achten: voor heel weinig geld was hij in feite
vol grondeigenaar geworden, want de gebruik-
stijns of in iets mindere mate de keurmede stel
den niet veel meer voor. zeker niet in vergelij
king met de hoge pachten...
Eigenlijk hebben de rechtsopvolgers van de
voormalige onvrijen in het Gooi - de exploitan-
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ten van de cultuurgronden - zich tot een
bevoorrechte kaste van grondeigenaren ontwik
keld. De naam 'goede Inde van Goylant’ door
de graaf van Holland in 1403 aan de erfgooiers
gegeven wijst in deze richting: het is dezelfde
benaming die de graaf in zijn oorkonden voor
het Hollandse stadspatriciaat reserveert.

Tekst van de lezing gehouden op de Open Dag in Huizen,
13 mei 1995.

NOTEN
1. Tussen Vecht en Eem 1 (1983) pp. 219-236 en Tussen

Vecht en Eem 2 (1984) pp. 143-159.
2. Tussen Vecht en Eem 1 (1983) p. 231.
3. Tussen Vecht en Eem 11 (1993) pp. 188-195 en Tussen

Vechten Eem 12 (1994) pp. 155-157.
4. D.P. Blok - De Franken in Nederland. Derde druk.

(Haarlem, 1979). p. 77 en 79-81.
5. O. Moorman van Kappen - Ongedeeld ten eeuwigen

dage. Tussen Vecht en Eem 10 (1980), pp. 8-25, hier
speciaal pp. 20-21. Hij wijst erop dat de graaf van
Holland ook aanspraak maakte op grondtijnzen in het
Gooi; dit hield verband met de aan de soevereiniteit
gekoppelde regale rechten, die golden voor de woeste en
recent ontgonnen gronden binnen Gooiland.
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Ets uit "Grondighe beschrijvinghe van Noort-Hollandt ende....... ", I7e eeuw.
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De Hinderdamse tol
Els N. G. van Damme

TVE heeft al enkele malen aandacht geschon
ken aan de Hinderdam en wel in 1987 en in
1993 in het speciaal aan Nederhorst den Berg
gewijde nummer. De buurtschap Hinderdam,
behorende onder Nederhorst den Berg. heeft
een rijke historie, zich afspelend rond de slui
zen, die daar tot 1672 gelegen hebben, en het
fort Hinderdam, dat in 1673 werd aangelegd en
later onderdeel van de Waterlinie werd. In vroe
ger eeuwen was Nederhorst den Berg meer dan
heden verbonden met de Hinderdam. Iedereen
die vanuit Nederhorst den Berg (toen provincie
Utrecht) naar Holland wilde, moest de Vecht
oversteken en dat was alleen mogelijk bij de
Hinderdam, bij de sluizen. Al in 1437 werden
in opdracht van geestelijkheid en burgerij van
het Sticht en de stad Utrecht deze sluizen bij de
Hinderdam aangelegd. Cladder beschrijft dat
keizer Karei in 1534 een ordonnantie uitvaar
digde om op het onderhoud van de sluizen toe
te zien. Daarin wordt de aanstelling van eenen
goeden bequamen man, omtrent den
Hinderdam geseten en woonachtig ... die goede
toesicht by dage en by nachte hebben en dragen
sal, tot den voorschreve sluysen en verlaten ...
Het zou een zekere Adam Tijmensz zijn
geweest die voor 6 Carolus guldens per jaar
deze taak op zich nam. Bij die sluizen moet ook
een soort brug of dam gelegen hebben, want
men kon met paarden en wagens de overzijde
van de Vecht bereiken. Dit was toen de enige
verbinding voor Nederhorst den Berg met de
westzijde van de Vecht. Er was al in 1326 spra
ke van een dam met sluis mid over de Vecht,
maar we weten niet zeker of die op dezelfde
plaats lag."
De Vecht vormde ter plaatse de grens tussen de
provincies Utrecht en Holland en dat was een
aangewezen plaats om tol te heffen. Tolheffing
is al een zeer oud recht dat in de Middeleeuwen
de koning of keizer toekwam. Oorspronkelijk
was het een belastingheffing op in te voeren
goederen, een soort douane. De oudste tollen
lagen aan de mondingen van de rivieren, waar

men Holland en Zeeland binnenvoer: aan het
Vlie, vanwaar men via Almere en Muiden naar
de Vecht voer, verder langs de Rijn, langs de
Maas en langs de Schelde.21 Na de
Middeleeuwen kreeg de tolheffing allengs een
ander karakter en breidde het aantal plaatsen
waar tol werd geheven zich sterk uit. De geïnde
gelden werden doortocht-tarieven en waren
vooral bedoeld voor het onderhoud van de slui
zen, wegen en bruggen, zoals wij dat nu op
enkele plaatsen nog kennen. De inning van die
tolgelden werd aanvankelijk overgelaten aan de
landsheren. In onze omgeving waren dat de
bisschop van Utrecht, waar Nederhorst den
Berg onder viel en de graaf van Holland. Zij
ontleenden hieraan inkomsten. Later bleef hun
het tolrecht toebehoren, maar waren zij tevens
voor het onderhoud van de wegen verantwoor
delijk. De landsheren leenden het recht weer
uit, in onze streek aan de kasteelheren van
Nederhorst.

De instelling van de tolheffing

Behalve tolheffing had de kasteelheer ook het
visrecht." en de veerrechten, die hierna nog aan
de orde komen.
Wanneer de tolheffing aan de Hinderdam pre
cies begonnen is. is niet duidelijk. Het kasteel
was er al in 1301,51 mogelijk waren de tolrech
ten er toen reeds. Daarover zijn (nog) geen
gegevens beschikbaar.
We beginnen deze tolgeschiedenis in 1618. In
het Streekarchief voor het Gooi en de
Vechtstreek te Hilversum ligt tussen de stukken
van het gemeentearchief van Nederhorst den
Berg een op perkament geschreven brief, een
’tolbrief’,61 gedateerd 7 juni 1618, waarin de
Staten van Utrecht aan de lokale besturen in de
omgeving van de Hinderdam te kennen geven,
bereid te zijn mee te werken aan de bouw van
een brug over de Vecht bij de Hinderdam. Men
schrijft dat van ouden tijden ende langer dan
menschen memorie gedencken can een brugge
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Fort Hinderdam met omgeving
circa 1773. De pijlen geven de
oorspronkelijke bedding van
de Vecht aan. Aan de noord
zijde van de Vecht is de
Aetsveldseweg aangeduid (<—),
waarheen de kleine pont voer
en waarlangs men naar Weesp
kon reizen.

gelegen soude hebben ende bij ons onderhou
den soude sijn geweest, over de Vecht bij de
Hynderdam, ten gerijve van de gemeenten ende
alle andere aldaer passerende ende wijkende
blijden.
Deze brief werd geschreven op het moment dat
de oude sluis, die in de vroegere bedding van de
Vecht gelegen was, aan vernieuwing toe was.
De Vecht liep toen len noorden van het
Hinderdamse eiland, zoals in Figuur I met pij
len is aangegeven. Daar lag de door Cornelis de
Haen gebouwde sluis. Die sluis werd afgebro
ken en daarmee werd ook de verbinding over
de Vecht verbroken, tot groot ongerief van de
bevolking. Bovendien was de afwezigheid van
een brug een gevaar, zoals in de brief beschre
ven werd bij tijden van clockengeslach ende
waternoot, die dickwils gebeuren can. Die
opgesetenen ten beijden sijden van de Vecht
den anderen niet en connen adsisteren tot con
servatie van de Dijcken waer door het door-
breecken van dien tot inundatie ende exceestive
schade van de gemeijne Lande wordt die passa-
gie van allen den gheenen die te wagen ende te
peerde veeltijdts mede te voet wesende naer
Hollandt gewoonlijck sijn te reijsen alsmede ...
omme 7 hoij ende vruchten der Landen aen te
halen ende te genieten... De sluis werd in 1618
opnieuw opgebouwd, maar verlegd naar de hui
dige bedding van de Vecht, die er voordien nog
niet was. Het huidige eiland van de Hinderdam:

'Hinderrust' moet toen aan de Bergse walkant
van de Vecht vastgezeten hebben. Het moet
een moerassig gebied geweest zijn, want het
heette 'de Lage Weijde' en nog is het een laag
gelegen weiland dat tot voor kort bij hoog
water in de winter volledig onderliep.
Uit de tolbrief blijkt ons dat de belanghebben
de gemeenten op verzoek van de Staten van
Utreeht een voorstel deden voor een brug van
24 voeten (6.43 m). Er werd een subsidie van
ƒ 425.- of ƒ 650,- in het vooruitzicht gesteld,
afhankelijk van de plaatsing van de brug. Wat
er verder nodig zou blijken te zijn, zou door de
belanghebbenden moeten worden bijeenge
bracht. De Staten stelden vast dat zij voor het
onderhoud van de brug sullen mogen eijsehen
ende ontfangen van ijder wagen ongeladen
sijncle ingespannen met een ofte twee peerden
over de brug ge passerende t ’elcke reijse eenen
stuijver van eenen lading wagen met drie peer
den ingespannen eene stuijver vier penningen
van eenen wagen met vier peerden ingespan
nen anderhalve stuijver ende van ongeladen
waagens een halve stuijver meer voor haar
gespan als vooren, van een mensche t ’elcke
reijse hij daer over gaet twee penningen van
een gesadelt peerde met een mensche twaalff
penningen ende van een ongesadelt perdt met
een mensche acht penningen, hem van alle
ve reken, schapen, calve ren ofte jonge beesten
beneden de anderhalff jaar oudt sijncle tot vijf
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ende twintich in 't getal op elcke twee pennin
gen meer. Ingevalle daer meer int getal bij den
anderen sijn, soe sail de reste daer mede vrij
sijn. Dit is het oudste mij bekende stuk dut wijst
op tolheffing aan de Hinderdam.

De tolgaarders

Waarschijnlijk werd de tol geïnd door de sluis
wachters. Mogelijk hadden zij er ook weer hun
personeel voor, want soms oefenden ze meer
dere functies uit. Zij bezaten doorgaans land,
kochten huizen en beschikten over een inko
men. Reeds vóór 17 november 1625 was
Heynderick Dircxsz Cuyper sluiswachter aan
de nieuw gelegde sluis (1618). Uit de rekenin
gen van Joh. Cornelis Booth, Cameraer71 van
Hynderdam blijkt dat op 1 mei 1642 aan Dirk
Hendriksz Sluyswagter 64 pond en 40 schilling
werd betaald voor verdienste van arbeid over
het jaar 1641.m Dirk Sluyswagter en ook zijn
vader Heynderick woonden aan de Hinderdam
in een huis dat gestaan heeft ongeveer op de
plaats van het huidige Hinderdam 15, het recht
se huis in Figuur 2, waarvóór destijds de in
1618 aangelegde sluis gelegen was. Hij werd
opgevolgd door Mattijs Martens van Solmes,
schout van Nigtevecht, die in 1662 een huis
kocht aan de Hinderdam.' In 1668 functioneert
Philippus Gerritse Ambergen, getrouwd met
Agatha van Loemel als sluiswachter en we vin
den in 1696 Jan Jansz Bley van de Hinderdam
genoemd. Hij moet de laatste geweest zijn,
want in 1672 werden de sluizen definitief afge
broken.
In 1672, nog net voor de afbraak van de slui
zen, ontstond er grote strijd tussen de Heer van
Nederhorst en de Heer Brants, die op het toen
malige Petersburg woonde, over de tolgeldin-
ning. Het tolgeld dat bij het passeren van de
brug over de sluis moest worden betaald,
behoorde toe aan de Heer van Nederhorst, toen
Godard Baron van Tuyll van Serooskerken;
daarvan was hij in ieder geval zelf overtuigd.
Hij wilde ieder ander beletten om mensen of
vee met een schuit of schouw over te zetten op
straffe van een boete. De heer Brants op
Petersburg en ook de latere bewoner Van Dam
voelden zich daardoor vanzelfsprekend gedu
peerd. Zij waren niet gebaat bij een overzet
over de Vecht aan de Hinderdam, maar wilden
vanaf hun eigen steiger naar Nigtevecht over

kunnen varen. Omdat zij echter ook anderen
overzetten en veelal geen geld vroegen, gold dit
voor de Heer van Nederhorst (en voor de Staten
van Utrecht) als een aanval op dit deel van hun
inkomen. De schriftelijke strijd die hieruit ont
stond, vinden wij verwoord in een artikel van
De Bree.11" dat door Krol in zijn boek over
Nederhorst den Berg integraal werd overgeno
men. Brants en ook Van Dam namen geen
genoegen met de ’toeëigening’ van de rechten.
Zij beweerden zelfs dat Van Tuyll zijn recht op
de tolheffing aan de Hinderdam in het geheel
niet kon bewijzen. Maar, zo is de sfeer van het
verhaal, de burger, ook al was hij een gegoede
burger, kon niet op tegen de adel. Van Tuyll
had zitting in de Staten van Utrecht, waar de
strijd beslecht moest worden en won deze uit
eindelijk.

Het einde van de sluizen

In het ’rampjaar’ 1672 werden de Hinderdamse
sluizen en de brug door de doortrekkende
Fransen vernield en vervolgens op last van de
Prins van Oranje in 1673 naar Muiden ver
plaatst. Weer was de verbinding met de overzij
de van de Vecht verbroken. Er werden toen aan
de Hinderdam een tweetal ponten ofwel schou
wen ingesteld: een grote schouw voor de paar
den en wagens en een kleine schouw voor voet
gangers. De kleine schouw voer ter hoogte van
het huidige pand Hinderdam 6 over naar
’Overdam’, waar vandaan de mensen verder via
de Aetsveldseweg naar Weesp konden lopen.
De grote schouw voer over op de plek waar
voordien de sluis had gelegen, vóór het huidige
pand Hinderdam 15. Die schouwen moesten
natuurlijk worden bediend en de beambten
inden de kosten voor de overtocht. De opbreng
sten waren ook nu voor de Heer van
Nederhorst. Hij verpachtte jaarlijks de ponten
aan bewoners van de Hinderdam. Zo weten wij
dat van 1700-1705 Gerrit Anthonisz Hollevoet
pachter was. Hij woonde vlakbij het veer,
namelijk in de herberg ’Het Vergulde
Vliegende Hert', staande op de plaats waar nu
Hinderdam 16 en het achterliggende huisje met
rieten dak gesitueerd zijn. Deze herberg moet
daar toen al gestaan hebben sedert 1590, want
op 29 september van dat jaar richtte Hans Jansz
Pruys, eigenaar van een herberg ter plaatse, een
verzoek aan de Cameraer van de Hinderdam
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Hinderdam vanaf de Vecht
gezien, circa 1943. Het

meest linkse gebouw, toen
vervallen, inmiddels tot

woonhuis verbouwd
(Hinderdam 17), is het 'tol

huis '. Rechts vanouds een
bakkerij (1692), nu geres

taureerd tot woonhuis.
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om deze nieuwe herberg te mogen bouwen.11
Later is de grote pont aan de Hinderdam
gehuurd door Joost Martensz Laagland (1722,
1723 en van 1732-1756). Hij was de eerste
bewoner van het in 1732 nieuw gebouwde huis
Hinderdam 14, helaas in 1991 afgebroken. Hij
pachtte dat huis van de eigenaar, de Heer van
Nederhorst.1' De familie Laagland bewoonde
het tot 1778. Het was een Ankeveense familie,
waarvan één der nazaten: Antonie Laagland
vanaf 1827 veehouder was op een nu nog gave
Oude boerderij aan de Hinderdam (nr. 5). Een
andere familie die de huur vele jaren had, was
de familie Slof, waarover hierna meer.

Van het kleine schuitje weten we dat het op
6 januari 1715 werd verhuurd aan Cornelis
Splinterse van Veeren, die toen woonde in de
herberg 'Het Hart in de Holle Voet’.141
Waarschijnlijk is dat een verbastering van 'Het
Vergulde Vliegende Hert’ en de naam
Hollevoet, een herbergier die daar vóór hem in
woonde en werkte. Hij werd opgevolgd door
Cornelis van Heusden.1'

Er zijn van de kleine zowel als van de grote
schouw pachtlijsten bewaard gebleven over de
jaren 1695 tot 1752 met de jaarlijkse opbrengst
van de pachtpenningen.16111 Deze bedroeg voor
de kleine schouw 5-10 penningen, voor de
grote schouw rond de 50 penningen, in later

jaren oplopend tot 82. Dat de inning van de tol
niet altijd even soepel verliep, blijkt wel uit een
klachtenbrief d.d. mei 1752 ls' in opdracht van
de Heer van Nederhorst gericht aan de Staten
van Utrecht over de activiteiten van Jacob
Jacobs/ Slof, wonende aan de Hinderdam (in
het huidige pand Hinderdam 6). Zijn vader
Jacob Huibertsz Slof was van 1739-1743 pont-
bediende aan het 'kleyne veer’ aan de
Hinderdam voor een jaarlijks bedrag van ƒ 9,-191
en hij werd opgevolgd door zijn zoon Jan
Jacobs/ Slof, die als pontbediende vermeld
staat voor de jaren 1745-1749. Waarschijnlijk
zinde dat broer Jacob niet en hij waagde het
vlakbij het officiële kleine pontje ook een
schuitje te leggen en te onderhouden en voor
geld mensen over te zetten. Herhaalde waar
schuwingen mochten niet baten. De Staten
schreven tenslotte dat deze daad als overtreding
werd gezien en machtigden de schout van
Nederhorst bij overtreding van het verbod een
boete te eisen van ƒ 25,- en verbeurdverklaring
van het vaartuig. De boete moest ten goede
komen aan de armen van Nederhorst.

Een nieuwe brug

Op de plaats waar dc grote schouw overvoer.
werd in 1780 een echte brug gelegd, waarvan
de bouwtekeningen nog in het gemeentearchief
van Nederhorst den Berg bewaard zijn.21” En
weer werd er iemand aangesteld om op het
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onderhoud van deze nieuwe valbrug toe te zien
en om te zorgen dat de brug op een fatsoenlijke
manier voor de scheepvaart werd bediend. Aan
fatsoen ontbrak het kennelijk nogal eens, want
de brug werd frequent vernield door aanvarin
gen en heeft dan ook geen lang bestaan gehad.
De nieuwe tolinner was Hendrik de Jongh. Hij
woonde op de hoek bij de brug in het huis
(Hinderdam 14), dat vroeger bewoond was
door bovengenoemde Laagland. Dat huis was
gebouwd door en nog eigendom van de Heer
van Nederhorst. In 1804 werd deze ’Huizinge
en Herberge’ verpacht door de toenmalige kas
teelheer tevens dominee Henricus Rappardus
aan Hendrik de Jongh, ’hospes aan de
Hinderdam’.21’ Hendrik pachtte tevens den Tol
of 't bruggeld van de valbrug over de Vegt ter
plaatse met al het recht dat wijlen den voor
noemde Heer van Nederhorst aan hetzelve Tol
of bruggeld verkregen heeft bij appointement
van de Ed. Mog. Heeren Staten dezer provincie,
in dato 15 Junij 1780... Op 10 februari 1810
werd de huur verlengd door de heer H.H. van
Haersma. In 1819 werd de brug wegens ach
terstallig onderhoud afgebroken. Hendrik de
Jongh heeft tot zijn dood in 1841 in het huis
gewoond.

Het weggeld van het Hinderdamse
Zandpad

Er duikt in de stukken een ander tolrecht op,
klaarblijkelijk niet het eigendom van de Heer
van Nederhorst. Op 7 maart 1812 ontving de
burgemeester van de stad Utrecht een brief van
Johan Drechsel en Dirk Zwart.221 Dirk Zwart
was aanvankelijk molenaar van het dorp
Nederhorst den Berg en later Commissaris der
Tollen. Hij woonde op de Hinderdam, in het
huidige pand nr. 17. Drechsel en Zwart pacht
ten sedert 1806 het ’Weggeld van het
Hinderdamse Zandpad’. Hoewel we er in eerde
re stukken niets over vernamen, moet de tol
toch zeker al sedert 1780 bestaan hebben, want
in de ontwerptekeningen voor de dan te bouwen
nieuwe brug zien we op het zandpad vóór pand
nr. 17 (het ’tolhuis’, fig. 2) de plaats van de
wegtol aangegeven (fig. 3). In de begeleidende
stukken wordt dit ’den Utrechtsten Tol’
genoemd. Dirk Zwart is blijkbaar van het begin
af tolgaarder geweest, hij kwam er in 1782
wonen.

Drechsel en Zwart verzochten in 1806 de pacht
nog zes jaren te mogen genieten, omdat er door
tijdelijke sluiting van de sluizen bij Muiden
heel weinig verkeer was geweest en het inko
men tegenviel. De Staten van Utrecht blijken
dan wel van het hele tolsysteem af te willen,
omdat er aan de Nieuwersluis ook al een tol
was, dubbelop dus. Maar burgemeester en wet
houders van de stad Utrecht pleitten voor het
behoud van de Hinderdamse Tol, omdat vol
gens vroegere Octrooyen welke zich in de oud
heid verliezen, de stad Utrecht belast was met
het geheel of gedeeltelijk onderhoud van ...
Bruggen en Schoeijingen langs dat gedeelte der
Vecht, alsmede der Rolpalen waaruit de Tol,
welke aan den Hinderdam zelve geheven word,
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Hinderdam circa 1780, met de plaats (* naar de grote
pont of Schouw overvoer. In dunne lijnen het plan voor
de brug. Daarnaast de vaarbomen om de schepen ten
behoeve van de tolinning tegen te houden. Vóór pand
nr. 17 geeft de lijn over het zandpad de wegtol aan.

schijnt gesproten te zijn. Men vond dat men de
bal deerlijk zoude misslaan indien men den
gemelden Tol wilde vergelijken, of in overeen
stemming brengen met een gewoon weg of pas
sagegeld en dat, wanneer men op dien Tol eeni-
ge inbreuk maakte, men daardoor de Stad

TVE l.Tjrg. 1995
- 144-



Utrecht zoude noodzaken, om, of het Zandpad
te abandonneren, of de meergemelde Bruggen,
rolpalen en Schoeijingen te laten vervallen...41
Waartoe deze uitspraken feitelijk hebben
geleid, is niet duidelijk. In 1806 namelijk
behoorde Nederhorst den Berg nog tot de pro
vincie Utrecht, maar in 1814 ging het deel uit
maken van het arrondissement Amsterdam, res
sorterend onder het Departement Zuiderzee.
Genoemde brief van Dirk Zwart werd dan ook
mede verzonden (in het Frans zoals toen
gebruikelijk was) naar de ’Prefecture du
Zuiderzee'.
Het was bestuurlijk een rommelige tijd en het is
nog niet duidelijk wat er vervolgens met de tol
rechten is gebeurd. De grenzen tussen Holland
en Utrecht waren grillig en werden herzien op
19 mei 1819. Toen gingen onder andere
Nederhorst den Berg met Overmeer en
Hinderdam, voor zover oostelijk van de Vecht
gelegen, naar Holland o v e r . E r  was op de
Hinderdam geen grensovergang meer. Toch
staat van Elbert Pos, een rietdekker die na Dirk
Zwart in het ’tolhuis’ kwam wonen, vermeld
dat hij na de dood van Dirk Zwart in 1821,
Commissaris der Tollen werd. Nog in 1827 was
hij tolontvanger (en veehouder). Zijn zoon Arie
Pos echter, die ook rietdekker was en in het tol
huis woonde, was kennelijk geen tolontvanger
meer, dus vermoedelijk is er rond die tijd een
einde aan de tolheffing gekomen.

Zo lijken er twee typen tolheffing aan de
Hinderdam te zijn geweest: een Watertal, reeds
van zeer oude tijden, waarvan de rechten aan de
Heeren van Nederhorst toebehoorden en een
Wegtol, waarvan de oorsprong niet uit de
archiefstukken is gebleken. De Wegtol werd in
elk geval in de laatste periode van haar bestaan
door de stad Utrecht beheerd.
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Hans de la Rive Box, Goois veelschrijver
M.J.A. van der Heide

In ‘Eigen Perk ’, het blad van de Hilversumse
Historische Kring ‘Albertus Perk’, publiceerde
Egbert Pelgrim in september 1994 het artikel
Terug naar Bramsche. Zijn vader was een der
ongeveer duizend Hilversummers die in oktober
1944 bij de razzia in Hilversum waren opge
pakt en voor dwangarbeid in Bramsche terecht
kwamen. Ook de bekende kinderboekenschrij
ver Hans de la Rive Box behoorde tot de
Bramschegangers. Van zijn hand verscheen in
1945 De Hel van Bramsche, het verslag van
zijn ervaringen in het kamp. Medio december
1994 kwam de Duitse vertaling uit.
Een artikel over de Gooise veelschrijver is dan
ook zinvol. Het Gooi speelt namelijk een grote
rol in zijn oeuvre.

Curriculum
Voor een curriculum vitae kunnen we bij de
schrijver zelf terecht. In Bonte Parade, een
revue van bekende Nederlandse radiosprekers
en artisten, dat hij bij Jacob van Campen

Hans de la Rive Box
in 1937.

[Amsterdam 1948] uitgaf, neemt hij zich zelf
als laatste “radiospreker” op. Hij schrijft daar:
De samensteller van dit album werd op 4 april
1906 te Amsterdam geboren, bezocht in Bussum
de H.B.S. en werd oorspronkelijk opgeleid voor
de [hout]handel. Reeds jong publiceerde hij
korte verhalen in verschillende dagbladen en
tijdschriften en omstreeks 1930 schreef hij zijn
eerste jongensboek, dat zoveel succes had dat
hij spoedig een tweede op stapel (lees: schrijf
machine) zette. In tien jaar tijd verschenen
bijna zestig jeugdromans, waarbij een dozijn
boeken voor oudere meisjes onder pseudoniem
en toen de oorlog uitbrak had hij tweeduizend
'short stories ’ op zijn naam staan.
Na de bevrijding zette hij zijn literaire werk
zaamheden voort, werkte met zeer veel voldoe
ning voor ‘HerrijzendNederland’ ", hoofdzake
lijk voor de Jeugduitzendingen en hervatte zijn
werkzaamheden voor de uitgevers van jeugdro
mans.
Tot nu toe zijn van zijn hand bijna 75 boeken
verschenen, de meeste [28! vdH.j onder schuil
naam. Ook maakte hij naam met het ontwerpen
van puzzles en populaire gezelschapspelen.
Enkele zogenaamde kansspelen vonden afzet in
Frankrijk, in welk land ook enige van zijn jon
gensboeken vertaald werden.
Had vóór ‘40 contact met A.V.R.O. en V.A.R.A.
en sinds 23 October ‘44 tot de bevrijding min-

BONTE
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der prettig contact met de S.D. en de ‘heren’
Duitsers in een dwangarbeiderskamp nabij
Osnabriick. Is dol op filmen en autorijden en
hoopt een van zijn laatste jongensboeken tot
scenario voor een spannende film  te mogen
omwerken. Maakt van deze unieke gelegenheid
gebruik belangstellende jongens en meisjes te
vertellen, dat z. n naam zijn werkelijke naam is
en géén pseudoniem.
Hoopt nog veel te kunnen schrijven, speciaal
voor de jeugd!
Na 1948 verschenen inderdaad nog zestien boe
ken. Aan dit curriculum, dat voor zich zelf
spreekt, voeg ik slechts toe, dat De la Rive Box
na de oorlog in de brandkastenbranche terecht
kwam. Dit bedrijf voerde hij onder de toepasse
lijke naam Box. In Soest had hij aan de Van
Weedestraat 43 nog een werkplaats, waar kas
ten opgeknapt en sleutels bijgemaakt werden.21
Dat de brandkast dus een rol in zijn boeken
speelt spreekt voor zich. Een enkel voorbeeld:
In Het geheim van de zeven brandkasten duikt
er één op in Bussum en de laatste in een villa in
Scheveningen, die door de Duitsers gevorderd
was. Het boek moet na de oorlog worden geda
teerd. Wikke Wieland, Lijsterbeslaan 48 ver
scheen beginjaren vijftig en speelt in het Gooi:
Wikke koopt op een veiling een brandkast (zon
der sleutel), die na opening een briefje van villa
"Zonnehoeve’ Blaricum oplevert. Het gaat over
een doek, dat in een kist begraven is. Erik, die
op de veiling tegen Wikke opbood, weet de

Brandkastenhandel
"Box" Langestraat
37, Hilversum.O p e n  mij s .v .p .

Van Gogh [!] op te graven. Aardig detail is dat
deze Erik een schrijver blijkt te zijn, die Wikke
graag leest en op wie ze nu verliefd wordt.
Als derde voorbeeld een short story. In 1966
schreef hij voor de Telegraaf de feuilleton Het
Brandkastmysterie.

Bussum

Op 30 april 1913 verhuisde de houthandelaar
A.C. de la Rive Box 11 van Amsterdam naar
Bussum. Hans was de oudste van zes kinderen
(drie jongens, drie meisjes). Vlietlaan 16 werd
in april 1918 verruild voor Nwe
Hilversumseweg 11, welk huis al gauw tot
‘Jong Holland’ werd omgedoopt, vanwege de
vrolijke boel waarvoor de vele vriendjes van de
Gooise HBS zorgden. Daarnaast waren er ook
"de rekels, die hem geen vriendschap toedroe-
gen” en die model konden staan in de jongens
boeken, zo schreef Box in december 1936 [zie
noot 9J. Zijn nog levende jongste broer Robbert
vult dit als volgt aan: Al in de derde klas kreeg
hij korte verhalen geplaatst in de toendertijd
als galant bekend staande bladen als Astra en
Nova. Dit gaf de directeur dr. Pekelharing aan
leiding zich met onze ouders te verstaan, die
hier onkundig van waren. Gemompeld werd dat
hij zich toch wel in vreemd gezelschap heeft
moeten bevinden om op grond van zijn ervarin
gen deze voor een schooljongen toch wel
bedenkelijke lectuur te kunnen opleveren.
Op 5 december 1930 verliet Hans het ouderlijk
huis en trok naar Hilversum, Liebergerweg 134,
voor een baan bij het filiaal van de
Amsterdamse houthandel Volkers aan de
Langestraat.

In het supplement van de derde oplage [dec.
1984] van mijn Bussum door schrijversogen,
dat over Bussum in de Nederlandse
Letterkunde gaat, nam ik voor het eerst de
schrijver Box op. Lezing van enkele boeken
van hem had duidelijk gemaakt dat hier een
‘Goois’ auteur aan het woord moest zijn. Ik
zocht contact met hem en heb hem vóór zijn
dood, hij stierf 16 mei 1985 te Hilversum, nog
ontmoet. Op mijn verzoek zette hij enkele bio
grafische notities op papier. Mijn definitieve
tekst legde ik hem voor en de kennismaking
was hartelijk. Welke schrijver waardeert niet
dat er over hem geschreven wordt!
Hij noemde van de bladen waarvoor hij zijn
korte verhalen schreef: Het Leven, De Prins,
Het Rijk der Vrouw, Astra, Nova, Favoriet en
Revue der Sporten. Van zijn pseudoniemen ont
hulde hij: Mies Loman, Vera Robinson, Wouter
Walden en Nellie Wesseling. 51
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Mies Loman
Met de hulp van Box’ dochter Vera en de
cumulatieve catalogus Brinkman kon ik een
lijst van in totaal 75 boeken aanleggen. Het in
het curriculum genoemde aantal van 75 in 1948
is, zelfs wanneer herdrukken meegeteld wor
den, te hoog. Dit blijkt ook uit het lijstje, dat
Box zelf aanlegde.51
Op jonge leeftijd, vanaf 1924, verschenen
onder het pseudoniem Mies Loman de eerste
boeken. Deze eerstelingen zijn nog onrijpe boe
ken, bestemd voor jonge meisjes. Geen wonder
dat Box het pseudoniem geheim hield en pas in
de herfst van 1984 aan mij onthulde.
Het achtste en laatste boek onder dit pseudo
niem, Geluiden in de nacht, verscheen in 1935.
De Koffiebranderij en Theehandel Lamme &
Westerman had het in de Bibliotheek, die een
keur van goede boeken bevat, zowel voor vol
wassenen als voor de jeugd, aldus de prospec
tus van het bedrijf. Van Box zijn zes boeken
verkrijgbaar, allemaal uit 1935.

CATALOGUS 1935
AANGEBODEN DOOR;

KOFFIEBRANDERIJ EN THEEHANDEL

LAMME & WESTERMAN
KERKSTRAAT 100 - TELEFOON 8685 HILVERSUM

BIBLIOTHEEK

IJL KO FFIE EN THEE
STEMMEN TEVREE

Catalogus 1935,
Bibliotheek Lamme & Westerman.

schrijver titel punten leeftijd

Hans de la
Rive Box

D-trein 18 heeft
vertraging 190 12-16 j.
Twee jongens en een
eenzaam huis 65 12-16
Ontvoerd 65 12-16

Mies Loman Geluiden in de nacht 65 12-16
Wouter
Walden

Drie jongens
en een auto 115 12-16
Twee jongens en
een baviaan 115 12-16

'Debuut'
In 1931 kwam onder eigen naam de novellen
bundel De gouden salamander/De man zonder

zenuwen uit. De reclamefolder van de uitgever
B.J. Smit te Amsterdam, weet te vermelden:
Hans de la Rive Box is bij het Hollandse
publiek geen onbekende. Als medewerker van
‘De Telegraaf’, ‘Haagse Post’, etc. schreef hij
7 tot 800 verhalen en schetsen.
In de eerste novelle. De gouden salamander,
speelt Bussum, waar de auteur was opgegroeid,
een grote rol. Bij hotel 'Bos van Bredius’
wordt tijdens een party van een "bekend
Bussums ingezetene, die na zijn Indische tijd
zo’n beetje makelaarde in rubber en thee en
voor miljonair doorging" een moord gepleegd,
waarvan de hoofdpersoon van het verhaal
getuige is. De vermoorde is de echtgenoot van
de vrouw (wonend aan de Waldecklaan in
Bussum) met wie deze hoofdpersoon een ver
houding heeft, “een publiek geheim in Bussum.
Hoe vaak had hij zelf niet gezegd, dat Bussum
het grootste kletsgat van Nederland was”.
Al in dit ‘debuut’ valt op, hoe graag Box
Gooise lokaties vastlegt. Zo begint hij hoofd
stuk 11 met een beschrijving van het spoortun-
neltje aan de Generaal de la Reylaan: Nog niet
zo lang geleden [meer dan tien jaar geleden,
vdH.j kwam de mooie forenzenplaats in het
bezit van een tunnel, onder de spoorlaan door.
Dit geweldige werk, dat er op het eerste gezicht
niet zo bijzonder geweldig uitziet, voorzag in
een dringende behoefte, aangezien de overweg
voor de tientallen treinen, welke het Gooi pas
seren drie kwartier van elk uur voor het publiek
ontoegankelijk was. 71 Het graven en maken van
de tunnel zelfwas een geweldig werk, omdat,
zoals de Bussummers zich nog goed zullen her
inneren, veel last werd ondervonden van ‘n wel.
Men slaagde er eerst niet in ook maar één vier
kante meter droog te houden. Een machtige
pompinstallatie werd op het werk gezet en lang
zamerhand werd men de situatie meester. Een
goed opmerker z.al echter nog steeds in de
Bussumse tunnel grote vochtige plekken vinden.

Ook de tocht naar de plaats van het onheil is
precies te volgen: Na enkele minuten volgde hij
het spoor op de Bickbergerweg. Deze weg komt
uit bij de zogenaamde Brediusbrug, waar het
melkhuisje en de boswachterswoning zich
bevinden. 'Wanneer men echter bij het einde van
de Bickbergemeg niet rechts of links afslaat,
resp. naar Valkeveen en Huizen o f naar
Bussum en Naarden, en recht door loopt, komt
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men onmiddellijk bij een steile glooiing. In de
diepte bevindt zich de brede vijver, die een der
attractie ’s van het ‘Bos van Bredius ’ is.

De tweede novelle speelt zich af in Laren, met
als spannend hoogtepunt een vechtpartij op de
toren van ‘Larenberg’. Voordat het zover is,
lezen we nog: Het was nog te vroeg om meteen
terug te gaan naar hotel Hamdorf. Zijn blikken
dwaalden om hem heen en plotseling had hij
een besluit genomen. Hij wandelde de oprijlaan
in, die naar hotel Larenberg voert. Larenberg
is in en om het Gooi bekend als de 'scheve'
toren, zoals Pisa zijn uit het lood gezakte toren
heeft. De toren op het hotel Larenberg staat
echter kaarsrecht, doch het gezichtsbedrog
wordt veroorzaakt door het glooiende land-
schap [...].
Een minuut o f twintig later was hij onderweg
naar boven. Een uitroep van verrukking kwam
van zijn lippen. Hij dronk met volle teugen de
frisse lucht in en bleef zwijgend en opgetogen
over de bossen, de heide, de golvende velden en
de egaal blauwe Zuiderzee kijken.

Waardering

Reeds uit deze novellen blijkt, dat Box graag
het detective-element in zijn boeken hanteert.
In een enquete 'Wat lezen onze jongeren',
helaas ongedateerd, wordt hij in de rubriek
Detectiveverhalen ("treinlectuur") dan ook
gewaardeerd met een vijfde plaats:

Ivans 52
Oppenheim 37
Wallace 32
Clarence Mulford 20
De la Rive Box 15
Burrough 14
Zane Grey 10
Conan Doyle 10
Verspreid 21

Totaal genoemden 211

Kwartjesboeken"

Na deze novellenbundel ging Box het pad van
de jeugdliteratuur op. Voor de Nederlandse
Jeugdbibliotheek van Uitgeverij Helmond te
Helmond schreef hij in 1932 het eerste deel.

Pauls avontuur in Limburg. In het voorwoord
zet hij het doel van de Bibliotheek uiteen:
Bestaan er nog echte flinke jongens in ons klei
ne landje ? Die vraag zal ongetwijfeld bevesti
gend beantwoord worden [...]. Is Paul, de held
van dit en volgende verhalen, nu een Hollandse
jongen, één met du if in zijn lijf en met het hart
op de rechte plaats.’ Die vraag moeten jullie je
zelf maar stellen, als jullie dit boek gelezen
hebben. Ik wil haar niet beantwoorden, maar ik
ben overtuigd, dat Paul veel vrienden zal krij
gen.
Welnu, de serie van ongeveer honderdvijftig
boeken is gedurende tien jaar een succes geble
ken: voor een kwartje een compleet avontuur in
boekvorm op A4-formaat, meestal 144 pagina's
op slecht, houtrijk papier, gezet in een ruime
letter en verlucht met tekeningen, vaak van de
hand van Charles Boost, de latere filmcriticus.
De la Rive Box nam van de eerste 30 delen
maar liefst 9 voor zijn rekening. De eerste vijf
ervan vormen een soort vervolgverhaal, met
Paul als de schrandere avonturier die vele pro
blemen helpt oplossen.
De omslag van zijn tweede en verschillende
latere boeken uit de serie werd door zijn broer
Robbert11 gemaakt. Met een motorboot op
avontuur voert ons via Laren (ijsje eten in
Hamdorf), het Laarderhoogt’ en het vesting
stadje Naarden naar het punt van afvaart:
Muiderberg, waar de zee de eerste vijf honderd
meter niet dieper is dan een centimeter o f zestig
[...]. De meeste mensen, die hier komen, zijn
vaders en moeders uit Amsterdam, die hun kin
deren een heerlijke dag bezorgen.
Opmerkelijk is, dat Box zijn boeken vaak in de
hogere kringen laat spelen. Zo wordt in dit
boek, voor de avonturen op zee beginnen, nog
overnacht in het ‘American-hotel’ in
Amsterdam. En Box komt zelfs met een jaartal,
de enige keer dat dit gebeurt, inzake het viaduct
onder Diemen, "in 1931 over de spoorbaan
Amsterdam-Hilversum gebouwd".

Deze zogenaamde kwartjesboeken (gebonden
kostten ze 40 ct.) beleefden in deze dertiger
jaren vele herdrukken. De oplage was 15000
exemplaren. Ook dit eerste vijftal boeken van
Box kreeg drie oplages. De vraag naar Pauls
avontuur was zelfs zo groot dat Helmond in
1950 nog een herdruk maakte. Deze kostte toen
f 1.50 (gebonden f 1.90). In een kolom die hij
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Hotel "Het Bosch van Bredius" ongveer in 1929.
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schreef in het kader van het zilveren jubileum
van de Gooise HBS in 1936 vertelt Box dat hij
Pauls avontuur in Limburg “binnen tien dagen
kant en klaar” had.
In deel 18 van deze “maandelijkse serie geïllus
treerde jeugdlectuur” speelt Een dappere jon
gen (1933) de heldenrol in een stropersgeschie
denis, die zich weer in het Bos van Bredius
afspeelt. Over het kruispunt
Brediusstraat/Rijksstraatweg weet Box mee te
delen: Volgens Koos gebeurt hier elke Zondag
een dodelijk ongeluk”. “Wie is Koos?" “Koos?
Een van de werksters uit Huizen. Een heel
grappig mens. Je lacht je een kriek om hun kle
derdracht daar. Verleden week zijn we met de
acht-cylinder naar Huizen gereden. Moeder
chauffeerde en ik zal je zeggen, dat we veel
bekijks hadden. Ze zijn daar zeker niet veel
gewend.
Hierna volgt een korte beschrijving, die we al
kennen van De gouden salamander: Hier begint
nu het Bos van Bredius, daar heb je het Hotel,
dat naar het bos genoemd is en dat gebouwtje
links is het zogenaamde Melkhuisje. Recht
vooruit kom je bij ons landgoed, links gaat de
weg naar Valkeveen, een heel klein badplaatsje
aan het IJselmeer met een smal strand en veel
veldwachters. Het grondbezit van de buurman
eindigt “bij de achterzijde van ‘t bekende kin-
dersanatorium ‘Hoog Laren’, dat zich, zoals
men weet, op Crailoo bevindt, dichtbij de
Rijksweg Amsterdam-Amersfoort”.

Het Gooise treinraadsel ""

Dit negende boek van Box in de
Jeugdbibliotheek [no. 30, 1934; hij schreef ook
no. 40 en 50] speelt zich af in Hilversum. Broer

Robbert maakte weer de omslagtekening.
Box geeft de volgende situatieschets: Wanneer
men zich in een trein bevindt, die van
Amsterdam komend, naar Amersfoort rijdt,
voelt men even voorbij het station Hilversum,
hoe de trein een flinke bocht naar het Oosten
maakt. Even voor die bocht is het splitspunt.

deiaQweBox

Het Zuidelijke stel rails gaat naar Utrecht, het
Zuid-Oostelijke naar Amersfoort. Voorbij de
bocht passeert men dan al spoedig de laatste
fabrieksgebouwen en opslagterreinen van
Hilversum en ondergaat het kindschap onmid
dellijk een duchtige verandering. Links en
rechts wisselen bos en heide elkaar af met
fraaie villa's, die echter sporadisch voorkomen.
Hier nu wordt een trein op het zijspoor gediri
geerd en een drugsbaron uit de trein bevrijd.
Twee jongens uit de dichtstbijzijnde villa wor
den daarbij gekidnapt.
Voor de couleur locale kunnen we volop uit de
voeten, bijvoorbeeld van de Nederlandse
Seintoestellenfabriek/Jan van der
Heydenstraat/Liebergerweg naar het overbe
kende theehuis ‘het Bluk ’ en het Wasmeer. Het
politiebureau aan de Langestraat krijgt het
druk. De ‘baron’ komt namelijk terug om zijn
staven goud in de wacht te slepen, en ook dan
wijst Box ons de weg in een oud stukje
Hilversum: Het Achterom is een lange, nauwe
straat in Hilversum, die ter hoogte van het sta
tion begint en dan enkele honderden meters

TVE 13 jrg. 1995
- 150-



parallel aan de spoorbaan loopt in zuidelijke
richting. Tussen de laatste en het Achterom
loopt echter een andere straat, de
Wilhelminastraat, die zich voortzet in het
Wandelpad, dat uitsluitend toegankelijk is voor
wielrijders en voetgangers. Van het station
komende wordt zowel de Wilhelminastraat als
het Wandelpad aan de linkerzijde door een
zwaar hek van houten balken van de spoorbaan
gescheiden en over dit hek was het, dat twee
mannen klommen /.../.

Deel 40. Het raadselachtige kompas (1935).
speelt in Loosdrecht. Hier wordt een kompas
uit het water gevist, dat aangeeft of iemand
liegt dan wel de waarheid spreekt. De jongens
lossen er zelfs een benzinediefstal mee op. Als
de dader gepakt is, valt het kompas weer in het
water. En zo geschiedde het, dat zes jongens
onder vrolijk gezang de drukke straatweg
opwandelden met gezichten waar in ‘t geheel
niet meer op te lezen viel wat ze de laatste
dagen hadden meegemaakt.
Ook “het spannend en prettig geschreven ver
haal Simson [deel 50, eveneens van 1935]
brengt ons naar het onvolprezen Gooi”, zo deelt
deel 49A mee. Ook nu weer geeft Box prachti
ge Gooi-impressies zoals: De natuur was op
zijn mooist. Toen ze de helling waren opge
trapt, strekte Blaricum zich voor hen uit als een
nestje vriendelijke huisjes in een krans van
groen, die op haar beurt omgeven was door de
uitgestrekte hei. Links in de verte was het
egaalblauwe water van het Ijsselmeer met hier
en daar het witte zeil van een botter en schuin
achter hen lag Huizen met zijn haventje met
schepen en zijn radiomasten, die de stralende
hemd schenen te willen raken.
In Simson erft de hoofdpersoon een buisje met
geheimzinnige tabletten. Ze blijken een zeldza
me uitwerking blijken te hebben: geven
‘Simsonkracht’.

Tot in 1941 bleef Box voor de Jeugdbibliotheek
schrijven. In dat jaar kwamen nog Zes brave
broertjes [no.113] en Het raadsel van Zandhorst
[no.116] uit. De prijs was dat jaar gestegen naar
30 ct. (gebonden 45 et.).
Pas in 1935 had hij zich blijvend gevestigd in
Hilversum, Bussumergrintweg 35, waar hij het
houten zomerhuis 'Kannesheuvel' van de
Amsterdamse advocaat Mr. Kannes betrok.

Van 16.9.33 tot 16.2.35 woonde hij in
Loosdrecht, Meentweg 5A. Het verwondert dus
niet, dat ook Loosdrecht veel in zijn boeken
voorkomt.

Bussumergrintw eg 35.

_____ _

Literatuur

In de vakliteratuur komt Box niet zo vaak voor.
In twee handboeken treffen we hem aan.
De hele Bibelebontse berg, de geschiedenis van
het kinderboek van de middeleeuwen tot heden
[Querido 1989] vermeldt hem twee maal. Kees
Fens is daarbij het uitvoerigst. Hij besluit het
hoofdstuk over de twintigste eeuw met een arti
kel ‘Achter de berg’. Ik citeer: Het kinderboek,
goed afslecht, is de eerste, literatuur. Als het
toeval ons gunstig is. Heel veel van wat in dit
boek jvan 635 pagina's/ aan werken wordt
genoemd of beschreven, geprezen of gelaakt, is
voor de meesten, al hebben ze ze gelezen, ver
geefs geschreven. Van velen staat het ene boek
er echter in. Maar waar is De wigwam in de
stad/van D.A.Cramer-Schaap (1938)]?
Daarvan zijn de sporen na een halve eeuw nog
in mij te vinden. En waar is Ontvoerd j 1935]
van Hans de la Rive Box? De angstgevoelens
door dat boek veroorzaakt, zijn nog ouder,
maar zeer hardnekkig: ze gingen, vergroot nog,
op ontelbare andere zaken en mensen over.
Fens schrijft ook, dat in het Winkler Prins
Lexicon van de Nederlandse letterkunde [ 1986]
de scheiding tussen kinderliteratuur en litera
tuur ongedaan is gemaakt: “Auteurs van kinder
en jeugdboeken staan in de neutraliteit van het
alfabet tussen andere schrijvers”. De la Rive
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Box ontbreekt echter in dit Lexicon.
Naast Fens noemt ook Tine van Buul een titel
van Box. Zij vermeldt in haar opstel ‘Het kin
derboek in de reclame’ het plaatjesalbum, dat
Box in 1938 voor Kanis & Gunnink te Kampen
schreef: Maarten Wouter’s luchtreis, De avon
turen van een Hollandse jongen tijdens de eer
ste tocht der Nederlanders naar Indië.

Het andere handboek is het historisch-kritisch
overzicht van de Nederlandse Kinderliteratuur
Wormcruyt met suycker (1950) van D.L.
Daalder. Hij wijdt een paar regels aan Box: Als
schrijvers van jongensboeken, meestal met
avontuurlijk karakter, kwamen op de voorgrond
Hans de la Rive Box (sedert 1932), Marcel
Artz (1933), beiden niet altijd met voldoende
reserve bij de behandeling van schokkende
gebeurtenissen, evenmin als Paul d'lvoi, wiens
werk sedert 1920 werd vertaald [...]■ Beter was
het werk van [...] Guus Betlem (sedert 1932)
[...], K. Norel: Land in zicht (1935), Walden:
De jongen met de alpino (1935), P. de Zeeuw
Jgz.: (sedert 1939 de serie) Oud Goud [...] en
Ab Visser: Ballingschap in St.Tropez (1940).
Blijkbaar is hem niet bekend, dat Walden het
pseudoniem van De la Rive Box is.

Het begin van De jongen met de alpino is
onwaarschijnlijk: een Chinese jongen valt met
alpinopet en al uit een vliegtuig boven de
Loosdrechtse plassen. Hij wordt opgepikt en
mee naar huis (een pension) genomen. De la
Rive Box begint met de lokatie van het verhaal:
Het was de voorlaatste dag voor het einde van
de zomervacantie en snikheet. De gloeiende
Septemberzon zond haar brandende stralen
over de kleine huisjes van Loosdrecht, over de
idyllische Loosdrechtse plassen en de uitge
strekte weilanden rondom. Het was dank zij het
fraaie weer nog volop ‘seizoen ’ in Loosdrecht.
Honderden Amsterdammers en inwoners van
andere plaatsen hadden hun intrek in het oude
en uitgestrekte dorp genomen en genoten van
de schoonheid der natuur en de gezonde lucht.
Hierna volgt een beschrijving van de verschil
lende plassen.
In het pension worden diefstallen gepleegd,
waarvan de Chinees verdacht wordt. Het bij
zondere van het boek is, dat het zich afspeelt in
een tijdsbestek van twee dagen.

Pseudoniemen

De la Rive Box ontpopte zich tot zeer produc
tief schrijver. Gevolg was, dat hij in dezejaren
dertig naast zijn eigen naam wel diverse pseu
doniemen moest gebruiken om te kunnen blij
ven publiceren. Zo liet hij allereerst onder de
naam van zijn vrouw Nellie Wesseling (gebo
ren 15 april 1907 in Huizen) een zestal boeken
het licht zien. Vijf ervan verschenen tussen
1933-35 in de Meisjesbibliotheek, die
Uitgeverij Helmond ook uitgaf. Ook deze boe
ken kostten een kwartje.
Het laatste boek onder dit pseudoniem is De
witte ekster. Het kwam in 1938 uit bij Kluitman

, ■ r y  ■ 12.en speelt m Zeist.
Het tweede pseudoniem was Vera Robinson,
waaronder twee boeken verschenen. Boven
kreunende wielen (1935), ‘de zwerftocht van
twee Gooise artisten', zijn schetsjes waarvan
een gedeelte als ‘Korte Golf eerder in Het
Handelsblad was verschenen. Een Larense
kunstschilder Lode koopt een woonwagen om
te gaan rondtrekken en zijn echtgenote Vera
beschrijft in de ik-vorm hun avonturen. Het
Gooi komt ruimschoots aan bod. bijvoorbeeld
de streek onder Laren, “waar je overdag een
schitterend gezicht hebt over de glooiende vlak
te in de richting van het theehuis ‘t Bluk”.
Vermakelijk is het hoofdstuk ‘Bussum ’, waarin
het tweetal ‘s nachts op zoek gaat naar een villa
in het Spiegel. Ze hadden bij een kennis aan de
rijksweg onder Naarden nog een kopje thee
gedronken, “met Gooise sprits (kan ik U aanbe
velen)”, en trekken dan het Spiegel in. U weet
natuurlijk dat de wijk aan de overzijde van de
spoorbaan deze naam heeft. U vindt daar een
chaos van lanen en weggetjes waar U als fat
soenlijk mens zeeziek van wordt. Het Spiegel is
een doolhof en staat speciaal bij Duitse dienst
meisjes en late feestvierders in een zeer slecht
daglicht. Wat het licht betreft, dit is er zo tegen
middernacht geweldig spaarzaam, gaat U maar
eens kijken.
Lode en Vera verdwalen, maar staan de volgen
de morgen “keurig in de tuin van de kennis, om
zo te zeggen tegen de garage aan. De garage
waarvan Lode de sleutel bezat”, zo eindigt dit
avontuur.

Het vervolg op dit boek is Het meisje dat op de
maan wachtte (1936). Het is het enige boek,
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waarbij Brinkman het pseudoniem onthult.
Interessant is dat Vera een stukje uit de Ode aan
Loosdrecht van Jacob Catsneef citeert, de
schuilnaam van de aan de ‘Gooi- en
Eemlander’ verbonden dichter-medewerker J.
Boerhout, enige tijd geleden helaas
overleden.
Ook ‘Het meisje’ verscheen bij Kluitman.
In 1935 ging Box namelijk ook in zee met
Uitgeverij Kluitman, die verschillende 'biblio-
theekseries’ voor jongens en meisjes in het
fonds had. Onder pseudoniem Wouter Walden
verschenen daar maar liefst acht boeken, waar
onder De jongen met de alpino, dat Daalder als
“beter” boek in zijn studie vermeldde. Het laat
ste boek onder dit pseudoniem was De Pony-
Express (1941), een coprodukt met Jan Willem
v.d.Klei (geboren 1895 te Wolvega). Deze had
als deskundige inzake renpaarden en als sport-
manager, verschillende landen van Europa en
de Verenigde Staten bezocht en heeft een tien
tal “nogal wilde avonturenverhalen voor jon
gens” |aldus het Lectuur-Repertorium] op zijn
naam staan. Box, de expert inzake het kinder
verhaal, zorgde voor de finishing touch van het
boeiende verhaal van een reis vol avonturen
door Amerika rond 1850, zoals de ondertitel
van het boek luidt.
Een vierde pseudoniem, dat hij maar één keer
gebruikte, was Nonnie Welden. Idylle met
Benno (1937) wordt in het Lectuur-
Repertorium “een neutraal, onpaedagogisch
meisjesboek” genoemd. Drie meisjes, een
pianolerares uit Bussum, “waar je bij wijze van
spreken struikelt over deze min of meer nuttige
stervelingen", haar vriendin, "bij een kunst-
sehildersgezin in Laren hulp in de drukke huis
houding” en een schrijfster uit Amersfoort gaan
camperen met een caravan: aan de Belgische
kust begint dan de ‘idylle met Benno’.
Verder publiceerde hij als hoek Walbeeke
Naja’s levensdoel in 1941 cn als Madelon van
Ingen Het lied van de branding [Kroonder
Bussum, 1947],

Lectuur-Repertorium

Het bovengenoemde Lectuur-Repertorium is
een uitgave van het Algemeen Secretariaat voor
katholieke Boekerijen te Antwerpen/Tilburg.
De definitieve uitgave van de drie delen “bio-
bibliografische schrijversnota’s (met portretten)

met waarde- en vakaanduiding” is van 1952-
1954. Box is de auteur, die simultaan onder
verschillende schuilnamen, een eerbiedwaardig
aantal spannende, hoewel niet altijd paedago-
gisch-verantwoorde jongens- en meisjesboeken,
alsmede een paar minder geslaagde detective
verhalen publiceerde.
De omschrijving van De hel van Bramsche als
“het geromanceerd relaas over de behandeling
in een Duits werkkamp”, zoals het Supplement
1938-1946 vermeldde, werd weggelaten.
Het ASKB gaf ook de Boekengids uit,
Algemeen Nederlands Critisch-Bibliografisch
Tijdschrift. De recensie-nummers in het
Repertorium verwijzen naar deze Boekengids.
De criteria, die aangelegd worden bij de beoor
deling, zijn geheel gezien uit de RK hoek. Box
mocht met een aantal van 18 ‘recensies’ niet
klagen.
Naast de Boekengids bestond de I.D.I.L. =
Informatie-Dienst Inzake Lectuur, die op kaart
systeem zo mogelijk nog vóór verschijnen een
korte, klare bespreking van boeken gaf.
Nog in 1964 gaf IDIL het Lectuurkompas uit
met “25000 beoordelingen van boeken versche
nen in de jaren 1937-1962”. Zonder te vermel
den dat het om een pseudoniem gaat zijn opge
nomen Nonnie Welden en Madelon van Ingen.
Lied van de branding valt onder rubriek IV:
“circa 18 a 20 jaar en ouder; veronderstelt zede
lijke voorlichting en vorming". Het is interes
sant om hiernaast de recensie van de
Boekengids te leggen. 111
Van De la Rive Box staan slechts vier boeken
in het Lectuurkompas: De hel van Bramsche,
Jongens in de sneeuw [1938], De laatste trein
11946] en TheaToor LI947], De conclusie lijkt
gerechtvaardigd, dat Box na de oorlog duidelijk
op zijn retour is. In het laatste boek lezen we
inzake een logeerpartij in Bussum, dat het de
mooiste dagen van m ’n leven waren en ik snap
waarachtig niet, waarom de mensen altijd zo
ver weg willen.

1945-1954

Curieus is, dat Box in 1937 eenmalig Willy
Corsari opvolgde als vertaler van een deel
van de ‘Billy Bradley-serie' van Janet W.
Wheeler, “meestal bruikbare, neutrale meisjes
boeken” [Lectuur-Repertorium]. Box bewerkte
Billy Bradley en haar schoolkameraden [and
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her classmates]. Deze boeken van Wheeler ble
ven na de oorlog bestsellers: ook het deeltje van
Box werd in 1953 herdrukt. Een derde uitgave
volgde in 1962 in de Valkenserie van uitgeverij
'Het Goede Boek’ in Huizen.
Na De hel van Bramsche, dat reeds in 1945 uit
kwam l6), verschenen tot 1954 tien boeken,
waaronder het reeds genoemde Bonte parade,
en (samen met Wim Volkers)
Interlandwedstrijden, Voetbalherinneringen aan
interessante binnen- en buitenlandse wedstrij
den. De inspiratiebron is duidelijk minder
geworden. Hierbij komt, dat Box moest opbok
sen tegen een nieuwe generatie kinderboeken
schrijvers, naast gevestigde auteurs als P. de
Zeeuw Gzn., Hildebrand, Van de Hulst, Willy
van der Heide en Roggeveen, en niet te verge
ten Cissy van Marxveldt, die na de oorlog
onverminderd populair was.
Hij bleef short stories schrijven, zoals de feuil
leton ‘Het raadsel van kamer 6’ in het
Algemeen Handelsblad zomer 1967. In het bij
zonder noem ik hier nog het Gezinsblad van de
vereniging voor Veilig Verkeer ‘Hilversum’,
dat onder zijn redactie in januari 1956 begon te
verschijnen. Box kon als redacteur, ‘wegge
bruiker’, Ri Bo., het oude pseudoniem Vera
Robinson en met een Jeugdrubriek weer volop
uit de voeten.

Tenslotte

In de zeventigerjaren benaderde de Naardense
uitgeverij Classics, die in de zestiger jaren nog
aan de Havenstraat in Bussum zat, De la Rive
Box om een boek. Het honorarium van f 500,-
was niet hoog genoeg om hem over de drempel
te krijgen. Toch zouden elders nog vijfhoeken
van hem verschijnen, in de bekende romanserie
van Kluitman maar liefst drie. De la Rive Box
situeert het eerste hiervan, Alles komt goed,
Evert Jan [1970], nog eenmaal in Bussum. Het
verhaal speelt zich af op een uitgeverij aan de
Koningslaan en in pension ‘De Beuk’ aan de
Graaf Florislaan. Het boek kreeg in 1973 zelfs
een tweede druk.
Bij Cantecleer De Bilt kwam in 1971 Avontuur
in de lift uit en in 1973 volgde tenslotte Het
geheim van Wieske Wiel [West-Friesland
Hoorn, Witte Raven-serie]. Hans de la Rive
Box eindigde zijn schrijversloopbaan zoals hij
deze (weliswaar onder pseudoniem) begonnen

was: met een meisjesboek.
Niet alle van zijn boeken konden in dit bestek
de revue passeren. De short story is bijna
geheel buiten beschouwing gelaten. Zeker is dat
Hans de la Rive Box met zijn ongebreidelde
fantasie, waarbij de toevalligheden in zijn boe
ken wel eens al te onwaarschijnlijk zijn, de
jeugd tientallen jaren heeft aangesproken; denk
maar aan de ‘kwartjesboeken’!
Verrassend is dan ook dat Bernlef in de roman
Eclips (1993) zijn hoofdpersoon laat memore
ren: Drie huizen verderop ligt de winkel van
Van Dam. ‘Schrijfbehoeften ’ staat er op de ruit
en daaronder, in kleine letters, 'tevens
Uitleenbibliotheek Daar haal ik de bruinge-
kafte cowboyboeken voor papa en de vierkante
grote kwartjesboeken van mijn favoriete schrij
ver, Hans de la Rive Box.

Noten
1. Zijn broer Robbert (geb. 30-1-13) corrigeert dit: 'Radio

Herrijzend Nederland' opereerde van september '44 tot
de bevrijding van heel Nederland in Eindhoven.
“Bedoeld is de ‘Stichting Radio Nederland in overgangs
tijd’, waar ik zelf als eerste nieuwslezer samen met de
bekend geworden Philip Bloemendaal bij de radio-
nieuwsdienst werkte” [brief van 12-2-95].
Over Robbert Box: Radio Encyclopedie, Amsterdam
G.W.Breughel 1949 2de dr. Na zijn radiotijd (o.a. bij de
VPRO belast met de leiding van de programmauitvoe-
ring) werkte hij bij de RVD.

2. Informatie van Martin Bergmans (Drukkerij Koolmees
Bussum). deze werkte nl. bij Noordhoff s
Fotodrukindustrie nr.43A boven de werkplaats van Box.

3. Hardhoutexpert Box (geb. 22-2-1871 te Vreeland) stelde
diverse boeken over hout samen, zoals Rondhout,
Inhoudstabellen voor rondhout, en Tabellarisch
Vedemecum voorden houthandel (na 19-8-1935, verhui
zing naar Maarsseveen).
De tweede zoon. Bastiaan Marinus (geb. 23-09-1907)
ging ook de houthandel in en specialiseerde zich in fijn-
hout. Na de oorlog vestigde hij zich in Bussum,
Beerensteinerlaan 67.

4. Het Lectuur-Repertorium (1952-4) geeft de volgende
pseudoniemen: Madelon van Ingen, Vera Robinson,
Wouter Walden en Nellie Wesseling. Wim Hazeu kon
op mijn aanwijzing in zijn Literair pseudoniemen boek
[Bijenkorf 1987) hieraan Mies Loman toevoegen.

5. Deze lijst met 45 boeken gaat tot 1941. Van de boeken
onder ps. Loman staat alleen Geluiden in de nacht op dit
lijstje.

6. In het Gooi en met name in de villawijk het Spieghel
van Bussum, vestigden zich vele Indiëgangers; zie het
artikel van Gerard Langemeijer in het voorjaarsnummer
1983 ‘Spieghelpraat’ |Orgaan van de Vrienden van het
Spieghel], Namen trekken een spoor.

7. Vgl. Het Gooise treinraadsel p. 10: "Hoeveel treinen
komen hier wel langs, denkt U? Een dikke honderd en
twintig, jongen, antwoordde hij trots. De lijn
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Amsterdam-Amersfoort is een der drukste van ons land.
Ruim zestig treinen in elke richting passeren hier. De
overweg bij het station [Hilversum] is negentien van de
vier en twintig uur gesloten, als je alle tijden bij elkaar
optelt”.

8. In totaal schreef Box er veertien. Per abuis staat in de
kwartjesboeken ook nr. 13 Ijsberen en eskimo’s op zijn
naam, maar dit deel is van Has Bongers. Topper in de
reeks was nr.36A Met de Uiver naar Melbourne van Nor
Heerkens. Heerkens kwam met 12 boeken na Box op de
tweede plaats, gevolgd door Guus Betlem Jr. (eveneens
door Daalder als “beter” gekwalificeerd) met 9 titels.
In 1986 verscheen bij de Bussumse uitgeverij Michon
Gooise verhalen. Leo Akkermans levert met zijn artikel
‘Het Gooische Treinraadsel’ een aardig verhaal over de
kwartjesboeken. Hij wijst er op, dat meer boeken uit de
reeks in het Gooi spelen: no. 66 Jan van Oss als taxi
chauffeur van Jan van Resteren en no. 79 Het raadsel
achtige auto-ongeluk van André Rutten.

9. Gecomb. Gooise Bladen 12-12-36. Verder schrijft hij
o.a.: De man, die mij de geheimen van de Nederlandse
taal bijbracht, heeft niet voor niets gepraat [...]. Ja,
meneer Saalborn, telkens als ik U ontmoet, glijden mijn
herinneringen naar de HBS-tijd en hoor ik u weer zeg
gen: 'Het enige wat je kunt is opstellen maken ’. Ik
betwijfel of U zich dat nog zult herinneren, maar ik ver
geet 7 niet gauw. Uw lessen hebben de basis gevormd
van mijn later belletristisch werk. Onmiddellijk na die
voor mij zo belangrijke schooljaren moest en zou ik
journalist worden. Maar Vader Box was verstandig en
duwde mij netjes in de Handel. Het werd overdag in- en
verkopen en 's nachts schrijven. Het begon met korte
vertellingen, die in een dozijn dag-, week- en maandbla
den gepubliceerd werden - en hoe 7 zal eindigen is me
een raadsel. In die tijd, een jaar of tien terug, werd dat
werk goed gehonoreerd, maar ik ben blij de ‘schrijverij'
steeds als bijverdienste te hebben beschouwd.

10. De trein is een geliefd onderwerp van Box. In 1939 ver
scheen als Kwartjesboek 98 De verdwenen locomotief,
Waarin Box zijn houtkennis etaleert in het hoofdstuk
‘Een partij coromandelhout’. D-trein 18 heeft vertraging
(1935) is een en al Gooise aangelegenheid:
Elke avond, stipt op tijd, passeerde de D.trein nummer
18 de baamvachterswoning, bij de spoorwegmannen uit
sluitend bekend als Blokpost 39. Eerst kreeg je vanuit
Hilversum afkomend, de zgn. Crailose brug, een klein
koepelvormig stenen gevaarte dat een schakel vormde in
het fietspad dat van de Bussummer grintweg dwars door
de heide langs de militaire kogelvangers naar Crailo
lijnde om uit te komen op de nieuwe rijksweg
Amsterdam-Amersfoort. En na de brug, enige honderden
meters verder naar Bussum toe, bevond zich Blokpost
39. Een stijf stenen huisje met op de kale zijmuur met
reuzenletters een wit gekalkte 3 en 9.
De trein ondervindt in het eerste hoofdstuk al vertraging
door een op de Nassaulaanoverweg in Bussum gestrande
vrachtwagen. De eigenlijke vertraging gebeurt in het
slothoofdstuk, als het clubhuis van de jongens, een oude
wagen van de Gooise Tram (gekocht op de remise langs
de spoorbaan aan de Vlietlaan) door een kwajongens
streek op de baan belandt.

11. Fens, geb. 1929, schrijft in de Volkskrant 4-10-91 in een
kolom ‘Een heel mooi slecht boek": "Ontvoerd heb ik
wel vier keer gelezen, al was de hoofdpersoon een net
iets te nette jongen met zijn plusfour, maar hij werd toch
maar in de trein ontvoerd door een dwerg die uit een .

koffer kwam. Ze hielden hem voor een ander, een nog
rijkere jongen in een nog mooiere plusfour. Hij kwam in
Brussel terecht en van die stad heb ik door dat boek
jarenlang een zeer ongunstig beeld gehad”.

12. Bron inzake verschillende boeken van Box is ook Het
Nederlandsche Boek, dat de Nederlandse Uitgeversbond
te Amsterdam jaarlijks uitgaf. Zo lezen we in het deel
van 1938 over De witte ekster: "Lottie gaat in Zeist loge
ren, maar het wonderlijkste is wel de witte vogel, een
ekster, die vrijwillig Lottie als “vrouwtje" kiest”.

13. Boerhout schreef o.a. Hilversum in woord en beeld, de
tekst behorende bij de lantaarnplaatjes van Mooi
Nederland, uitgave V.V.V. Hilversum 1925.

14. De Boekengids (wel op de hoogte van het pseudoniem):
“Een gezellig relaas over het genoegelijke leven van een
stel welvarende luitjes in een aardig pension. Een ele
ment van spanning brengt een serie diefstallen en natuur
lijk is er een aardig meisje, dat haar ridder vindt. Echt
een boek voor onze bakvissen [...]. Het huldigt de alge
meen erkende opvattingen over wat behoorlijk is".

15. Corsari bewerkte in 1935 “Billy Bradley en haar spook
huis’ en “B.B. op kostschool’, en in 1936 ‘B.B. op
Vuurtoreneiland’.

16. Kroonder Bussum: het enige boek dat Brinkman onder
“roman" opnam; oplage 5000 ex., prijs f 5.75
Box werd, omdat hij Duits sprak, assistent van de kamp
leider en kon op de administratie (zgn. brieven aan zijn
vrouw) schrijven, zodat De Hel van Bramsche al in 1945
uitkwam.

Hans de la Rive Box, ca. 1960.
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Wat is en wat doet de Werkgroep Sneltram?
Pieter Abrahamse

De Werkgroep Sneltram, die werd opgericht in
1976, bestaat uit een groep mensen, die zeer
bezorgd zijn over de toename van de verkeers
overlast in het Gooi en die iets willen doen om
verdere aanleg en verbreding van de verkeers
wegen te voorkomen. Zij wil dit bereiken door
het introduceren van een systeem van tramlij
nen, dat voor de verre toekomst voldoende
capaciteit heeft om te voldoen aan de vervoers
behoefte binnen het Gooi en de daarbij beho
rende randgebieden.
Het initiatief tot oprichting werd genomen naar
aanleiding van een verzoek van wijlen de heer
Richard Veerman, gewestraadslid en later
raadslid en wethouder van de gemeente
Hilversum, die verzocht een onderzoek te doen
naar de mogelijkheden om door middel van een
tramsysteem te voorkomen dat nog meer wegen
zouden moeten worden aangelegd door het
natuurgebied van het Gooi.
Door de genoemde werkgroep werd reeds in
1977 een eerste discussiestuk aan het Gewest
en de gemeenten in het Gooi aangeboden, dat er
de oorzaak van was dat belangstelling ontstond
voor de door de werkgroep aangedragen ideeën.
Na uitbreiding van de werkgroep ging deze
eerst goed van start met het ’Werkstuk 1979’,
waarin een compleet tracé met dwarsprofielen,
alsmede schema’s voor de te verwachten ver
keersstromen waren opgenomen. Dit
’Werkstuk 1979’ werd redelijk positief ontvan
gen. Wij konden op diverse plaatsen voorlich
tingsavonden organiseren en zelfs brachten wij
met dia’s en tracé-tekeningen een bezoek aan
de gewestraad en aan de gemeenteraad van
Hilversum. Met name door toedoen van wet
houder Van Dam werd door de gemeente
Hilversum het bestemmingsplan Monnikenberg
in procedure gebracht, waarin zelfs reeds het
tracé voor de openbaarvervoersbaan was opge
nomen.
Het Gewest bleef wat besluiteloos om onze
plannen heen draaien en besloot het bureau
A.G.V. in te huren om onze plannen op haal

baarheid te toetsen. Zoals was te verwachten
van een nauw aan de busondernemingen
gelieerd onderzoeksbureau, kwam men tot de
conclusie, dat ons plan te duur was en dat
onvoldoende reizigers er gebruik van zouden
maken. Men ’bewees’ dit met geweldige com
puteruitdraaien, maar onze werkgroep, niet in
het bezit van verkeerscomputers, rekende hen
tot driemaal toe. slechts met behulp van papier
en balpen, voor dat hun berekeningen partijdig
waren en gespeend van elke objectiviteit.
Immers wij willen bouwen aan een verkeers
systeem dat ook in de verre toekomst de ver
voersbehoefte aan kan en het Gooi leefbaar kan
houden zonder verdergaande asfaltering! Een
verzoek van de voorzitter van de Commissie
Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer om
onze excuses aan te bieden aan A.G.V. over
onze stellingname hebben wij beleefd gewei
gerd, omdat wij op goede gronden menen in
ons recht te staan!
Inmiddels was Ir W.J. Kusee in Delft afgestu
deerd op ons project, waarbij hij toen al tot de
slotsom kwam dat het traject Hilversum-Huizen
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rendabel zou kunnen zijn. Tevens was door een
viertal H.T.S.-ers voor hun eindexamenwerk-
stuk de door ons voorgestelde baanaanleg op
zijn technische merites onderzocht en goed
bevonden!
In diezelfde periode slaagden wij erin om door
middel van acties bij de Vaste Kamercom
missie voor Verkeer bij Rijkswaterstaat en bij
het Gewest te bereiken, dat bij de bouw van de
Stichtse brug voorzieningen werden getroffen,
die het mogelijk maken om in de toekomst een
tram over deze voorgespannen betonbrug te
kunnen laten rijden: een dergelijke voorziening
kan namelijk achteraf niet meer worden aange
bracht.
Ons werd wel eens verweten dat wij het Gooi
weer willen opzadelen met nieuwe doorsnijdin
gen van de natuurgebieden, maar niets is min
der waar! Wij hebben de verschillende door ons
voorgestelde en ook onderzochte tracé’s steeds
zoveel mogelijk gecombineerd met reeds
bestaande voorzieningen. Onze tracé’s lopen
bijvoorbeeld langs de teen van het talud van
Rijksweg 27 langs de spoorbaan Amersfoort-
Bussum, over de Ceintuurbaan in Bussum en
langs de Crailoseweg tussen Bussum en
Huizen. Bovendien wordt de trambaan in onze
plannen uitgevoerd als een trambaan ingebed in
een grasbaan; de voordelen daarvan zijn vele!
Allereerst betekent een dergelijke aanleg dat
weinig of geen geluidsbelasting optreedt en in
de tweede plaats wordt door een dergelijke
trambaan de ecologische uitwisseling van de
soorten tussen de aan weerszijden liggende
gebieden in het geheel niet verstoord. Dit laat
ste achten wij een belangrijk argument tegen
over de aanleg van een vrije busbaan, zoals die
door Centraal Nederland en later door Midnet
werd en wordt gepropageerd. Immers door een
betonnen vrije baan, al dan niet geasfalteerd,
van minimaal 7 a 8 meter breed wordt de uit
wisseling van de soorten in natuurgebieden wel
degelijk verstoord!! Bovendien zal bij het aan
leggen van gedeeltelijke vrije busbanen de bus
op bepaalde punten in de dorpen en steden toch
weer vastlopen in de files, omdat onvoldoende
ruimte beschikbaar is om zonder enorme breek-
partijen een volledige vrije busbaan in de
bebouwde kommen aan te leggen.
In ons werkstuk 1982 werd door ons een voor
stel gepubliceerd, waarin de mogelijkheden
voor een tramlijn tussen Bussum en Huizen

nader werden uitgewerkt, wederom met tracé-
tekeningen en dwarsprofielen. Bij een bespre
king met de toenmalige wethouders van
Bussum voor Verkeer en Ruimtelijke
Ordening, werd met instemming van onze
plannen kennis genomen, met de aantekening
dat men liever een verbinding met het winkel
hart van Bussum zou zien, dan een eindpunt
bij het station Bussum-Zuid. Na hernieuwd
overleg in 1994 wordt thans gewerkt aan een
nieuwe tracering die aan deze wensen tege
moet komt.
Omdat door allerlei planologische ontwikke
lingen het in 1979 voorgestelde tracé, vooral in
de kern van Hilversum, niet meer kon worden
aangelegd, werd in 1993 een nieuw werkstuk
gelanceerd genaamd ’De tram in het Gooi’,
waarin een nieuwe uitwerking werd gegeven
aan het eerste deel van de gepropageerde tram
lijn, rekening houdend met de door de
gemeente Huizen gewenste openbaar vervoer-
baan en een andere entree in Hilversum. Mocht
ook de laatste mogelijkheid door de gemeente
Hilversum worden afgewezen, dan bestaat er
nog een latere optie waarbij intensief gebruik
zal worden gemaakt van de te verdubbelen
spoorbaan Amersfoort-Hilversum-Bussum.
In combinatie met de gedachte van één der
werkgroepleden om te komen tot een ’gratis’
openbaar vervoersysteem, gefinancierd door
een hoofdelijke openbaar vervoerbelasting
openen zich nu wellicht perspectieven voor de
aanleg van een nieuw tram- en bussysteem, dat
betaalbaar is en door zijn opzet meer reizigers
in het openbaar vervoer wil laten stappen. Dit
laatste voorstel werd met de eerste prijs
beloond in de door de Vereniging van
Vrienden van het Gooi uitgeschreven verkeers-
prijsvraag.
Wij zouden graag, in het belang van de natuur
in het Gooi, willen rekenen op de steun van
deze vereniging en al haar leden bij ons stre
ven om te komen tot een adequaat openbaar
vervoersysteem in Gooi en Vechtstreek.
Rest mij nog te vertellen dat de Werkgroep
Sneltram bestaat uit een kleine groep burgers
van het Gooi, die geheel in eigen tijd en met
eigen middelen de bovengenoemde activiteiten
vorm en inhoud geeft!
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Dr A.C J. de Vrankrijker
neemt na 25 jaar afscheid van de Stichting Tussen Vecht en Eem

E.A.M. Scheltema-Vriesendorp

Bij de oprichting van de Stichting Tussen Vecht
en Eem in 1970 was het vanzelfsprekend dat de
heer De Vrankrijker het verzoek kreeg om in
het bestuur te komen. De Gooise historicus bij
uitstek, die als Bussummer tijdens zijn studie
tijd al onderzoek deed in het oud-archief van
Naarden, een uitzonderlijke aanpak in de jaren
dertig, had in die jaren de basis gelegd voor de
nieuwe geschiedschrijving van het Gooi. Hij
werd voorzitter van de redactie van het tijd
schrift van de stichting, die verder bestond uit
de heren Van Boetzelaer, Elias, Kölker en De
Lange.
In de eerste jaren van zijn bestaan was de redac
tie onder zijn wijze en inspirerende leiding de
denktank van de organisatie. In 1977 werd ter
gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, als

-  ' V  • '

Een dierbare foto uit de begintijd. TVE bezoekt in 1972
de pas gerestaureerde hofstede Oud-Bussem. Van links
naar rechts: De Vrankrijker, De Lange, Elias, Van
Boetzelaer, Out.

In 1988 kon hij dan ook met gerust hart de
voorzittershamer overdragen aan de heer Jolles.
Daarna bleven nog artikelen van zijn hand in
het tijdschrift verschijnen.
Nu hij de tijd gekomen acht om helemaal
afscheid te nemen van het bestuur kan hij dat
met een gerust gemoed doen in de wetenschap
dat er een bloeiende belangstelling voor de
regionale geschiedenis bestaat, dat alle gemeen
ten Historische Kringen hebben, dat er (streek-)
archieven zijn in Naarden en Hilversum en
Weesp die zich in groeiende belangstelling ver
heugen, dat er door deskundigen wordt gewerkt
aan de bibliografie van het Gooi, dat het Goois
Museum nieuw leven is ingeblazen, kortom dat
het ideaal verwezenlijkt is dat door zijn voor
ganger, de eerste historicus van het Gooi, nota
ris Albertus Perk al is geformuleerd. Het is
thans mogelijk om in het Gooi overzicht te heb
ben in wat er verzameld is en gepubliceerd.
Zelf heb ik van 1977 tot 1988 onderzijn leiding
mogen werken en heb daar een uiterst plezie
rige herinnering aan. Daarom is het een voor
recht om op deze plaats namens velen de grote
waardering uit te mogen spreken voor al datge
ne wat hij voor de geschiedenis van het Gooi en
voor velen persoonlijk heeft betekend. En voor
al om hem nog gezonde jaren met zijn echtge
note in betrekkelijke rust toe te wensen.

hommage, een bibliografie van zijn werk gepu
bliceerd. Toen in 1983 de samenwerking met de
vereniging van Vrienden van het Gooi van start
ging, kon aan het ideaal om aan alle aspecten
van het gebied tussen Vecht en Eem aandacht te
schenken energiek gestalte gegeven worden.
Er volgden vijf vruchtbare jaren waarin de
redactie zeer intensief en prettig samenwerkte.
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi

Algemene ledenvergadering 1995
Verslag van de jaarlijkse algemene ledenverga
dering gehouden op 20 april 1995 in Blaricum.

Opening
De voorzitter, ir J.W.G. Pfeiffer, opent de ver
gadering in aanwezigheid van bijna 50 belang
stellenden, waaronder een aantal geïnviteerden.
Een speciaal woord van welkom richt hij tot
ons erelid en lid van de raad van advies, mr
M.W. Jolles, en ons erelid
mr H.W.E. Dieperink en de inleiders van de/.e
avond de heren A. Stork en P.M.H. Quist.
De voorzitter blikt terug op het afgelopen jaar,
waar weer op verschillend gebied bedreigingen
zijn ontstaan, onder andere de aanleg van meer
bedrijventerreinen, de plannen voor nieuwe
wegen rondom Hilversum, de problemen met
loslopende honden op de heidevelden, de 'ver
betering' van de Raaweg in Loosdrecht en de
continuing story van de Verlengde Bergweg in
Blaricum. Deze ontwikkelingen hebben een
sterke invloed op het karakter van het Gooi.
In het kader van het rapport over de Gooise
Ecologische Infrastructuur (GFJS) is een onder
zoek gedaan naar mogelijke verbetering van het
gebied Koedijk (grens Hilversum en Bussum,
rakend aan Naarden). Een begroting is opge
steld. Aan de betreffende gemeenten is mede
werking gevraagd; de omgeving is tweemaal
schriftelijk geïnformeerd.
De vereniging heeft in maart van dit jaar een
prijsvraag uitgeschreven om leden op te wek
ken mee te denken ov er verkeersproblemen in
het Gooi. Een aantal ideeën is inmiddels ont
vangen.
De teruggang van het ledental baart zorgen,
maar dit is mede het gevolg van de brief die aan
niet-betalers in 1994 is toegestuurd. Slechts
enkele hebben de contributie betaald, degenen
die niet hebben gereageerd zijn uit de ledenlijst
geschrapt.

Notulen jaarvergadering 1994
Naar aanleiding van de notulen informeert de
heer Jolles naar de ontwikkelingen bij het
Tienhovens kanaal. Dit is nog niet uitgewerkt.
Wel zijn de plannen Koedijk dichterbij geko
men. Een bedrag van ƒ 30.000.- is overgehe
veld naar de Aktiereserve, zodat hierover
beschikt kan worden.

Jaarverslag over 1994
De heer Jolles informeert naar de financiële bij
drage voor het tijdschrift TVE. De voorzitter
antwoordt dat onze bijdrage een groot deel van
onze inkomsten bedraagt. Toch is het bestuur
van oordeel dat het tijdschrift bijdraagt aan de
herkenbaarheid van onze doelstelling. Het ligt
in de bedoeling na te gaan of en hoe de buiten
kant wat aantrekkelijker kan worden opgezet,
zodat mogelijk de losse verkoop ook enigszins
aan zou kunnen trekken.
De bijeenkomsten met leden geeft het bestuur
een goed contact met de aanwezigen. Een aan
tal plaatselijke problemen zijn gemeld. Het is
lang niet altijd mogelijk een oplossing aan te
dragen, maar overleg is nuttig en soms kan een
weg tot oplossing worden gevonden.

Rekening en verantwoording over 1994
De penningmeester. mrG. Veenhoven, meldt
dat 300 leden hun contributie over 1994 niet
hebben betaald, ondanks de eerder vermelde
brief. Het ledental bedraagt 3321. wat een ach
teruitgang is van 160.
De heer Dieperink is van mening dat er een
grens is aan de uitgaven ten gunste van het tijd
schrift. Het bestuur volgt de exploitatiekosten
zorgvuldig en is van mening dat we voorlopig
moeten voortgaan.
Op een desbetreffende vraag antwoordt de pen
ningmeester dat dit jaar slechts één legaat van
ƒ 1.000,- is ontvangen.
Voorgesteld wordt de jaarlijkse minimum con
tributie te verhogen tot ƒ 25,-. Aangezien de
vergadering geen overwegende bezwaren heeft,
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zal het bestuur hierover in september een
besluit nemen.

Bestuurswisseling
De vice-voorzitter, mevrouw N. Biersteker-
Vonk, treedt statutair af. De voorzitter dankt
haar voor het vele werk dat zij voor de
Vereniging heeft gedaan.' Zij heeft een roem
ruchte geschiedenis in de milieubeweging ach
ter de rug waar zij zich met hart en ziel aan
heeft gewijd. Als blijk van waardering ontvangt
zij een bos bloemen en een cadeaubon.
Tot nieuw bestuurslid wordt bij acclamatie
benoemd mr F.R. van Norren. De vergadering
kan rechtstreeks kennis met hem maken, aange
zien hij het deel na de pauze zal voorzitten.

Bij de rondvraag stelt mevrouw Reddingius dat
samenwerking met andere organisaties, op ver
gelijkbaar terrein werkzaam, nuttig zou kunnen
zijn. Dit is inderdaad ook de indruk van onze
Vereniging, maar de vraag op welke wijze...
Samenwerking, fuseren, wie neemt het voor
touw. Allen zijn bezig om het karakter van het
Gooi te beschermen. Het idee lijkt simpel, de
uitwerking vergt zorgvuldige voorbereiding.
Het bestuur neemt de suggestie graag over en
zal voorzichtig hiervoor de eerste schreden zet
ten.

Lid van het bestuur, ir H.J. Proper, heeft in de
onlangs gehouden enquête onder onze leden
een aantal mensen aangetroffen die bereid zou
den zijn het bestuur te ondersteunen op diverse
terreinen. Hulp van deskundigen is zeer wel
kom en hij zal proberen een werkgroepje samen
te stellen.

Na de pauze volgt een inleiding met discussie
over de ontwikkelingen in het Gooi. Daartoe
zijn uitgenodigd de heren A. Stork en P. Quist.
De discussie wordt gehouden onder voorzitter
schap van de heer Van Norren. Een verslag
staat elders in dit blad.

Gooise planten geordend
Het Gooi heeft veel gevarieerde natuurgebie
den. onder andere veroorzaakt door de centrale
stuwwal met aan de ene zijde een kleigebied
en aan de andere een veenpolder. Ook de zoute
kust uit het verleden en de landgoederen zor
gen voor variatie. Het Gooi heeft ook een land
schappelijke ontwikkeling doorgemaakt van
grote uitgestrekte heidevelden met engen naar
bossen met villabebouwing en wegen.
Al deze ontwikkelingen en variaties hebben
hun weerslag op de wilde flora. In de ’Atlas
van de flora van het Gooi’ worden deze
natuurlijke waarden beschreven. In de ’Atlas’
worden de regionale ontwikkeling van bijna
400 plantesoorten beschreven, ook zijn bijna
900 verspreidingskaartjes afgedrukt. Buiten de
verspreidingskaartjes worden de ontwikkelin
gen beschreven via ’plantgroepen’, te denken
valt daarbij aan bosplanten, planten van voch
tige of droge heidevelden en planten van de
bebouwde kom. Ook worden bijzondere groe
pen planten beschreven (stinzenplanten,
stroomdalplanten en zouttolerante planten).

Het onderzoek voor de atlas is uitgevoerd door
Aljos Farjon en Peter van der Linden; ruim
twintig auteurs hebben een bijdrage geleverd
door het beschrijven van planten en/of plant
groepen. Prof V. Westhoff heeft een algemene
inleiding geschreven over de veranderingen in
de Gooise flora. Mede doordat Eddy Weeda -
auteur van de Oecologische Flora - de gehele
atlas op fouten en onduidelijkheden heeft
gecontroleerd, is een goed leesbaar en weten
schappelijk juist naslagwerk geschreven.

Deze 350 bladzijden dikke atlas verschijnt
begin november. Tot 15 oktober kunt u inteke
nen voor ƒ 45,- (inclusief porto), daarna kost
het boek ƒ 50,- (exclusief porto). U kunt inte
kenen door overmaking van ƒ 45.- op giro
470 421 ten name van Stichting
Milieutijdschrift te Huizen (onder vermelding
van Atlas).
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Het Europees natuurbescher-
mingsjaar N 95
Het jaar 1970 zal aan een aantal van u nog wel
bekend zijn: N 70. Het was een jaar waarin tal
van natuurbeschermingsactiviteiten een her
nieuwd elan kregen. N 70 bordjes waren alge
meen verbreid, men kon er niet omheen, dat
toen de natuurbescherming zich algemeen pre
senteerde en bezig was. Nog steeds is N 70 een
begrip.
Nu, een kwart eeuw later, is het initiatief geno
men om weereen mijlpaal te stellen: 1995 werd
door de Raad van Europa uitgeroepen tot
Europees Natuurbeschermingsjaar N 95. In de
aangesloten landen worden een reeks van mani
festaties gehouden in het kader, ieder naar de
aard van het betrokken land. maar alle onder de
titel N 95.
In ons land werd door de Minister van
Landbouw, Natuur en Visserij een Nationaal
Comité ingesteld. Dit heeft vervolgens alle
organisaties, die zich maar op enige manier met
natuur bezighouden (verenigingen, stichtingen,
gemeenten, waterschappen, provincies, bedrij
ven, diensten, enzovoort), opgeroepen mee te
doen door een op natuurbescherming gerichte
manifestatie te organiseren. Als deze inderdaad
het natuurbehoud en in het bijzonder de natuur
buiten de bestaande reservaten voldoende tot
onderwerp hebben, mochten ze het logo N 95
dragen.
In ruime mate is daaraan gehoor gegeven, ver
spreid over het hele land zijn er nu ruim 400
uitingen in het kader van N 95. Ik doe een
greep: De jaarlijkse Boomplantdag stond reeds
in dit teken. Er was een Bloesemtocht N 95 in
Geldermalsen. Er komt een grote manifestatie
in Zwolle, een demonstratieve wandeling in
Leiden en er was een symposium op Texel. In
Maastricht verschijnt een boek over de muren.
Er komt een postzegel met het logo N 95.
Aanleg van natuurvriendelijke oevers, een
schooltuin, afplaggen van heide kregen het logo
N 95. In Middelburg komt een symposium over
natuurrecreatie. En nog veel meer.
In Hilversum mochten wij een uiting rond het
boek 'De Groene Omgeving’ zien. De auteur
daarvan, Arie Koster, gaf een inleiding over het
groen in onze directe, vaak stedelijke, omge
ving en over de mogelijkheden dit nog meer
natuurlijk te behandelen. Passend in N 95 gaat

het dan echt om natuur buiten de reservaten:
ook daar is het belangrijk meer aandacht aan de
natuurlijke processen te geven. In het kader van
N 95 trekt Koster rond in het land en vraagt
aandacht in park, plantsoen en straat. Tal van
Gooise organisaties droegen het hunne bij aan
deze uiting. De manifestatie in Hilversum
mocht terecht het predikaat N 95 dragen.
In mijn rol van voorzitter van de in 1970 opge
richte Bomenstichting (een ’kind’ van N 70)
mag ik deel uitmaken van het Nationaal Comité
N 95. Het is indrukwekkend om te zien hoeveel
organisaties in ons land zich voor natuur inzet
ten en hoe intensief men dat doet. N 95 is nog
gaande; het komt nu eigenlijk pas goed op
gang. Misschien kan men in 2020 zeggen: Ook
in het niet-beschermde deel is Nederland
natuur-rijk.

J.W.G. Pfeiffer
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Gooistad brengt het karakter
van het Gooi in gevaar!

Een impressie van de discussie op de jaar
vergadering van de VVG in 1995

Op de jaarvergadering van de VVG, 20 april
1995, stond de vraag centraal: wat is gunstiger
voor natuur en landschap in het Gooi, één
Gooistad of voortzetting van de huidige (ver
snipperde) situatie?
Aanleiding voor dit thema vormde een reeks
artikelen in de Gooi- en Eemlander over de
voor- en nadelen van één overkoepelende
gemeente ’Gooistad’. Aan het thema natuur en
landschap werd in deze krant geen aandacht
geschonken, de VVG deed dit 20 april wel.
Voor- en tegenstanders kregen, onder leiding
van het kersverse bestuurslid de heer Van
Norren, het woord op deze goed bezochte
avond.

De heer Stork als de eerste inleider, bekend als
voorzitter van de Vechtplassen Commissie,
toonde zich op een niet mis te verstane wijze
tegenstander van schaalvergroting en dus tegen
de stichting van een Gooistad. Om maar meteen
zakelijk te worden, zo stelde hij: financieel zou
den er bepaald geen voordelen voor natuur en
landschap inzitten. Immers grote gemeenten als
Hilversum komen over het algemeen jaarlijks
flinke bedragen tekort, terwijl kleinere gemeen
ten zoals Nederhorst den Berg het lukt om het
jaar met een positief saldo af te sluiten! Hij
wees op verontrustende mechanismen, die in de
organisatie van een grote stad ingebouwd zit
ten.
Als voorbeeld ging hij in op de affaire met de
lantaarnpalen langs het Gein die er plotseling
moesten komen. Toen er geprotesteerd werd.
kwam er als antwoord dat het slechts om ver
vanging van de oude verkeersverlichting ging.
Ondertussen werd wel volgens standaardbere
keningen bepaald welke hoeveelheid licht er
nodig was met als gevolg dat er volgens de nor
men de nodige lantaarnpalen langs dit rustieke
riviertje moesten worden bijgeplaatst (namelijk
van 66 naar 93). Het Gein bevindt zich nu
’s avonds evenals de stad in een baaierd van
licht! Stork haat nivellering zoals hij dat uit

drukte. Kans hierop is bij een grootstedelijke
aanpak veel groter dan in de huidige situatie!
Een ’monsterstad’ wees hij uitdrukkelijk af.

De heer Quist als tweede inleider, gedelegeerde
voor economische zaken bij het Gewest, gaf op
zijn beurt als voorstander van Gooistad aan, dat
het Gooi niet alleen gebaat is met groen, maar
ook met mensen. Deze mensen moeten ook
kunnen werken, de schoorsteen mag best roken!
Ook dit bepaalt het karakter van het Gooi.
De schaal van de huidige gemeenten kan niet
gehandhaafd blijven. Zeker niet nu het kabinet
duidelijk zijn voorkeur heeft uitgesproken voor
handhaving van de drie bestuurslagen. Het aan
tal ambtenaren zou naar verhouding in de klei
nere gemeenten te hoog liggen en voor het
functioneren van zo’n groot apparaat zou de
gemeente teveel geld moeten uittrekken. Het is
de vraag of gemeenten onder de 18.000 inwo
ners nog wel kunnen blijven voortbestaan. Bij
de stichting van één Gooistad zou er met tien
burgemeesters en 25 betaalde wethouders min
der volstaan kunnen worden. Veel goedkoper
dus. Bovendien zou in een grote gemeente per
aandachtsveld een aparte wethouder benoemd
kunnen worden, bijvoorbeeld één voor
Ruimtelijke Ordening, één voor Groen, één
voor Milieu, enzovoort, met als voordeel dat
deze de benodigde zaken dan ook evenwichti
ger zouden kunnen behartigen en besturen. Bij
kleinere gemeenten zou er steeds meer de nei
ging ontstaan om bepaalde delen van gemeente
lijke activiteit maar te laten vallen. Gooistad
zou meer efficiency opleveren.
De heer Kramers (publiek) mengde zich in de
discussie en merkte op dat burgemeesters in
kleinere gemeenten op hun beurt weer meer
betrokken zijn bij de zaken en dichter bij de
bevolking staan. Fusieverschijnselen. samen
gaan van gemeenten, zijn volgens Quist echter
onvermijdelijk, omdat anders verhoging van de
gemeentelijke belasting noodzakelijk is.
Overigens was Quist ook geen voorstander van
het opheffen van gemeenten, maar wel voor
stander van grotere samenwerking.
Discussieleider Van Norren gaf aan, dat het
belang van natuurbeheer vaak moeilijk is te
onderbouwen en daardoor vaak gemakkelijk het
slachtoffer wordt van de bezuinigingen! Stork
gaf niet veel om al die cijfers, cijfermatige
onderbouwingen geloofde hij niet. Als er een
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verslechtering in de financiën optreedt, zal ook
ingeval van een Gooistad, de natuur de grote
verliezer zijn! Natuurbeheer sneeuwt onder bij
economische belangen, was een van de gepre
senteerde en onderschreven stellingen.

De discussie daarna spitste zich nog even toe
op de betekenis van het Goois Natuurreservaat.
Basis onder het Goois Natuurreservaat vormen
de Gooise gemeenten, Amsterdam en
Provincie. Daarmee is een goede financiële
basis aanwezig en kan het Goois
Natuurreservaat ook nu nog gronden aankopen.
Inmiddels is het belang van het Goois
Natuurreservaat al lang bewezen en heeft het
Goois Natuurreservaat voorkomen dat de
Gooise gemeenten aan elkaar zijn gegroeid.
Overigens is het ministerie van Landbouw,
Natuur en Visserij een belangrijke partner in
deze. Door uitbreiding van de
Natuurbeschermingswet aanwijzingen krijgen
terreinen een extra beschermde status en is ver
dere aankoop van voor het Gooi waardevolle
terreinen mogelijk. Inmiddels zijn 1250 ha van
de 2500 ha onder de Natuurbeschermingswet
gebracht.

Naast de discussie over het geld kwamen ook
de bestuurlijke aspecten aan snee op deze
avond. Bij een grote stad heeft iedere stem min
der invloed dan bij een kleine gemeente. In het
laatste geval is een gemeenteraad zichtbaarder
en raadsleden zijn makkelijker aanspreekbaar
voor de inwoners.
De heer Kwantes (publiek) steunde de heer
Quist: schaalvergroting is noodzakelijk om
gemeentelijke taken te kunnen blijven waarbor
gen. Volgens Kwantes zou alleen het overkoe
pelend belang van één grote gemeente kunnen
bewerkstelligen dat de woningbouw in het Gooi
beperkt blijft. Kleinere gemeenten hebben een
sterke neiging om zo lang mogelijk te willen
groeien. De kleinere ’rest’-terreintjes worden
hier de dupe van. Op het Gooi-congres van
1991 werd geconstateerd dat het Gooi vol was,
nadien zijn er nog 10.000 woningen bijge
bouwd! Bij een Gooistad-model zou het behoud
van allerlei overgebleven kleinere ruimten meer
kans maken.
Naar aanleiding van deze discussie werd de
conclusie getrokken dat er een overlegorgaan
noodzakelijk is om dergelijke bovengemeente

lijke belangen de baas te blijven.
Overigens zijn de vooruitzichten voor het
gewest Gooi en Vechtstreek niet zo gunstig nu
gekozen is voor het drie bestuurslagen model.
In de praktijk blijkt het Gewest echter over te
weinig bevoegdheden te beschikken. De vraag
is dan op welke wijze gemeenten anders in hun
gemeenschappelijke zorgen zouden kunnen
voorzien. Regionale organen zouden het vrese
lijk vinden om steeds dertien gemeenten af te
moeten voor politie-, milieu- en onderwijsza
ken, om maar een paar voorbeelden te noemen.
Is één Gooistad dan toch de enige oplossing?
Volgens Quist zal je, als je als bestuurders niet
vooruit wilt denken, binnen korte tijd van onder
op, gedwongen worden wel tot schaalvergro
ting over te gaan!

De talrijke interrupties uit de zaal gaven aan
hoezeer het onderwerp leeft. Aan het eind van
de avond trok discussieleider Van Norren de
volgende conclusies: Eén Gooistad biedt meer
nadelen dan voordelen voor nafuur en land-
schap in het Gooi. Eén Gooistad brengt het
behoud van natuur en landschap en dus het
karakter van het Gooi in gevaar. Dit standpunt
zal het bestuur van de VVG naar voren brengen
in de discussies die er ongetwijfeld nog zullen
volgen.
Daarbij werd wel geconcludeerd dat de VVG
niet bij machte is om een dergelijke ontwikke
ling in haar eentje te keren. Samen met de leden
is er echter meer mogelijk, zeker wanneer deze
zich wenden tot de lokale politiek.

De heer Quist gaf tussen neus en lippen nog een
tip mee aan de Vrienden: Stel je in de discussie,
die nog zeker in het Gooi zal volgen, op als een
duidelijke belangenbehartiger.
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Verkeersprijsvraag VVG
groot succes
In het TVE-nummer van februari dit jaar kon
digde de VVG haar initiatief aan voor het hou
den van een verkeersprijsvraag. Negen inzen
dingen kwamen hierop binnen met daarin ver
werkt een twintigtal ideeën voor verbetering
van de Gooise verkeersproblematiek.
Op 30 mei maakte de jury de prijswinnaars
bekend in het Laarder restaurant de Gouden
Leeuw. De heren P. Abrahamse, J.S. Wieringa
en L. ter Horst vielen daarbij in de prijzen. De
Gooi- en Eemlander van 31 mei besteedde de
nodige aandacht aan deze winnaars.

Aanleiding

Iedereen die in het Gooi woont, weet dat de
verkeersproblematiek hier een groot probleem
vormt. Hierbij gaat het niet zozeer om de files
op de snelwegen rond het Gooi als wel om de
lokale wegen die dagelijks verstopt zitten. Hoe
lang kan dit nog zo doorgaan, vroegen de
Vrienden zich af en welke oplossingen zijn
denkbaar zonder nog meer wegen te moeten
aanleggen?
Inmiddels wordt er op tal van plaatsen ijverig
gestudeerd op de verkeersproblematiek in het
Gooi, zoals bijvoorbeeld in Hilversum. De roep
om nog meer wegen wordt steeds luider. De
VVG ziet de bui al hangen; de geschiedenis
met wegen over de Zuiderheide, de
Hoorneboeg en de Bikbergerbosaffaire zijn nog
lang niet vergeten. Op langere termijn moeten
er fundamentele oplossingen voor de vervoers
behoefte komen zonder het Gooi nog verder
aan te tasten. Het Gooi is al genoeg versnip
perd, vinden wij. Met kunst en vliegwerk wordt
er weer gewerkt aan herstel van de onderlinge
verbinding van natuurgebieden. Nog meer
wegen over de hei zijn dus uit den boze.

Extra impuls voor de verkeersprijsvraag vorm
de de uitspraak van Minco, gedelegeerde bij het
gewest Gooi en Vechtstreek in 1977, dat wij in
ons gewest een streek-eigen beleid denken te
gaan voeren, dat tot natuurbehoud zal lelden.
Het eigene zit in de erkenning dat de grenzen
van de toelaatbare aantasting bereikt zijn en
dat de keuze voor het behoud van het resteren
de gemaakt is.

Prijsuitreiking/Publiciteit

Al gauw na onze aankondiging in TVE kwam
de pers ons op het spoor. Deze schreef over ons
voornemen een artikeltje in de Gooi- en
Eemlander. Later volgde de regionale omroep.
In dit interview werd natuurlijk naar de
beweegredenen gevraagd en naar de belangrijk
ste verkeersknelpunten. De krant wilde het
liefst al voor de prijsuitreiking een stukje schrij
ven over de beste ideeën. Zij moest echter net
zoals de deelnemers wachten tot 30 mei voor de
officiële uitslag.
Vlak voor de prijsuitreiking kwam de jury
(bestuursleden VVG) bij elkaar, die inmiddels
uitgebreid was met een aantal deskundigen,
namelijk de heren Goossen van het gewest
Gooi en Vechtstreek (portefeuille verkeer en
vervoer) en de heer Rooks van het ingenieurs
bureau DHV. Op het laatste moment vonden er
nog wijzigingen plaats binnen de lijst van geno
mineerden. Uit de vier beste inzendingen moest
gekozen worden, waarbij de reactie van de
heren Goossen (bestuurlijke invalshoek) en de
heer Rooks (technische invalshoek) de doorslag
gaf. Het was heel prettig om de heer Goossen in
de jury te mogen verwelkomen, omdat hij
objectief en met kennis van zaken ten aanzien
van de recente discussies in het Gooi kon reage
ren. De heer Rooks was gevraagd om zijn tech
nisch oordeel te geven en om zijn landelijke
kennis op dit vlak. Na afloop van de voorbe
spreking vond de feitelijke prijsuitreiking in het
zaaltje van de Gouden Leeuw (Pandelaar)
plaats. Alle inzenders waren hier aanwezig
evenals bestuur en pers. Vervolgens werden de
nummers drie, twee en één bekend gemaakt,
voorzien van een korte toelichting door de
heren Goossen en Rooks. De reactie van de
heer Ter Horst uit Hilversum verraste het
bestuur zeer, omdat hij zijn net gewonnen geld
prijs weer beschikbaar stelde voor een goed
doel in het Gooi. Zou dit het begin kunnen wor
den van de wens van de Vrienden om een actie-
fonds op te richten voor ’Herstel ecologische
infrastructuur in het Gooi’? De nummers één en
twee bleven hierbij niet achter en stelden even
eens een gedeelte van hun prijs weer beschik
baar. Een gebaar dat door het bestuur zeer op
prijs werd gesteld. In de Gooi- en Eemlander
verscheen de volgende dag een leuk stukje met
foto van voorzitter en prijswinnaars.
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Inzendingen

De inzending van de heer L. ter Horst kreeg
met zijn idee over invoering van de Ecocar in
Hilversum een derde prijs.
Zijn verhaal kwam op het volgende neer.
Analyseer eerst de motieven om steeds weer
met de auto naar het centrum te willen rijden.
Probeer daarna ieder motief te ontzenuwen en
concludeer naar aanleiding daarvan waaraan
een alternatieve oplossing minstens moet vol
doen. Daarop volgt een futuristisch getint relaas
van iemand die zijn auto in een parkeergarage
zei en verder gaat winkelen met een elektrisch
aangedreven ecocar (20 km per uur). Hilversum
zou als eerste met een dergelijk systeem moeten
gaan experimenteren. Voor het publiek zal een
dergelijk systeem nog wel even wennen zijn.
Wisselt men zijn eigen auto tijdelijk in?
Volgens ons verkeerskundig jurylid is deze
oplossing niet zo futuristisch als het lijkt, maar
dichterbij dan men denkt. Een bruikbaar en
schoon alternatief.

Met zijn inzending 'Ruimte verslinden? Nee!
Ruimte benutten!' verdiende de heer Van
Wieringen uit Huizen een tweede prijs.
Vergroting van de wegencapaciteit lost volgens
de heer Van Wieringen niets op, immers dit
trekt nieuw verkeer aan met als gevolg dat er
opnieuw opstoppingen ontstaan. Hij pleit
ervoor het personenverkeer te beperken en het
vrachtverkeer vrije doorgang te garanderen.
Om iets aan het fileprobleem te doen, zullen de
files moeten blijven! Deze paradox vormt zijns
inziens het uitgangspunt voor verbetering.
Voorzieningen voor fietsverkeer en busvervoer
dienen een goede kans te krijgen, streng par
keerbeleid en doorstroming van autoverkeer
door de centra moet geremd worden.
Origineel is zijn idee om vervolgens de opritten
naar de snelwegen tweebaans te maken, één
voor vracht- en busverkeer en één voor autover
keer. Tijdens spitsuren wordt met behulp van
verkeerslichten, zoveel autoverkeer toegelaten,
als de snelweg kan verwerken. Verkeer op de
snelweg kan daardoor blijven doorstromen. In
de spits opereert een net van snelbuslijnen van
voldoende capaciteit. Sluip verkeer op lokale
wegen moet worden bestreden door bijvoor
beeld afsluitingen, wegversmallingen en invoe
ring van éénrichtingsverkeer. De bus wordt op
deze wijze een goed alternatief voor bijvoor

beeld het autoverkeer richting Amsterdam.
Dit plan lijkt ingrijpend, maar voorkomt in
ieder geval dat er nog meer wegen aangelegd
moeten worden die uiteindelijk toch weer niet
voldoende blijken te zijn. Het voorstel zit knap
in elkaar en behandelt zowel de problematiek
van de snel- als van de lokale wegen.

Met zijn ideeën over invoering van een open
baar vervoerbelasting eindigt de heer
Abrahamse op de eerste plaats.
Uitgangspunt voor zijn plan vormen de totale
kosten die op dit moment al aan het openbaar
vervoer in het Gooi worden uitgegeven en deel
deze door het mobiele aantal actieve inwoners,
is zijn redenering. Vervolgens krijgen alle
belastingbetalers een ’vrijvervoer-identiteitsbe-
wijs’. Met dit vervoerbewijs op zak kan men
vrij reizen binnen het Gooi. Deze maatregel
werkt zelfs kostenverlagend en bussen en trams
kunnen sneller circuleren. Deze belastingmaat
regel zou nog gepaard kunnen gaan met de
invoering van een zogenaamd 'binnencordon'-
regeling. Daarbinnen is woon-werkverkeer bin
nen bepaalde tijden niet welkom. Dit vergt wel
de aanleg van auto-/bus-/tram-/parkeer-/over-
stap-terreinen aan de rand van de bebouwde
kommen!
In combinatie met een tweede inzending van
zijn hand. die ingaat op de aanleg van een
Goois sneltram lijnennet (trambaantracé rondje
Huizen-Hilversum-Bussum-Naarden-Laren-
Huizen), zou een nieuw systeem kunnen ont
staan dat nog vele jaren mee kan.
Een werkelijk alternatief voor de groeiende
interne Gooise vervoersbehoefte.
Het leuke aan dit idee is datje duidelijk laat
zien waarvoor je deze belasting betaalt. Binnen
de regio zou voor dit idee draagvlak gezocht
moeten worden. Een aardige uitdaging voor bij
voorbeeld het gewest Gooi en Vechtstreek om
een dergelijke maatregel bij wijze van proef in
het Gooi ingevoerd te krijgen.

Enkele ideeën uit de overige inzendingen
Viaductenplan (de heer Geerlings, Hilversum)
Leg zo lang mogelijke vrij lage viaducten aan
voor de aan- en afvoer van het verkeer naar
Hilversum. Deze viaducten worden driebaans
uitgevoerd dus inclusief een wisselstrook.
Voordeel van deze constructies is dat de natuur
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minimaal versnipperd wordt. Daarnaast zouden
ook onder de A27 en de spoorlijn zoveel moge
lijk doorgangen gecreëerd moeten worden.
Commentaar: Originele inzending, enigszins
utopisch van karakter. Gevolg: flinke land
schappelijke aantasting. Voorwaarde is wel dat
bestaande wegen worden ingeruild, zodat
wegennet niet nog verder wordt uitgebreid.

Aanleg rotondes en rechts afslaan voorko
men (de heer Pastoor, Bussum)
Deze inzending was meer op verhoging van de
verkeersveiligheid gericht. Het aanleggen van
rotondes op gevaarlijke kruispunten eventueel
met verkeerslichten, scheelt per jaar 200 doden!
Op rotondes slaat men alleen rechts af, hetgeen
twee en een half keer veiliger is dan links
afslaan! Op deze rotondes heeft alle verkeer
voorrang. Voorstel wordt gedaan om deze bij
voorbeeld bij de kruising Franse Kampweg-
Nieuwe ’s Gravelandseweg te Bussum aan te
leggen. Ook zou op veel punten een verbod op
links afslaan de verkeersveiligheid verhogen,
bijvoorbeeld op Huizerweg, Brinklaan en
Landstraat in Bussum.
Ook bij deze inzending bleek dat wanneer men
eenmaal in de pen geklommen is er steeds meer
ideeën volgen, zoals: grote bedrijven verplich
ten om hun werknemers met bussen te vervoe
ren, onveilige kruispunten registreren en de
gemeente bij in gebreke blijven verantwoorde
lijk stellen, invoering snelheidsbeperking tot
30 km in de bebouwde kom en aanleg van snel
heidsremmers voor bromfietsen.
Commentaar: Geen direct antwoord op de
vraag. Inzending gaat meer in op aspecten van
verkeersveiligheid dan van beperking van het
verkeer. Voorstel bevat wel een aantal aardige
gezichtspunten waarvan melding op bestemde
punten de moeite waard is.

Dorpenroute (de heer Straatsburg, Huizen)
In deze inzending wordt opgemerkt dat de
zogenaamde dorpenroute (Hilversum-Huizen
via Laren en Blaricum) verschillende verkeers
regels kent. Inzender pleit voor één regeling
voor de gehele route, namelijk overal de voor-
rangsregeling opheffen. Aanvullend wordt
gepleit voor aanleg van de randweg-west ten
zuiden van Huizen om de dorpenroute te ontlas
ten. Verder wordt gepleit voor meer dwang op
het gebruik van de A27 en verdubbeling van

dezelfde A27. Een maatregel die ten goede
komt aan het ’groene hart’ van het Gooi.
Commentaar: Dit voorstel houdt de aanleg van
nog meer wegen in, waar in de beschrijving
maar weinig tegenover wordt gesteld. In strijd
met bedoeling prijsvraag en behoud ’Goois
karakter’. Bevat interessante opmerking over
eenduidig verkeersregiem.

Plaatselijk verdiepte aanleg van de Al (de
heer Le Coultre, Blaricum)
Dit voorstel komt neer op het verdiept aanleg
gen van de A1 over een afstand van circa
1700 meter vanaf kruispunt Crailo in zuidelijke
richting. Deze werkzaamheden combineren met
verdubbeling van de rijbanen. Daarbij bestaan
de parallelwegen handhaven! Voordelen van
'migratie’ van mens en dier tussen Tafelberg/
Blaricummerheide en Westerheide.
Commentaar: Te plaatselijke oplossing in rela
tie tot opgave van de prijsvraag.

Het kan verkeren in het Gooi (de heer Van
der Linden, Hilversum)
Mobiliteit garanderen voor niet-autobezitters,
namelijk door fietsers en voetgangers voorrang
te geven, sluitende netwerken van doorgaande
verbindingen aan te leggen, comfortabel open
baar vervoer en invoering vervoersmanagement
voor bedrijven! Verder maatregelen nemen ten
behoeve van de infrastructuur voor de auto,
deze volgens boommodel inrichten. Rijks- en
provinciale wegen als stam met vertakkingen in
de regio laten doorlopen.
Betere communicatie noodzakelijk voor draag
vlak ontwikkeling. Hameren op mentaliteitsver-
betering met accent op voordelen van niet-auto-
gebruik.
Commentaar: Reikt veel ideeën aan, maar is
weinig concreet in de oplossingen. Idee van
planmatige positieve communicatie over de
alternatieven voor het autoverkeer is origineel.
Voorstel biedt aanknopingspunten voor eenvou
dige en waarschijnlijk effectieve oplossingen.

Hoe verder?

De Vereniging van Vrienden van het Gooi
hoopt met deze prijsvraag een aantal ideeën te
hebben losgemaakt, die lokale en gewestelijke
bestuurders verder kunnen helpen bij het oplos
sen van de verkeersproblematiek in het Gooi. In
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ieder geval zijn er een aantal alternatieven naar
boven gekomen voor de aanleg van nog meer
wegen. Duidelijk is dat de VVG zich zal verzet
ten tegen verdergaande aantasting en versnip
pering van het Gooi. Middels een communiqué
zullen de lokale bestuurders nog op de hoogte
gesteld worden van een aantal aardige sugges
ties.
Wij hopen dat de publiciteit de inwoners van
het Gooi aan het denken zet over hun eigen
autogebruik. Wellicht kan het door bewust
gebruik al wat minder. Tenslotte hopen we als
VVG dat het gewest Gooi en Vechtstreek en
gemeenten een aantal zaken verder samen zul
len oppakken. Achteraf kan geconcludeerd
worden dat deze prijsvraag in ieder geval de
moeite van het avontuur waard was.

H.J. Proper

Oproep van ir H. Hondius,
Chaudfontaine, België

Van de heer H. Hondius ontvingen wij het ver
zoek voor informatie over de geschiedenis van
Rijksweg 1.
In ons archief troffen wij niets aan en daarom
hebben wij hem aangeboden de hulp van onze
lezers in te roepen, wat hij graag heeft geaccep
teerd.
Hieronder volgen twee brieven: één aan ons
gericht, d.d. 20 april jl. en één gericht aan
Rijkswaterstaat d.d. 20 december 1993.

20-04-1995
Vereniging van Vrienden van het Gooi,
Naarden,
Betreft: Geschiedenis Rijksweg 1.
Samen met collega ir J.J.H. Meulman te
Amstelveen zijn wij bezig met een studie naar
de geschiedenis van het vervoerbedrijf
Gooische Tramweg Maatschappij, dat van
1881 tot 51-12-1943 het vervoer in het Gooi
voor zijn rekening nam. Van 1881 tot 15-10-
1939 als tramwegmaatschappij, daarna als
busmaatschappij om dan in de NBM op te
gaan, die vervolgens samen met Moorse &
Kroon CN wordt en nu door de fusie met de
VAD tot Midnet is geworden.
Het wel en wee van deze tram werd in hoge
mate bepaald door de geschiedenis van
Rijksweg 1. De vragen die wij hebben, zijn
voorgelegd aan RW, zie bijgaande kopie, en
met de dienstbaarheid ambtenaren eigen heb
ben wij nimmer een reactie gekregen.
Mijn familie is lid van uw vereniging en ik lees
al jaren met plezier uw tijdschrift. De vraag
doet zich voor of er mogelijk onder uw leden
niet iemand is die toevallig in de geschiedenis
van RW1 geïnteresseerd is en mogelijk over de
vooroorlogse ontwikkeling iets weet. Misschien
heeft hij ook [oio's en/of tekeningen van de ver
schillende ontwikkelingsfasen.
DrA.C.J. de Vrankrijker weet hierover niets en
wist mij ook niemand aan te geven.
Wij wachten in spanning af o f er iemand is die
ons verdere gegevens ter beschikking kan stel
len.
Wij danken u bij voorbaat voor de te nemen
moeite.
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20 december 1993
De heer Hoofdingenieur-Directeur van de
Directie Noord-Holland Rijkswaterstaat,
Haarlem
Betreft: Studie naar de wisselwerking van de
verbetering van RWI tussen Diemerbrug en
Craailo tussen 1919 en 1939.
Hoogedelgestrenge Heer,
Collega ir J.J.J. Meulman en ik zijn bezig met
een studie naar het reilen en zeilen van de
Gooische Tram in de jaren 1919-1939. In die
jaren onderging RWI zijn eerste modernisatie-
fase. Wij hebben de indruk dat de concrete
plannen stammen uit 1926. Dan wordt er in de
commissarissenvergadering van de Gooische
Tram melding gemaakt van plannen om naast
RWI een dubbele trambaan aan te leggen. De
verbeteringen waren successievelijk:
- ongeveer 1930: inbedrijfname Baarn-Craailo

(Laren en Eemnes gebypassed) Zandbergen-
Hakkelaarsbrug-Muiden nieuwe Vechtbrug-
Merwedebrug (bypass Naarden en Muiden);

- 1931: viaduct onder de Oosterspoorweg;
- 1933: opening driebaans Merwedebrug +  een

eigen baan voor de tram:
- 1937: verbreding Zandbergen-Craailo met

verlegging trambaan en creatie van ventwe-
gen;

- 1939: verbreding Diemen, verlegging tram en
creatie ventweg.

De rijksconcessie van de tram in zijn laatste
vorm dateerde van 1921. Er is voortdurend
geharrewar geweest tussen uw voorgangers en
de tramdirectie wie nu de kosten van die ver
leggingen moest betalen. Resultaat: de tram,
gefinancierd met renteloze voorschotten.
Op 6 juni 1938 deelt het departement van
Waterstaat aan de GTM mee, dat het wenst dat
de tram verdwijnt. Dit zal per 15-10-1939 het
geval zijn tussen Craailo en Naarden en vanaf
26-2-1940 vanaf Muiderberg naar Amsterdam.
Onze vragen zijn:
1. Zijn de plannen en de uitvoering van dez.e
verbeteringen nog in uw archieven aanwezig?
Zo ja, mogen wij ze bestuderen ?
2. Wat was de exacte reden van het departe
ment om ineens het verdwijnen van de tram te
verlangen? De concessie bood daartoe in het
geval het algemeen belang het vereiste de
mogelijkheid. Zijn daar nog documenten over?
3. Heeft u in uw archieven publikaties over die

plannen en verbeteringen ? Een toch voor die
tijd belangrijke reeks van werken?
Wij beschikken over een vrij compleet dagblad
persdossier over die jaren, waaruit in grove
termen het bovenstaande is gereconstrueerd.
Uw medewerking aan ons onderzoek zullen wij
zeer op prijs stellen.

Hoogachtend,

Ir H. Hondius,
Rue de la Béole, 50 B-4050 Chaudfontaine,
Belgium
Te!../fax int. 32 41 67 3810
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Goois Museum
'oTïïrg

Hilversum en de «mroep, van weversdorp
tot Gooise Matras

Onder deze titel organiseert het
Omroepmuseum samen met het Goois Museum
en de Hilversumse Historische Kring “Albertus
Perk” een wisseltentoonstelling, zowel in het
Omroepmuseum als in het Goois Museum.
De tentoonstelling wordt georganiseerd in het
kader van het derde lustrum van de historische
kring.

Het weversdorp Hilversum werd aan het eind
van de vorige eeuw interessant als vestigings
plaats voor tal van industriële bedrijven.
Hilversum en de omroep zijn bijna vanaf het
begin onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
omroep startte in de fabrieken van de
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek aan de
Jan v.d. Heijdenstraat in Hilversum. Op 21 juli
1923 werd voorzichtig begonnen met radio-uit-
zendingen. In de drie jaaar daarna zijn achter
eenvolgens de NCRV. KRO. VARA, V.P.R.O.
en de AVRO opgericht. Aanvakelijk vestigden
de meeste verenigingen zich in Hilversumse
villa’s, maar snel werd voldoende geld ingeza
meld om eigen studio’s te bouwen. Met uitzon
dering van de V.P.R.O. werden door de omroe-
pen architectonisch belangwekkende gebouwen
neergezet. Door de overkoepelende organisatie
NRU en later NTS en NOS werden in de loop
van de tijd ook vele gebouwen in Hilversum
betrokken.
Na de Tweede Wereldoorlog nam met de groei
van de omroep ook het aantal Hilversummers
toe, die betrokken waren bij de omroep. Zo ont
stond in Hilversum de grootste muziekdienst ter
wereld, bestaande uit omroeporkesten en het
omroepkoor.
Naast de directe omroepmedewerkers vestigden
zich ook vele toeleveringsbedrijven in
Hilversum, waar de omroep een beroep
op kon doen.

De tentoonstellingen in het Omroepmuseum en
het Goois Museum worden aan de hand van
voorwerpen, maquettes, foto's en documenten
van verschillende thema’s, de relatie tussen de
omroep en Hilversum en de invloed van de
omroep op deze gemeente in beeld gebracht.
Onderwerpen zijn ondermeer de studio’s, de
huisvesting en verenigingen van de omroepme
dewerkers, de vele plannen van de omroep en
de gemeente Hilversum op het gebied van
ruimtelijke ordening en de invloed van de
omroepen op de Hilversumse samenleving. De
verschillende thema’s zijn evenwichtig over de
twee lokaties verdeeld. In de beide musea zal in
een video presentatie van ruim 20 minuten te
zien zijn. Onder de titel "Hilversum en de
Omroep” worden diverse hiervoor genoemde
onderwerpen in beeld gebracht.

Tegelijkertijd met de tentoonstelling verschijnt
een boek onder dezelfde titel. Het boek beslaat
twee honderd pagina’s en is rijkelijk geïllu
streerd. De uitgave wordt verzorgd door de
Uitgeverij Verloren te Hilversum en zal tegen
die tijd in de twee musea en in de boekhandel te
koop zijn voor ƒ 30,-.

Omroepmuseum

13 oktober t/m 7 januari 1996
Oude Amersfoortseweg 121-131, Hilversum
telefoon 035-(6)885888
openingstijden
di. t/m vr. 10-17 uur za./zo. 12-17 uur

Gooi Museum

13 oktober t/m 10 december 1995
Kerkbrink 6, Hilversum
telefoon 035-16)292826
openingstijden
di. t/m zo. 12.30-16.30 uur
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Stad en Lande Stichting

Afscheid voorzitter
Hoekzema

In verband met zijn benoeming
tot burgemeester van Den
Helder heeft het bestuur van de
Stad en Lande Stichting helaas
afscheid moeten nemen van
zijn gewaardeerde voorzitter.
De heer Hoekzema heeft tij
dens zijn voorzitterschap een
zeer actieve rol gespeeld en
vooral door zijn inzet is de
stichting erin geslaagd de
’Erfgooiersroute’ (waarover
hierna meer) door de ANWB
als een officiële fietsroute aan
te laten merken. Daarnaast
heeft hij er steeds voor geijverd
om de stichting ook blijvend
onder de aandacht te brengen, waarbij te den
ken valt aan de in 1986 met zoveel succes in het
gemeentehuis van Huizen georganiseerde erf-
gooierstentoonstelling. In alle opzichten mag
van hem gezegd worden, dat mede onder zijn
leiding de stichting overeenkomstig haar doel
stelling erin is geslaagd de geest van Stad en
Lande van Gooiland levendig te houden.
Het voorzitterschap van de stichting is statutair
gekoppeld aan de burgemeester van Huizen.
Het bestuur verheugt zich zeer over het feit, dat
de nieuwe burgemeester van Huizen, de heer
H.J. Verdier, bereid is met enthousiasme de
voorzittershamer over te nemen.

Laatste ontwikkelingen betreffende de
Erfgooiersroute

Hamdoiff, 1901.

oktober/november 1995 de bewegwijzering
gerealiseerd kan worden. Hiertoe is met de rij
wielpadenvereniging Gooi en Eemland een
overeenkomst gesloten, mede voor wat betreft
het onderhoud.
De houdt in, dat dan de route - in feite bestaan
de uit een noord- en een zuidlus, die afzonder
lijk gereden kunnen worden - met de bekende
ANWB-bordjes is aangegeven. Door de stich
ting is onder de naam ’Een verkenning door
Stad en Lande van Gooiland’ een boekje uitge
geven, waarin naast een volledige routebe
schrijving, tevens aandacht is besteed aan de
rijke historie van de erfgooiers. Het boekje dat
verkrijgbaar is voor ƒ 7,50 bij de VVV’s en de
boekhandel, is in overleg met de ANWB aange
past aan de nieuwe situatie, waardoor het moge
lijk is de route vanaf de diverse NS-stations te
starten.

Hotel Hamdorff

* i PALI

De ANWB heeft zich recentelijk bereid ver
klaard de voor de zogenaamde zuidlus van de E.J. Boeters. secretaris
Erfgooiersroute benodigde routebordjes gratis
aan de stichting te leveren. De daarvoor nodige
opdracht is inmiddels verleend. De levertijd is
evenwel ongeveer 5 maanden, zodat eerst in
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Uit de tijdschriften

Historische Kring Eemnes; 16e jrg. nr. 4,
december 1994

In het verleden hebben vele boeren Eemnes
verlaten om elders hun geluk te beproeven.
Rond 1672 was oorlogsgeweld de aanleiding,
vaak ook overstroming. In de zomer van 1993
was in een plaatselijke krant te lezen dat de
Eemnesser boer Isaak Makker met zijn gezin
ging verhuizen naar Denemarken; volgens zeg
gen van zijn vrouw werd het hem van alle kan
ten onmogelijk gemaakt een boerenbedrijf in
Eemnes voort te zetten. Zo begon het lot van de
emigrant de redactie van de historische kring te
interesseren. Ook was ze benieuwd naar de her
inneringen die de emigranten nog hadden aan
het Eemnes van hun jeugd.
De volgende stap was namen en adressen van
emigranten uit Eemnes te verzamelen en de
betreffende personen te vragen waarom ze wil
den emigreren, hoe de start in het nieuwe
vaderland ging en welke hun mooiste of dier
baarste herinneringen zijn.
De respons was goed. In dit nummer zijn de
ervaringen van elf oud-Eemnessers in den
vreemde verwerkt. De emigratiedata lopen van
vlak na de oorlog (1946) tot 1983 en zij gingen
heel ver: Flores in Indonesië, Nieuw Zeeland,
Canada, Zuid-Afrika. Twee waren priester - in
Larantoeka op Flores is een priestergraf te vin
den - een enkele bracht het niet verder dan in
loondienst te werken, de anderen kregen na ver
loop van enkele jaren een boerderij, welke som
migen tot een fors bedrijf wisten te ontwikke
len. De foto van Wim (Bill) Baas als cowboy in
Alberta. Canada, liegt er niet om.
Dit idee van de redactie lijkt een kostelijke
vondst. Niet alleen zijn de ervaringen van de
emigranten belangwekkend, maar ook valt uit
hun herinneringen het een en ander op te mer
ken over hun dorp van afkomst, tot bijna een
halve eeuw terug.

Contactblad van de Historische Kring
Bussnm; löe jrg. nr. 3, december 1994

Als de kerkklokken monotoon luiden betreft het
niet een bruiloft, maar een begrafenis. Over dit
op het eerste gezicht niet zo vrolijke onderwerp
schrijft Ina de Beer onder de titel ’Een gedenk
waardig familiebedrijf’. Door de 76-jarige Gijs
de Jager te interviewen kwam zij veel te weten
over de wederwaardigheden van de familie De
Jager, die haar inspanningen uiteindelijk
beloond zag in een bedrijf dat er zijn mag.
Ook M.J.M. Heyne schrijft over een man die
van volhouden wist, Philip Krant. Met smaak
vertelt deze wat hij in zijn leven heeft meege
maakt. In de oorlog kreeg zijn bedrijf, als alle
grotere joodse ondernemingen, een NSB-
beheerder en de familie kreeg een half uur tijd
om te vertrekken. Maar na de oorlog begonnen
ze van voren af aan. Onverwoestbaar als ze
waren, pakten ze het een na het ander aan en op
zijn 70e verjaardag benoemde de Koningin hem
tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Het artikel ’Bussumse Kerkgeschiedenis’ is een
tweede vervolg op een in vorige afleveringen
begonnen reeks, waarop enkele lezers hebben
gereageerd.
Tenslotte het begin van het stuk van Marcus
van der Heide over ’Wereldoorlog II in Bussum
in de letterkunde’, waarover in de volgende
aflevering, die in de serie over de bevrijding
van Nederland ter sprake komt, meer gezegd
wordt.

St. Maerten; tijdschrift van de Historische
Kring Maartensdijk; 6e jrg. nr. 12,
december 1994

De historische vereniging Maartensdijk dateërt
al vanaf 1987. Het feit dat Maartensdijk in de
provincie Utrecht is gelegen, heeft er vermoe
delijk toe geleid dat de vereniging tot nu toe
aan de aandacht van TVE is ontsnapt. Ten
onrechte! Sinds de stichting TVE haar jaarlijkse
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Open dag in Baarn hield en ook Weesp, hoewel
op de verkeerde Vechtoever, al twee keer een
Open dag organiseerde, zijn zulke overwegin
gen slechts haarkloverijen. Het moet iedereen
aangeraden worden eens een kijkje te nemen in
de kerk van Westbroek. In de loop van 1994
kwam daar de restauratie van St. Maerten van
de zeer bijzondere muurschilderingen klaar.
Een speciale uitgave, van augustus 1994, is
geheel daaraan gewijd en werd geschreven door
W. Haakma Wagenaar van het Centraal
Laboratorium voor onderzoek van voorwerpen
van kunst en wetenschap te Amsterdam. Daarin
worden behandeld de schilderingen op de toren,
de onderbouw-toren en de constructie van het
schip. En hoe dat alles tot stand is kunnen
komen en gedragen werd door particulier initia
tief en de overheden samen, onder leiding van
burgemeester Diepenhorst van de gemeente
Maartensdijk (U.), is de moeite van het lezen
waard!
Het onderhavige nummer wordt geheel gevuld
door een artikel van L. van den Brink dat han
delt ’Over vergeten namen van hofsteden,
wegen en landerijen in Groenekan’. Er ligt een
grondig onderzoek aan ten grondslag en is met
veel oude foto’s een interessante lectuur. Zie
bijvoorbeeld de lijst van eigenaren van
Schadeshoeve, de eerste eigenaar waarvan
omstreeks het midden van de 17e eeuw een
zekere Johan Blok was, maar dat in 1651 eigen
dom was van Jasper Schade (van Westrum),
Heer van Tuil en ’t Waal, Geëligeerde Raad ter
vergadering van de Ed.Mog.Heren Staten
’s Lands van Utrecht, Deken van Oudmunster,
gehuwd met Cornelia Strick van Linschoten. In
1865 werd de hofstede gesloopt. Ook kleine
boerenwoningen vergeet de auteur niet.

De Omroeper; uitgave van de Historische
Kring Naarden; 8e jrg. nr. 1, januari 1995

Het mag in 1995, schrijft Henk Schaftenaar,
wel een wonder genoemd worden dat het huis
Flevorama, fraaier dan ooit, een nieuw tijdperk
tegemoet kan gaan. Ruim vijfjaren stond het
leeg en werd het steeds bouwvalliger. Het is nu
gerestaureerd door een ’liefhebber’, waarbij het
huis een herindeling kreeg. Centraal daarbij
stond de minstens 150 jaar oude sequoia, die nu
vanuit verschillende vertrekken zichtbaar is.
Flevorama heeft een lange geschiedenis, die

ook hier weer zijn oorsprong vindt in de man
die veel van de Gooise noordflank zijn gezicht
gegeven heeft, J.P. van Rossum. Via zijn doch
ter kwam het in het bezit van de familie Dudok
van Heel en leden van die familie hebben, met
een onderbreking van 32 jaar (1901-1933), op
Flevorama gewoond tot 1989.
Het doet deugd zoiets te kunnen constateren en
te stellen tegen het vele dat verloren gaat of
zijn betekenis verliest. Een serie fraaie foto’s
laat zien hoe landhuis en park er weer glorieus
uit/.ien.
Over een reeks winkeltjes in de straten van de
vesting Naarden, met uitzondering van de
hoofdstraat die al eerder aan bod kwam,
schrijft A.C. Slinger, zonder gebruik te hebben
gemaakt van boeken of archieven.
Na bijna 80 jaren is de Vesting Naarden, met
andere buitenwerken van de vesting, nog voor
een groot deel aanwezig, wat in een druk
bevolkt gebied als het Gooi zeker opmerkelijk
is te noemen, schrijft J.S. van Wieringen tot
slot in deze aflevering.

Historische Kring Loosdrecht; 22e jrg.
nr. 101, februari 1995

Onder de titel ’Oudemanswater probaat middel
tegen schurft’ schrijft Trudy Marx een verma
kelijk verhaal over vee, dierenartsen en veeart
senijkunde in Loosdrecht. Met de veehouderij
daar is het tegenwoordig helaas wel groten
deels gedaan en Loosdrecht is ook allang geen
agrarisch dorp meer.
P. Bakker schrijft over ’Natuurgebied De
Meent’, Het Breukeleveense Meentje, vroeger
De Meent genoemd, was een interessant
gebied voor biologen.
Een Loosdrechts poëziealbum geeft ditmaal
een grafschrift op den achtingwaardige Heer
Dirk Ruyter, in leven onderwijzer, koster,
voorzanger en collecteur te Nieuw-Loosdrecht
(1727-1814). Auteur B. de Ligt.
’Over bijnamen in Loosdrecht’ weet
H. Zeidenrijk aardige dingen te vermelden.
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In de Gloriosa; uitgave van de Historische
Kring Ankeveen, ’s-Graveland en
Kortenhoef; 12e jrg. nr. 1, februari 1995

In dit nummer natuurlijk veel over de opening
van het eigen huis van ’In de Gloriosa’, op
17 december 1994. Er is veel gepresteerd en het
betrekken van de nieuwe behuizing is waarlijk
een gelukwens waard!
De burgemeester, W.J. Kozijn, schrijft over
fraude in de 18e eeuw in ’s Graveland, of: hoe
de illegale zandhandel werd bestreden.
Geruststellende gedachte dat frauduleuze ver
schijnselen van alle tijden lijken te zijn! Of
niet?
Ds Wumkes schrijft ov er de zondagsrust, naar
aanleiding van een aantal bepalingen daarom
trent van 1818. Zijn conclusie luidt: 1818 en
1995, andere tijden, andere zeden. Maar ook
hier kan de moraal zijn, dat de geschiedenis
zich herhaalt!
Tenslotte B.J. van der Kolk over 'Verdwenen
molens in en rond Ankeveen’.

Werinon, uitgave van de Historische
Kring Nederhorst den Berg; nr. 17, maart
1995
Zoals aangekondigd in het decembernummer
1994 draagt het verenigingsblad van de HK
Nederhorst den Berg nu de naam Werinon. De
meest recente onderzoekingen hebben namelijk
tot de overtuiging geleid dat Werinon de naam
is geweest van de oer-parochie - gesticht door
Liudger -, het latere Nederhorst den Berg. Deze
oer-parochie bestuurde destijds het hele
Vechtmondgebied, totdat nieuwe parochies
gevormd werden, zoals Muiden, Naarden en
’recent’ Weesp. Professor Leupen heeft aan de
HK toegezegd in dit verenigingsjaar een lezing
te zullen houden en daarna zal stellig de nodige
aandacht geschonken worden aan het ontstaan
van het dorp.
Verder in dit nummer een reeks verslagen en
aankondigingen van komende activiteiten. Jan
Baar schrijft over een schuilkerk aan de
Hinderdam en C.J. Bak gaat in op de geschie
denis van zijn familie, de ’oude Backen’.

Historische kringen
herdenken 50 jaar bevrijding

Inleiding
De historische kringen tussen Vecht en Eem
herdenken de 50e verjaardag van de bevrijding
van Nederland elk op eigen manier. En al kan
vaak gezegd worden dat een min of meer vast
patroon gevolgd wordt, vaak ook ligt het accent
net weer wat anders.

Eigen Perk; uitgave van de Historische
Kring 'Albertus Perk’ Hilversum; 15e jrg.
nr. 1, maart 1995

Albertus Perk opent de rij en beperkt zich tot
enkele herinneringen aan de bezettingstijd. De
gaarkeuken aan het Langgewenst wordt door
Egbert Pelgrim herdacht. En dan natuurlijk de
voedseltransporten in de hongerwinter, lang
niet ongevaarlijk door razzia’s, arrestaties en
beschietingen door Engelse jachtvliegtuigen,
zoals we uit het artikel van Robbert
Korpershoek weten.

Villa Amuda, uitgave van de Historische
Kring Stad Muiden; 8e jrg., no. 3, maart
1995

De historische kring Stad Muiden geeft een
’special’ van Villa Amuda uit, helemaal
geschreven door Tom de Jonge, met als titel
’De bevrijding van de Muiers’. Voor deze uit
gave maakte de auteur gebruik van eigen, toen
gemaakte notities, aangevuld met wat hem uit
mondelinge verhalen bekend was. Om het spe
cifieke Muidense, dat toch al als een rode draad
in dit relaas te herkennen is te onderstrepen,
gaat het over Muiers, in plaats van over
Muidenaren. Een goed doorlopend verhaal.

Baerne; tijdschrift van de Historische
Kring Baarn; 19e jrg. nr. 5, april 1995

Dit tijdschrift rijgt aan de hand van een fotore
portage een reeks bevrijdingsherinneringen aan
elkaar. Een leuk scholierenkatern tot slot.
Een wijs stukje van de hand van H. Bronkhorst
'Na vijftig jaar een nieuw Europa. Van moffen
tot Duitsers’ opent het nummer.
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Contactblad van de Historische Kring
Bussum; l ie  jrg. nr. 1, april 1995

Naast enige thema’s uit de bezettingstijd - een
aardig artikel over de Centrale Keuken in
Bussum - en een vervolg over de activiteiten
van de familie De Jager, tenslotte uitmondend
in het bekende uitvaartverzorgingsbedrijf van
die naam; beide artikelen van Ina de Beer.
Marcus van der Heide vervolgt in dit nummer
zijn beschouwingen onder de titel
’Wereldoorlog II in Bussum in de letterkunde’.
Van de schrijvers die ter sprake komen enkele
namen: Willy Corsari (geb. 1897), Ina Boudier
Bakker (1875-1966). Helma Wolf-Catz (1900-
1979), Loeka Wolf-Catz (geb. 1930) en tenslot
te Floris Bertold Bakels (geb. 1915). Deze laat
ste werd vooral bekend door zijn gedurende
driejaren in gevangenis en concentratiekamp
bijgehouden dagboek. Het laatste boek van
Bakels verscheen in 1988: ’Wachters op de
morgen’, het korte leven van Christian
Corneille Dutilh, geboren in 1915 en gefusil
leerd in 1944, is een eerbetoon aan de verzets
strijder Dutilh, die één van zijn beste vrienden
is geweest.
Marcus van der Heide maakt een slotopmerking
aangaande de tweede aflevering van dit hoofd
stuk: de besproken werken hebben eigenlijk
alle een documentair karakter, waardoor ze blij
vende waarde hebben, ook na de herdenking
van vijftig jaar bevrijding.

Historische Kring Eemnes; 17e jrg. nr. 1,
april 1995

Aandacht wordt besteed aan het leven geduren
de wereldoorlog twee, aan het verzet, de onder
duikers en het opvangen van evacués. Dit laat
ste heeft in Eemnes een rol gespeeld welke in
andere plaatsen niet voorkwam. Al deze verha
len klinken bekend, maar voor iedere plaats
toch telkens ook weer even anders. Een schrij
nend verhaal is dat over Victor Alfred van
Swieten, die op 1 oktober 1943 werd gefusil
leerd.

In de Kring Berichten; Historische Kring
Huizen; 16e jrg. nr. 1, april 1995

Hierin schrijft M. Heyder onder de titel ’Wie
goed doet, goed ontmoet’ een verhaal ’uit

bange en blije dagen', waarin hij zijn herinne
ringen aan de oorlogsjaren vertelt. Zoals de
deelnemers aan de Open dag van TVE op
13 mei jl. weten, is Heyder vlak voor de Open
dag overleden. Het bovenaangehaalde artikel
leverde hij nog, de toegezegde lezing verviel
dus helaas!

Kwartaalbericht; Stichting Historische
Kring Laren (N.H.); 14e jrg. nr. 51,
april/mei 1995

Dit nummer is geheel gewijd aan bezetting en
bevrijding. Laarders en Larinezen geven hun
eigen herinneringen ten beste. Het geeft een
goed beeld van Laren tussen 1940 en 1945.
Verder een interessant artikel over De
Bergstichting, terwijl het gedenkteken op de
Brink en het ondergronds verzet eveneens
belicht worden. Een paar zeldzame foto’s verle
vendigen het geheel.

Mededelingenblad Historische Kring
Blaricum; nr. 21, mei 1995

Blaricum biedt een in dezelfde trant geschreven
nummer aan als Laren, maar natuurlijk wel met
duidelijk andere accenten. Zo is er het artikel
over de beeldend kunstenaar Baruch Lopes de
Leao Laguna, die leefde van 1864 tot 1943. Hij
maakte onder meer portretten van Sir Henri
Deterding (van de BPM) en van directeuren van
Olivetti, Hirsch en de Bonneterie. Verder
dr S.J. Philips, en van nationale grootheden als
Colijn en Domela Nieuwenhuis.

In de Gloriosa; uitgave van de Historische
Kring Ankeveen, ’s-Graveland en
Kortenhoef; 12e jrg. nr. 2, mei 1995

Op 12 mei 1995 wordt de feestweek van de
bevrijding in ’s Graveland afgesloten met het
rijden van een militaire colonne op de
Leeuwenlaan. In de open stafauto generaal
Charles Foulkes. Bij het gemeentehuis krijgt hij
een schilderij aangeboden van de schilder
Cornelis Kuyper.
In Kortenhoef speelt zich een dergelijk tafereel
af, maar hier is het het schilderij van Flip
Hamers, niet lang geleden overleden.
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Werinon, uitgave van de Historische
Kring Nederhorst den Berg; nr. 15,
mei 1995

We weten nu dat Werinon het tijdschrift is van
de HK Nederhorst den Berg. Van het hoge zan
derige Gooi naar het polderland. Nederhorst
den Berg laat inderdaad een heel andere kant
van de oorlog zien. De Horstermeerpolder werd
in het voorjaar van 1940 onder water gezet en
dat diende een zuiver defensief militair belang.
Maar op 14 april 1945 was de inundatie, toen
voor de tweede keer, een louter agressieve daad
van de bezetter. De boerderij ’Rustoord’, nog
steeds te vinden aan de Vreelandseweg dichtbij
de sluis 'Het Hemeltje', levert Jan Baar de stof
voor zijn artikel over de onrustige tijden welke
de boerderij toen beleefde. De foto op het
omslag van deze aflevering, Prutpolder-
’Rustoord’ uit 1945, geeft een goed beeld.

Historische Kring Loosdrecht; 22e jrg.
nr. 102, mei 1995

Loosdrecht pakt het geheel anders aan. Deze
aflevering bevat maar één artikel, een lang en
triest verhaal over Anton van der Waals in
Loosdrecht (1944). door T. Marx-van Ankum.
Gelukkig zijn de hoofdfiguren geen
Loosdrechters. Antonius van der Waals was
een der grootste landverraders die Nederland
heeft gekend. Opererend onder steeds weer
andere namen, liet hij zich in de gemeente
Loosdrecht in december 1943 inschrijven als
Hendrik Jan de Vries. Zijn opdracht was het
oprollen van illegale groeperingen in Utrecht en
omgeving.
Toen de oorlog voorbij was, leek hij van de
aardbodem verdwenen. Aangenomen werd dat
hij dood en begraven was. Maar dankzij knap
speurwerk is hij gevonden. In september 1946
kon de Nederlandse overheid met hem afreke
nen. In 1948 ter dood veroordeeld, werd hij in
januari 1950 gefusilleerd.

St. Maerten; tijdschrift van de Historische
Kring Maartensdijk; 7e jrg. nr. 13,
mei 1995

Ook Maartensdijk wil geen veelomvattende
geschiedenis van de oorlogsjaren in het dorp.
Als lichtend verhaal uit donkere jaren springt

het artikel van Koos Kolenbrander naar voren.
De Maartensdijkse huisarts W. Steyling zette in
de Hollandse Rading een noodziekenhuis op,
waarin hulpbehoevende evacués en aanstaande
kraamvrouwen terecht konden.
En dan schrijft Wim Hoebink over het drama
van 28 mei 1944, toen een vlucht van een
Engelse bommenwerper eindigde in de polder
bij Groenekan. Van de tien bemanningsleden
kwamen drie om het leven. Ze mogen niet wor
den vergeten, zegt de auteur, en hij doet daar
mee terecht een beroep op het geweten.

Deze herdenkingsreeks liep van zeer persoonlij
ke herinneringen, een aardig maar beperkt
beeld opleverend, via wat meer algemeen gel
dende verhalen, naar de zeer selecte aanpak,
waarbi j een enkel persoon of een enkele
gebeurtenis scherp naar voren komt.
Het doel van deze serie was ze wat tegenover
elkaar te stellen.

M.W. Jolles
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Literatuur

Boekbespreking

Bouw-historische Documentatie en
Waardebepaling Vesting Naarden,
Kazerne Oud Molen

door ir A. Viersen en drs E. Vink
180 pag., rijk geïllustreerd
Uitgegeven door de Rijksgebouwendienst van
het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1994.

Dit rapport, dat in augustus 1994 is verschenen,
behandeld het in 1878 gebouwde bomvrije
kazernegebouw annex hospitaal op het bastion
Oud Molen. In opdracht van de
Rijksgebouwendienst heeft Kamphuis Bureau
voor Bouwhistorie zich beziggehouden met een
inventarisatie en interpretatie van de bouwkun
dige elementen die in de kazerne en de bijbeho
rende remise en poterne aanwezig zijn. Dit
werk is grotendeels uitgevoerd door ir A.
Viersen. Daarnaast werd uitgebreid archiefon
derzoek gedaan naar de bouw en het gebruik
van de kazerne door drs E. Vink.
Het rapport bestaat uit een algemeen gedeelte,
waarin aan de hand van bronnenmateriaal
wordt ingegaan op de bouwgeschiedenis van
kazerne Oud Molen. Daarbij wordt ingegaan op
de plannen, het bestek en de werkzaamheden.
Daarnaast wordt een schets gegeven van het
uiteindelijke resultaat: in- en exterieur van
kazerne, remise en poterne na de voltooiing van
de bouwwerkzaamheden en de later doorge
voerde wijzigingen aan het gebouw, die overi
gens niet zeer talrijk zijn geweest.
Behalve een bouw-historische schets wordt in
het algemene gedeelte ook een waardering van
de kazerne, remise en poterne gegeven. De con
clusie is dat het bij deze gebouwen gaat om een
object van militair-historisch en -architecto
nisch belang, dat een goed beeld geeft van de

militaire bouwkunst aan het eind van de vorige
eeuw. In de huidige toestand biedt het complex
een hoge mate van authenticiteit en het is zeer
de moeite waard het gebouw te restaureren en
een passende bestemming te geven.
Na het algemene gedeelte volgt een literatuur
lijst en een uitgebreid overzicht van gebruikte
bronnen. Het rapport wordt besloten met drie
bijlagen, waarin een uitgebreide beschrijving
wordt gegeven van de huidige situatie van in-
en exterieur van het bomvrije Hospitaal Oud
Molen, de bomvrije Remise, het
Munitiemagazijn en de Ijskelder en een
beschrijving van de Poterne.
Tot slot volgen 80 pagina's met illustraties,
bestaande uit oorspronkelijke tekeningen en
meer en minder recente foto’s van het in- en
exterieur.

Bouw-historische Documentatie en
Waardebepaling Vesting Naarden,
Promerskazerne
door ir A. Viersen en drs E. Vink
183 pag.. rijk geïllustreerd
Uitgegeven door de Rijksgebouwendienst van
het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1994.

Dit rapport, verschenen in oktober 1994. behan
delt de Promerskazerne en is ook in opdracht
van de Rijksgebouwendienst uitgevoerd door
Kamphuis Bureau voor Bouwhistorie.
Het rapport begint met een overzicht van de
historie van het gebouw, zowel bouwkundig als
zakelijk. Vervolgens wordt ingegaan op de ver
schillende bestekken die, als gevolg van gewij
zigde plannen en financiële tekorten, tussen
1874 en de definitieve voltooiing in 1879 zijn
opgesteld. Overigens werden ook na 1879, tot
circa 1910, nog verschillende verbouwingen en
verbeteringen doorgevoerd aan het gebouw,
evenals na de tweede wereldoorlog, toen het

TVE 13" jrg. 1995
- 176 -



gebouw zijn defensieve taak al lang kwijt was.
Op het bouw-historisch overzicht volgt een
beschrijving van het in- en exterieur van de uit
een voor- en achterbouw bestaande kazerne.
De conclusie van dit gedeelte van het rapport
luidt dat de kazerne, hoewel het gebouw niet
meer in de oorspronkelijke staat verkeert, nog
steeds van belang is als militair-architectonisch
object. Aanbevolen wordt dan ook om de oor
spronkelijke structuur van het gebouw opnieuw
tot uiting te laten komen door restauratie van
het exterieur en sloop van latere toevoegingen
aan dat exterieur.
Ook in dit rapport volgt op het algemene
gedeelte een literatuurlijst en een uitgebreid
overzicht van gebruikt bronnenmateriaal. Het
rapport wordt besloten met een drietal bijlagen,
waarin de tekst van het bestek dat in 1875 werd
opgesteld, wordt weergegeven, naast een
beschrijving van het voormalige buskruitmaga-
zijn en een vergelijking tussen de kazernes
Promers en Oud Molen.
Tot slot volgen 78 pagina's met illustraties,
bestaande uit oorspronkelijke tekeningen en
meeren minder recente foto’s.

Beide rapporten zijn, door de deskundigheid
waarmee de onderzoeken zijn uitgevoerd en de
overvloedige vermelding van bronnenmateri
aal, zeer de moeite waard voor een ieder die
zich interesseert voor de militaire geschiedenis
van de Vesting Naarden. Maar ook voor degene
die zich interesseert voor de bouw-historischc
kant van de Vesting Naarden bieden deze rap
porten een rijke bron aan informatie.

Drs M. Langelaar, Stadsarchief Naarden

De natuur en het Kievitsdal

door G. Bom-Zwartjes (samenstelling en redac
tie)
Prijs ƒ 25,-
Uitgegeven door de Natuurcommissie
Hilversumsche GolfClub, 1995
Verkrijgbaar in de boekhandel en in de golf
shop van de Hilversumsche Golf Club.
Soestdijkerstraatweg 172, Hilversum.
ISBN 90-71123-33-2

In het kader van het 85-jarig bestaan van de
Hilversumsche GolfClub is een fraai uitge
voerd boekje samengesteld over de historie
van de golfbaan en de flora en fauna die er
voorkomt. De geschiedenis van de Utrechtse
en Gooise gronden die deel uitmaken van de
golfbaan, worden uitgediept en ook het ont
staan van het Kievitsdal wordt verklaard. De
Gooyergracht die het gebied verdeelt en de
grenspalen (Leeuwenpalen) komen eveneens
aan bod. Aan de hand van de route die de gol
fers tijdens het beoefenen van hun sport vol
gen, wordt men van hole naar hole meegeno
men. Per hole volgt een beschrijving van wat
te zien is. Behalve een overzichtstekening van
de holes en de planten en dieren die daar voor
komen, wordt de tekst met afbeeldingen van
een soort en fraaie kleurenopname gelardeerd.
Aan het eind volgt nog een overzichtlijst met
de meest voorkomende vertegenwoordigers
van de flora en fauna. Van de vogels wordt
bovendien nog hun aanwezigheid rond het par
keerterrein, de driving range en de 18 holes
apart behandeld. In het enthousiasme om dit
leuke boekje te maken is men helaas vergeten
de biologische informatie te controleren, waar
door men nogal wat steekjes heeft laten vallen.
Enkele voorbeelden. De vuursalamander is
zeer zeldzaam en komt alleen in Zuid-Limburg
voor. De afgebeelde muis is geen spitsmuis,
maar een bosmuis. Vossen ruimen geen her
melijnen en bunzings op!
Dit boekje is een lovenswaardig initiatief,
waaraan ook niet-golfers veel plezier kunnen
beleven. Hoewel in het hoofdstukje 'Golf met
oog voor natuur' staat vermeld dat ook tal van
wandelaars kunnen genieten, is dit voor hen
slechts vanaf de randen van het gebied wegge
legd. Om het terrein te mogen betreden moet
men lid zijn.

D.A.J.
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Actualiteiten

Stichting Gooiseh Vervoermüseuni
Hilversum

’Terug in de tijd met de Gooische stoom
tram’

13 - 15 oktober 1995
Een uitgebreide expositie over het tijdperk van
de tram in onze regio. Deze expositie omvat
onder meer rijdende modellen, veel foto- en
documentatiemateriaal, een videopresentatie en
vele interessante attributen.
Op vrijdag 13 oktober 1995 om 19.00 uur ope
ning met een dialezing over de Gooische tram
door de heer G. Barendrecht. Tevens wordt een
film over de Gooische tram uit 1946 vertoond.

De expositie wordt gehouden in het St.
Annagebouw, gelegen in de pastorietuin achter
de St. Vituskerk, ingang aan de St. Vitusstraat.

Stichting Gooiseh Vervoermuseum, Postbus
689,
1200 AR Hilversum; telefoon 035-
6231249/6850956
Openingstijden zaterdag en zondag 11 .OO
IT.00 uur

Comenius Stichting

Comeniusdag 1995
Op zaterdag 11 november aanstaande zal in de
Grote Kerk te Naarden, als eerste op rij, de
Comeniusdag 1995 worden gehouden, georga
niseerd door de Comenius Stichting te Naarden,
die op 15 september 1993 werd opgericht. Het
doel van de stichting is om in zo breed mogelij
ke kring, ongeacht politieke, geloofs- of etni
sche aspecten, kennis en begrip over de persoon
van Jan Amos Comenius (1592-1670) levend te
houden, respectievelijk te verbreiden.

De Comeniusdag 1995 begint om 14.00 uur en
zal eindigen om circa 17.00 uur. Ze vindt plaats
in de maand waarin het 325 jaar geleden is dat
Comenius is gestorven en in Naarden zijn laat
ste rustplaats heeft gevonden.
In 1995 is het 50-jaar geleden dat de Verenigde
Naties zijn opgericht. Dit jaar is tevens uitge
roepen als ' V.N.-jaar voor tolerantie’.
Reeds in zijn tijd had Comenius gedachten over
een ’wereldregering’, in het kader van zijn ver
langen naar bevordering van onderling begrip
en het vreedzaam samenleven van mensen en
volken, waarbij tolerantie uiteraard een belang
rijke rol speelt.
Als sprekers op deze dag zullen optreden: de
heer prof.dr P.H. Kooijmans, hoogleraar te
Leiden en oud-minister van Buitenlandse
Zaken, die zal spreken over ’Wereldbestuur of
Wereldanarchie?’ en de heer H.J.A. Hofland,
journalist, die zal spreken over ’De crisis van
de verdraagzaamheid’.
Als moderator zal de heer dr R.M. Nepveu te
Naarden fungeren.
Onder auspiciën van het Czech Centre te Den
Haag zal, als omlijsting van het gesproken
woord, muziek ten gehore worden gebracht
door het Praags Koper Kwintet onder leiding
van prof Josef Swejskovsky.
Aan de organisatie van de Comeniusdag wordt
meegewerkt door de Stichting ’Burgerzin’ te
Naarden.
De entréeprijs voor de Comeniusdag bedraagt
ƒ 35,- per persoon, scholieren en studenten
betalen ƒ 15.- per persoon. Toegangskaarten
kunnen worden besteld bij: Comeniusstichting,
Antwoordnummer 484, 1400 WC Naarden of
Postbus 5810, 1410 GA Naarden.
Men wordt verzocht gelijktijdig met de gespe
cificeerde aanvrage (gewone plaatsbewijzen of
plaatsbewijzen voor scholieren of studenten)
het verschuldigde bedrag over te maken op:
ABN Amro Bank, rekening no. 554085216 of
Postbank, rekening no. 2326180 danwel een
betaalcheque of Eurocheque bij te sluiten.
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Plaatsbewijzen zullen niet eerder worden ver
zonden, dan na ontvangst van het verschuldigde
bedrag, mits dit bedrag uiterlijk op 3 oktober op
een van beide rekeningen is geboekt danwel
door middel van een cheque is ontvangen.

In verband met de voorkeur bij het toewijzen
van plaatsbewijzen aan donateurs en hun intro
ducés, wordt belangstellenden voor de
Comeniusdag 1995 aangeraden snel te reage
ren. Zij die zich thans aanmelden als donateur
met een minimumbijdrage van ƒ 70.- verkrijgen
het recht op een plaatsbewijs voor elk van de
Comeniusdagen te houden in 1995 en 1996 en
krijgen tevens het voorrecht vroegtijdig meer
dere plaatsbewijzen te bestellen.
De Comeniusdag 1995 wordt, behalve door
particuliere donateurs, mogelijk gemaakt door:
de Stichting Prins Bernhard Fonds, de Stichting
VSB Fonds, de Nationale Unesco Commissie.
Hagemeyer N.V., Stork N.V.. Wolters Kluwer,
ABN Amro Bank. Schuitema N.V.. Deloitte &
Touche, gemeente Naarden.
Het bestuur van de Comenius Stichting bestaat
uit: J.J. Meijer, voorzitter, W.P. Bonga.
dr H. Kluvcrs. M.P.D. B.sse van Sytzama-B.sse
van der Borch tot Verwolde.

Stichting Regionale Geschiedbeoefening
Noord-Holland

Cursussen seizoen 1995-1996
Elk jaar organiseert de Stichting Regionale
Geschiedbeoefening Noord-Holland tussen
oktober en Pasen enkele cursussen voor mensen
met belangstelling voor lokale en regionale
geschiedenis. De cursuskosten zijn onveranderd
gebleven: 15 gulden per les. Het cursusaanbod
wordt gepresenteerd in een apart eursuspro-
grammaboekje dat begin augustus verschijnt.
Dit boekje wordt toegezonden aan alle histori
sche verenigingen, archiefdiensten, openbare
bibliotheken en aan alle oud-cursisten. Andere
belangstellenden kunnen het aanvragen bij het
bureau van de Stichting, telefoon 023-318436.

Armenzorg

In vroeger eeuwen konden mensen gemakkelijk
tot armoede vervallen door ziekte, werkloos
heid of te lage lonen. Armoede was echter niet
alleen een zorg voor degenen die het óver

kwam. De hogere maatschappelijke lagen hiel
den zich met de zorg voor de armen bezig. Er
bestonden in verschillende tijden vele manie
ren waarop hulp aan armen werd geboden.
Uiteindelijk maakte de Bijstandswet aan deze
uniformiteit een einde,
lokatie: Hoorn
tijdstip: woensdag 19.30-21.30 uur
aanvang: 1 november 1995
duur: 4 lessen

Geschiedenis in beeld
Een overzicht van de ontwikkeling van de kar-
tografie en de prentkunst aan de hand v an de
bijzondere collectie van de Provinciale Atlas,
lokatie: Rijksarchief Haarlem
tijdstip: zaterdag 1 1.00-13.00 uur
aanvang: 4 november 1995
duur: 4 lessen

Hoe woonden onze voorouders?

Boedelinventarissen vormen een schat aan
gegevens over het dagelijks leven van mensen
in vroeger tijden. Welke kleren droegen ze,
welke gebruiksvoorwerpen hadden ze in huis.
hoe was de woning ingericht, zijn enkele van
de vragen die met behulp van dit bronnenmate
riaal kunnen worden opgelost. In deze cursus
zal hier nader op worden ingegaan,
lokatie: Weesp
tijdstip: maandag 19.30-21.30 uur
aan vang: 8 januari 1996
duur: 5 lessen
duur: 4 lessen

Sporen van nijverheid: op zoek naar
industrieel erfgoed

Samenhangend met het gelijknamige project
en de in september uit te brengen handleiding
wordt in een tweetal lessen ondersteunende
uitleg gegeven over historisch onderzoek naar
bedrijvigheid, arbeidsomstandigheden en
andere met de geschiedenis van de industriali
satie verbonden onderwerpen. Ook voor niet-
deelnemers aan het project,
lokatie: nader te bepalen, afhankelijk van de
woonplaatsen van de deelnemers
tijdstip: dinsdag 19.30-21.30 uur
aanvang: oktober 1995
duur: 2 lessen
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Auteurs

Pieter Abrahamse (geb. 1930). Studeerde aan
de Bestuursacademie te Haarlem voor het
diploma gemeente administratie, behaalde
tevens het diploma van de Stichting Overheids
Documentatie en het diploma Algemene
Planologie in Utrecht. Werkzaam in diverse
gemeentelijke, provinciale en rijksdiensten,
laatstelijk bij de gemeente Hilversum als plano
logisch administratief medewerker bij de
Stedebouwkundige Dienst en later bij de afde
ling Stadsontwikkeling. In deze laatste functie
startte hij het Bureau Straatreclame. Thans nog
actief in verschillende besturen van werkgroe
pen en stichtingen.

E.N.G. Joosse-van Damme (geb. 1931). Is
sedert 1991 emeritus hoogleraar in de
Dieroecologie aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam en heeft in dat vakgebied diverse
publikaties op haar naam staan betreffende de
bodembiologie en de oecotoxocologie. Maakt
sedert 1991 een studie van de bewoningsge-
schiedenis van de Hinderdam. Woont aan de
Hinderdam te Nederhorst den Berg.

P.H.D. Leupen (geb. 1939). Hoogleraar
Middeleeuwse Geschiedenis aan de universiteit
van Amsterdam. Promoveerde in 1975 op:
Filips van Leiden. Een onderzoek naar de vorm
en inhoud van zijn traktaat. Gespecialiseerd in
geschiedenis van de politieke theorieën van de
middeleeuwen in stedengeschiedenis
(Nijmegen, Maastricht). Lid van de
Internationale Commissie voor
Stedengeschiedenis.

drs M.J.A. van der Heide
(geb. 1943). Classicus. Schreef artikelen in het
kader van het honderdjarig bestaan van
Toonkunst in Bussum, Auteur van het in 1984
verschenen werk “Bussum door schrijvers-
ogen”. Gafin 1987 “Schilderachtig Gooiland"
van LH. Biegel en in 1993 het "Dagboek 1917-
1920 van A.F. Pieck” uit, voorzien van annota
ties en illustraties.
Woont in Bussum.

Verantwoording illustraties

De Erfgooiers
Bibliotheek Nederlandse Academie van
Wetenschappen. Amsterdam.
De Hinderdamse tol
1. Alg. Rijks Archief, Den Haag, Vestingplan
H-757
2. Foto van de auteur
3. Streekarchief Hilversum
H. de la Rive Box
2. Hermes, pag. 8, 111 1937, van de auteur
I, 3,4,6,8 van de auteur
5.7 Collectie Goois Museum
Dr. A.C.J. de Vrankrijker
Van de auteur
Stad en Lande Stichting
Collectie Nieuwenhuizen, Blaricum

Rectificatie
TVE Lie jaargang nr. 2: op blz. 99 I4e regel ran
boven staat ca. elf uur ’s avonds, dit moet zijn één
uur 's nachts.
Op blz.. 102 ontbreekt noot 6: Zie ook ’Langs ver
boden wegen’, achtergronden van buitenechtelijke
geboorten in Noord-Holland, J. Kok, Hollandse
Studiën nr. 27 blz.. 60.
Blz. 102 7e regel van boven I el in plaats van e el.
Blz. (S’7: Isabee, het tussen haakjes geplaatste
’oorijzermuts’ is onjuist en moet vervallen.
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