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Mijn zoektocht naar de oude
Ankeveense grafzerken

Jan M. Veenman

Tijdens mijn zoektocht naar de oude Anke
veense ‘binnenkerkelijke’ grafzerken kwam ik
al gauw tot de conclusie dat een reeks van klei
ne ruzietjes, gehakketak, hoogmoedigheid, ge
brek aan tolerantie, talloze slordigheden en
tenslotte ongeinteresseerdheid aanleiding wer
den tot het verloren gaan van bijna alle histori
sche grafzerken uit onze plaatselijke geschiede
nis. Voor zover mij bekend waren er in het be
gin van de twintigste eeuw nog slechts enkele
grafzerken bekend waarvan die van de Am-
bachtsvrouwe Maria Elisabeth de Wale en die
van de predikant Aernold W.C. Voet de be
kendste waren. Nou was dat ‘verloren gaan’
ook weer niet zo verwonderlijk omdat het
priesterkoor en de imposante toren van de
middeleeuwse kerk, die sedert h e tjaa r 1606 in
eigendom was van de Ankeveense Nederlandse
Hervormde gemeente, in het jaar 1830 ge
sloopt werden en de R.K. kerk op het Hollands
End (bouwjaar: 1758) en de gereformeerde
kerk eveneens op het Hollands End (bouwjaar:
1895) gebouwd werden toen het begraven in
de kerk nog slechts bij zeer hoge uitzondering
plaatsvond. De gereformeerde kerk op het
Hollands End was tevens zo klein dat zij geen
ruimte bood voor een graf binnen haar muren.

O m dat de reform atie geen wijzigingen heeft
aangebracht voor het begraven in de kerk kon

ik aan de hand van interieurbeschrijvingen,
begrafenisdocum enten, oude verhalen en en
kele voorzichtige conclusies een beeld vor
men betreffende het begraven in de oude
middeleeuwse St. M aartenkerk gelegen aan
de Ankeveense dijk (tegenwoordig genoemd:
het Stichts End) en wat er zoal met de aanwe
zige grafzerken is gebeurd. Allereerst ga ik
daarvoor, aan de hand van de ‘Geheymschrij-
ver’ een bezoek brengen aan de oude kerk al
vorens de grote, en tevens dramatische ver
bouwing in het jaar 1830 zal plaatsvinden.

De ‘Geheymschrijver van Staat- en Kerke der
Vereenigde N ederlanden’ vertelt in het jaar
1759 om trent deze kerk onder m eer het vol
gende:

‘De Gereform eerde Kerke van Ankeveen staat
om tren t m idden in 't Dorp, en was voor de Ver
andering  der Regeering een Parochiekerk, de
welke St. Marten voor Schutsheylig plagt te heb
ben. De lengte van haren Buyk is 18 en de breete
10 treden; het C hoor lang 13, en breed 8 treden.
Zie is beneden belegt m et eene blaauwe hard
steenen Vloer, en boven met een fraai haute
Overwelf voorzien; werd zeer zuyverlyk onder
houden, en  is in hare Gestoelten zeer wel ge
schikt en gereguleert; invoegen de gem eente na
een ieders Rang en Hoedanigheid, daar plaats
kan nem en. Van haar O uderdom  hebben wy
geen bericht.

Achterkant (oostzijde) van  ‘het huis
van Ankeveen’ in hetjaar 1730. (teke
ning: Cornelis Pronk)
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Betreffende hare m erkwaardigheden en cier-
agien, derselve bestaan eerstelyk in ’t Choor, in
zes wapenborden, waar vyf de geene zyn van ge-
wesene H eeren en Vrouwen deeser Heerlykheid,
en de zesde die van den Eerw. H eer Predicant
A.W.C. Voet. Men ziet h ier ook aan ’t eynde eeni-
ge Overblyfselen van een Glaswapen, van ’t jaar
1635, m aar is ten eenem aale onkenbaar gewor
den. B eneden vertoont zig de U itm untende Zark
van de Grafkelder, m et het W apen van wylen ma
ria Elisa b eth  de w ale , vrouwe van Ankeveen,
geboren den 2 Decem ber 1691. Overleden den 3
July 1753. Ook ziet m en daar de Grafkelder, van
bovengem elde H eer A ernold W alraad Carel
Voet, in Eerw. Leven Dienaar J.C. in deese Ge
meente; Overleden den 28 Decem ber 1753. Op
de Grafzark gegraveert leest men:

Molliter Ossa cubent
Dat is

Laat de beenderen  zagtelyk rusten.

In den Buyk der Kerke, aan de rechterzyde van
de Predikstoel, ziet m en nog een W apenbord op
gehangen en in ’t m idden aan de Noordzyde een
cierlyk Tafereel, m et Namen van 8 Predicanten
die elkander successivelyk gevolgt zyn, en het
Woord alhier verkondigt hebben.

Tegen de Tooren ontdekt m en een Reglement op
het begraven der dooden, zoo binnen als buyten
de Kerk, m et de Onkosten van dien, waar na zig de
levende konnen reguleeren. Twee kopere Kaars-
kroonen aan de Kerke geschonken, dienen dezelve
m eer tot cieraad, als by sWinteravond tot gebruyk.’

Bij h e t lezen van bovenstaand verslag zou m en
al gauw de  m en ing  zijn toegedaan  d a t e r
slecht twee grafstenen  in de kerk  aanw ezig wa
ren . W eldra zal blijken d a t d it n ie t ju is t is.

A an de  h an d  van d o cu m en ten  en  bo d em 
vondsten  kon w orden vastgesteld d a t de vloer
van de  o u d e  A nkeveense dorpskerk  bestond
u it gebakken stenen . H iervoor w erden  in die
tijd allerlei nam en  gebru ik t zoals: estrikken,
plavuizen, floeren , klinkers, tegels enzovoorts.
Toen m en zich in de kerk  wilde la ten  begra
ven (liefst zo d ich t m ogelijk bij h e t altaar)
w erden g ro te  p laten  ‘b lauw steen’ o f  ‘h a rd 
s te en ’ u it H enegouw en o f N am en aangevoerd
om  e r enerzijds de graven m ee a f te dekken
en  anderzijds om  e r  de kerkvloer m ee te ver
ha rd en . L angzam erhand  kregen  de blauwe
n a tu u rs ten e n  in de dorpskerk  steeds m eer de
overhand  en  w erden  zij tenslo tte  gebru ik t om
e r  de gehele  kerkvloer m ee te beleggen  w ant
n a tuu rsteen  stond  volgens de  kerkm eesters

Grafzerk van A em oud Voet in de westgevel van de Neder
landse Hervormde kerk te Ankeveen. (foto: J.M . Veenman)
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deftiger en  was tenslo tte  ook  degelijker.
K ennelijk  ging e r m et de kerkvloer wel eens

wat fou t en m oest m en  tijdelijk of, bij geldge
brek, langdu rig  afwijken van de  e e rd e r  toege
paste m aterialen . O p  16 m aart 1742 sch reef
de  in A nkeveen w erkende p red ik an t A.W.C.
V oet in h e t ‘Resolutie-Boek d e r  Kerke van A n
keveen’: ‘de vier nieuw e blauwe vloertegels in
he t m id d en  van h e t Kerk G ebouw  geven af
aen  de rokken  van de  Vrouwen en  d ien en  tij
delijk vervangen te w orden  d o o r een ige h a rd 
steenen  ro d e ’.

De room s-katholieke am bachtsheren  en -vrou
w en van A nkeveen h eb b en  vele generaties
lang  een  belangrijke d o m in eren d e  rol ge
speeld  in de A nkeveense sam enleving en  wa
ren  nauw  v erbonden  m et h e t plaatselijk ker
kelijk leven. H oew el de gere fo rm eerde  ge
m een te  h e t n u  n ie t bepaald  aangenaam  vond,
hadden  de Ankeveense am bachtsheren en vrou
wen u it h e t geslacht De Wale van o u d sh er een
eigen  bank  in de ‘G erefo rm eerde  Kerke van
A nkeveen’ en  h e t re c h t om  ‘b ijgezet’ te wor-
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d en  in  de a ldaar aanwezige g rafkelder van de
fam ilie. Ten tijde van de  overnam e van h e t
kerkgebouw  in h e t ja a r  1606 heeft de gerefo r
m eerde  gem een te  deze o u d e  traditie  gere
specteerd .

E erder genoem de  ‘G eheym schrijver’ deelt
ons b e tre ffende  h e t kerk in te rieu r nog  h e t vol
gen d e  m ede:

'Betreffende hare merkwaardigheden en cier-
agien, dezelve bestaan eerstelyk in 't Choor, in /es
wapenborden, waar vyf de geene zyn van gewese-
ne H eeren en Vrouwen dceser Hcerlykheid, en
de zesde die van den Eerw. H eer Predicant
A.W.C. Voet. In den Buyk der Kerke, aan de rech-
terzyde van de Predikstoel, ziet m en nog een Wa
penbord  opgehangen’

O m d at h e t gebruikelijk  was d a t h e t w apen- o f
rouw bord  bij h e t g ra f w erd opg eh an g en  zul
len w aarschijnlijk ook enkele  voorouders van
M aria Elisabeth de Wale h u n  laatste rustplaats
gevonden  h eb b en  in de o u d e  dorpskerk . H oe
wel de 'G eheym schrijver’ h ie ro m tren t niets
m ed ed ee lt verb ind  ik m ijn m en ing  aan de tes
tam en ta ire  beschikking van de M aria Elisa
beth  de Wale w aarin beschreven staat d a t h aar
n e e f G odefridus Franciscus C ro m h o u t als 'e e 
ltige fidei com m issaire e rfg en aem e’ on tvangt
de H eerlijkheid  A nkeveen en  speciaal d aa ro n 
d e r beg rep en  ‘de capel in de Room s katholij-
ke kerk op  H olland , gelijk ook de bank  in de
gere fo rm eerde  kerk en de  graven a ldaar'.

O ndanks d a t de p red ik an t A ernoud  V oet be
treffende de rouw borden , regelm atig  sprak
van 'eene  redenloze ijdelheid b in n en  onze
kerekm uren ' wilde de kerkm eesters deze “ijdel
h e id ” wel handhaven  zolang e r  m aar d o o r de
e rfgenam en  goed voor betaa ld  w erd. De kerk
m eesters van de A nkeveense G erefo rm eerde
G em een te  w ilden tenslo tte  n ie t o n d e r doen
voor h e t ee rb e to o n  aan de  zeer verm ogende
A m sterdam se koopm ansfam ilie De Wale en
gaven d ientengevolge ook  h u n  bem inde p re 
d ikan t A ernoud  Voet, na  d iens overlijden in
1753, een  w apenbord .

V aststellend d a t de  katho lieken  van A nkeveen
to t ongeveer he t jaar 1593 officieel gebru ik
m och ten  m aken van de oude  paroch iekerk ,
be teken t h e t da t de  bezitters van de am bachts
heerlijkheid  A nkeveen 160 ja a r  lang  (to t en

m et enkele  jaren  na he t overlijden van M aria
E lisabeth de  Wale in hel jaar 1753) gebru ik
h eb b en  gem aakt van h u n  eertijds verworven
kerkelijke privileges. H eel b ijzonder was dit
ook w eer n ie t om dat, zoals ook elders in het
land  plaatsvond, kerkelijke rech ten  (m aar ook
plich ten!) bij de overgang van de  gebouw en
tijdens de  refo rm atie  ongewijzigd overgingen.
Voor de kerk  zelf was h e t een  vo o rrech t wan
n ee r zij b in n en  h aar m u ren  m och t la ten  be
graven. Z o’n privilege verhoogde h e t aanzien
van de kerk m aar voornam elijk  ook h aa r in
kom sten.

Een g ra f in de  kerk  kon sterk verschillen in
prestige. Tot de reform atie  gold de  regel: des
te d ich te r m en  bij h e t p riesterkoor van de kerk
lag des te d u u rd e r de begraafplaats. De graven
nabij h e t koor w aren duidelijk  afgescheiden
van de rest van de  kerk. H ier lagen ook de
grafkelders van voornam e personen , zoals de
voorm alige am bach tsheren  en  -vrouwe van An
keveen. M et het a ltaar in de b u u rt w erd op
deze plaats iedereen  al gauw u itgenodigd  een
kruisteken te m aken m et een kort gebedje
voor de  zielenheil van de overledenen.

De graven in het m iddenschip  van de kerk
en in de gangpaden  alsm ede aan weerszijden
van de  kerkbanken  w aren m in d er duur. M aar
wie h ie r terechtkw am  was toch ook beslist w eer
n ie t de  m inste. N adat de vloer was ‘weggege
ven ’, volgden ook de w anden en  de pijlers: ze
m ochten  w orden volgehangen m et rouw bor
den. H oe m eer, hoe  liever! De kerkm eesters
m oesten w aarschijnlijk ook wel w ant h e t on 
d e rh o u d  van h e t g ro te  gebouw  was d u u r en  de
inkom sten u it de betrekkelijk  arm e A nkeveen
se gem eenschap  w aren gering.

De m eest sp rekende  aan d u id in g  voor h e t feit
d a t bij de do o d  sociale verschillen sterk tot
u iting  kw am en, vond ik in  de tien artikelen
opgesteld  door:

'De G edeputeerden van de staten  's lan d s  van
utrecht genoemd het “memorie of reglement”,
Opgesteld, rakende het begraven van Doden, zoo
in de Kerck, als o p  het Kerckhof te a n ckeveen .
Gedaan t ’U trecht desen t. Julij 1719'.

H et eerste deel h iervan  bestaat u it 10 artike
len b etreffende de kosten verb o n d en  aan  h e t
lu iden  van de  klok alsm ede het begraven wor
d en  in de  kerk en  h e t tw eede deel bestaande
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uit vijl artikelen betreffen ‘het loon van den
Koster’.

De artike len  5 en  6, u it h e t ‘eerstelyk’ deel,
geven de  volgende inform atie:

‘Voor yder Graf, dat in de Kerk leyt, en gehuert
word om een Lyk in te zetten, zal gegeven wor
den 4. Gulden 10. Stuyvers, behalven de twee Re
gels langs de m uuren, zal van die langs de m uur
gegeven worden 2. Guld. 10. Stuyvers, en de twee
de Regel 3. Guld. 10. Stuyvers, en van een Graf op
het C hoor 8. gulden, de k inder Graf-steden by de
Preekstoel 2. Guld. 10. Stuyvers’.
‘Voor het openen  van een eygen Graf zal gegeven
worden 1. Gulden, en  van een Kind on d er den
arm  10. Stuyvers, van een G raf op he t Kerkhof 8.
Stuyvers, en van kinderen /  die onder den arm
gedragen worden 4 stuyvers’.

Z oals re e d s  in  h e t  v o o rg a a n d e  b e sc h re v e n  h a d
o o k  ‘d e n  k o ster’ zijn  in k o m s te n  u i t  d e  b e g ra 
fen issen . M aa r evenals d e  k e rk  was hij ver
p lic h t z ich  te  h o u d e n  a an  d e  ta riev e n  d ie  ‘De
G e d e p u te e r d e n ’ h a d d e n  v astg e leg d , te  w eten :

‘H et Loon van den k o s t e r ’ , artikel 2. ‘Voor het
m aken van een Graf een diep /  zal hy hebben 1.
Gulden 4. Stuyvers, van twee diep 1. gulden 16.
stuyvers, van drie diep 2. Gulden 10. Stuyvers, en
van een  Kind dat onder den arm  gedragen word
1. Gulden 4. Stuyvers, en voor het toeleggen en
effen houden 10. Stuyvers, en wat aengaet de
doode op h e t kerkhof voor het m aken van een
Graf 1. Gulden 4. Stuyvers, voor een Kind onder
den arm 12. Stuyvers, uytgesondert des Winters
als daer hal in de grond is zal als dan betaelt wor
den dubbelt geit”.

H et goedkoopste was begraven te worden op
het kerkhof. Alleen de arm en van het dorp
werden hier begraven, ver van he t middel
pun t van de kerk. Op de meeste van hun  gra
ven werden geen grafstenen gezet.

Hoewel het een variant was van de rooms-ka-
tholieke tradities werd ook het luiden van de
klokken bij begrafenissen in tarieven onderge
bracht. H et maakte niet uit o f de overledene
binnen of buiten de kerk begraven werd.

‘H et Loon van den koster’ artikel 1.

‘Voor het voor- en nae luyden van een oude
Doode, yder een uer, zal den Koster hebben 15.
Stuyvers, en van een jonge  doode onder de twaelf
jae ren  voor he t voor- en naluyden 9. Stuyvers,
mids yder m aer een half uer, dog een heel uer la
tende luyden 15. Stuyvers als Boven’.

Aan de hand van de tarieven die in het ‘me
m orie  of reg lem en t’ werden voorgeschreven
is duidelijk op te maken dat het begraven in
'de Kerck te anckeveen’ regelmatig voor
kwam. ‘Op bepaelde plaetsen’ leek dan de
oude kerkvloer m eer ‘op eene vloer van zer
ken dan die van hardsteenen blaauwe tegels’
schrijft predikant A.W.C. Voet op 16 maart
1742 in het ‘Resolutie Boek der Kerke van An-
keveen’.

Hoewel de rooms-katholieke ambachtsvrouwe
Maria Elisabeth de Wale regelmatig de predi
kant dwars zat m et allerlei ‘plagerije’ en con
flicten liet ook zij zich, na haar overlijden op 3
ju li 1753, bijzetten in de grafkelder van de fa
milie. Tot ergernis van vele gereform eerden
dorpsbew oners gebeurde dit m et allerlei
rooms-katholieke rituelen zoals het overvloe
dig gebruik maken van wierook, van wijwater
m aar vooral ook door he t maken van veel
kruistekens en het zeer luid bidden voor het
zieleheil van de overledene.

Enkele, in die tijd bekende, Amsterdamse
beeldhouwers maakte een tweedimensionale
zerk voor haar m et aan de bovenzijde, in een
rechthoekig medaillon, het familiewapen om
geven met bijbehorende heraldische versier
selen en aan de onderzijde de tekst:

H I E R  L E Y T  B E G R A V E N  D E

W E L E D E L E  G E B O R E N  J O N K  V R O U W E

M A R IA  E L IS A B E T H  D E  W A L E

V R O U W E VAN AN KEVEEN ,

G EBO R EN  DEN 2 E  D ECEM BER 1 6 9 1

O V ERLEDEN 3  JULI 1 7 5 3

Een om ram ing in rolwerk en versieringen in
de hoeken verbond de afzonderlijke delen en
vulde het vlak van de fraaie steen op.

Het is niet uitgesloten dat dezelfde beeld
houwer enige ja ren  eerder, in opdracht van
de Ambachtsvrouwe, de twee fraaie gevelste
nen ontwierp die geplaatst werden in de ge
vels van de twee middelste woningen van de
twaalf arm enhuizen (beter bekend onder de
naam ‘De twaalf huizen’) gelegen aan het
Stichts End te Ankeveen. Na de sloop van
deze woningen (1939) werden beide stenen
overgebracht naar de voortuin van de St.Mar-
tinuskerk. Hoewel sterk verwaarloosd liggen
beide driedim ensionale stenen nog steeds in
dezelfde tuin. Dergelijke stenen zijn, in letter-
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De oude Sint Maartenkerk te Ankeveen in hetjaar 1727. (tekening: J.M. Veenman naar een tekening van een onbekende te
kenaar)
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lijke zin, als ‘m o n u m e n ta a l’ op  te vatten
beeldhouw w erken en zeer u itzonderlijk  voor
gevelstenen. H oew el h e t slechts zijdelings m et
h e t onderw erp  van d it artikel te m aken heeft
wil ik, m e t de  wens to t een  algeheel herstel, de
un ieke  m aar vooral ook  historische w aarden
van beide  gevelstenen nog  eens extra b ena
drukken .

O ndertussen  zouden  we bijna de p red ik an t
A ernoud  Voet vergeten , die tijdens de  beg ra
fenis van M aria Elisabeth de Wale ernstig  ziek
te bed  lag. Hij m aakte van de ‘Begraevenisse
d e r  R oom schgezinde V rouwe’ in zijn kerk
geen  enkele  aan teken ing  doch  liet zijn opvol
ger de p red ik an t T heodo rus van Toll u itd ru k 
kelijk w eten d a t e r  voor h e t o n d e rh o u d  van de
k e rk to ren  nog  een  tegoed  van de Vrouwe van
A nkeveen openstond , g ro o t ƒ1 .000,-. Van Toll
m aakte op  22 sep tem ber 1753 de aan teke
ning;

‘Wijl nu dan de ambagtsvrouw den 3July deezesja-
ers is overleden, zal men genoodzaekt zijn hier van
kennisse te geven aende Executeurs, met de me
dedeling dat die Penningen voor de reparatien
aen den Toorn nog diene te worden gegeven’.

O ok na h aar overlijden d eed  de  Vrouwe van

A nkeveen nog  van h aar spreken. ‘Ik wil wel
bek en n en , d a t ik mij e r  aen  e rg e re ’ sch reef de
pred ikan t T h eodo rus Toll nam ens A ernoud
Voet in h e t ‘Resolutie B oek’ dd. 13 sep tem ber
1753 toen  bleek d a t de ‘C atholyken daegelyks
h ae r g ra f kwaeme bezoeken ' en  d it vooral de
den  m et het veelvuldig m aken van ‘kruiste
kens en  h e t opsteken  van kaersen ’.

S lecht zes m aanden  na h e t overlijden van de
am bachtsvrouw e overleed op 28 decem ber
1753 de p red ik an t A.W.C. Voet. De w aarde
ring  voor zijn en o rm e  staat van d ienst in  h e t
belang  van de k leine -  en  veelal verd ruk te  -
gere fo rm eerde  g em een te  van A nkeveen w erd
o n d e r  m eer to t u iting  geb rach t d o o r h e t aan
b ren g en  van een  eigen  grafkelder en  h e t
p laatsen  van een  zesde w apenbord , naast die
van de ‘gew esene H eeren  en  Vrouwen deeser
H eerlykheid ’, nam elijk  die van ‘d en  Eerw.
H eer P red ican t A.W.C. V oet'. In zijn grafzerk
graveerde m en tie tekst

G R A F-KELDER

VAN DEN EE R W .H E E R

A R N.W ALR . KAR. V O ET

PR E D IK A N T  A L H IE R

1 7 0 9 - 1 7 5 3
M O L L IT E R  OSSA C U B E N T
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M EM O RIE  o f REGLE
MENT, opgesteld, rakende
het begraven van Doden, zoo
in de Kerck, a h  op het Kerck-
hof te ANCKEVEEN. 4 Ju lij
1719

Zo leek alles weer pais en vree. De ‘Roomsch-
gezinden’ Ambachtsvrouwe Maria Elisabeth
de Wale en de zich aan de strenge norm en
houdende Predikant A ernoud Walraed Carel
Voet lagen naast elkaar, tussen de oude kerk
m uren rustig te wachten op de goedertieren
heid van hun  gezamenlijke God. ‘Kijk m aar’
zullen misschien enkele bezoekers gedacht
hebben ‘h e t hielp toch niets al dat geplaag en
al die onenigheden. Waarom toch zoveel tijd
verspild. De dagen zijn immers net als een
bloem in het veld. Als de wind erover is ge
gaan kent niem and haar m eer.’

Uit verschillende bronnen is vast te stellen dat

zowel de grafkelder van de ambachtsvrouwe
Maria Elisabeth de Wale alsmede die van de
predikant A ernoud Walraed Carel Voet in of
direct nabij het ‘C hoor’ van de kerk lagen.

Nadat de ‘Geheymschrijver’ ons in het jaar
1759 een m om ent heeft m eegenom en om de
kerk te bezichtigen blijft het tot het jaar 1830
betrekkelijk rustig in en rond de kerk. In het
jaar 1830 ondergaat het kerkgebouw grote
veranderingen. De ruim 47 m eter (152 Rijn
landse voeten) hoge to ren  alsm ede he t
‘C hoor’ (vanouds het priesterkoor) worden
tot de grond toe afgebroken. Wat van de oude
kerk overbleef was het middenschip.
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H e t is to t op  h ed en  n ie t duidelijk  wat de
aan le id ing  is geweest om  to t sloop over te
gaan. O ok  a rch iefonderzoek  heeft nog  n ie t
geleid to t een  duidelijke verklaring. N atuu r
lijk was de oude  kerk te g ro o t voor de  kleine
G erefo rm eerde  G em een te  en  natuurlijk  wa
ren  de kosten v erbonden  aan  h e t achterstallig
o n d e rh o u d  al lange tijd n ie t m eer op  te b ren 
gen m aar de  doorslaggevende red en  om  to t
de onverbiddelijke sloop van de  ‘152 voeten
hooge T o o ren ’ alsm ede ‘h e t C hoo r d e r  Ker
ke’ over te gaan m oet m ijn inziens toch  ge
zocht w orden  op  heel an d e re  g ro n d en . In dit
verband  ben  ik zo vrij h e t te gaan zoeken in
een  b re d e r  p erspectief wat aan  een  reeds lan
ge voorgeschiedenis vooraf ging.

Sedert enige h o n d e rd en  ja re n  w erd e r aan
de westzijde van het oud e  d o rp  verveend.
Toen ech te r al h e t veen da t boven de  w ater
spiegel zat zo ’n beetje afgestoken was verlaag
de  m en  v o o rtd u ren d  de  g ro ndw aterstand
w aardoor steeds m eer veen kon w orden afge
graven. H et is nauwelijks voor te stellen welke
ravage deze ‘ja c h t’ op  tu r f  in het d o rp  heeft
veroorzaakt. W aar eens h e t vee graasde klotste
al spoedig  het w ater van de veenpias die dooi
de slappe oevers steeds g ro te r en  g ro te r werd.
Zo w erden o n d e r  an d ere  op  h e t H ollands
E nd tien  gro te  b o erenhoeven  d irec t o f ind i
rec t een  p roo i van h e t water. O m streeks h e t
jaar 1800 was de toestand  op  h e t H ollands
E nd  zo b e labberd  d a t slechts op  enkele  p laat
sen de ‘A nkeveensche D ijk’ n o g  boven h e t wa
te r  uitstak. De overheid verkeerde in een
m oeilijk parket. Enerzijds h ad  ze reken ing  te
h o u d e n  m e t de  to e n e m e n d e  vraag n a a r
brandstof, anderzijds w erd ze g econ fron teerd
m et een  desastreuze landvernietig ing. De fi
nancië le  be langen  w ogen ech te r he t zwaarst
en b ijna n iem an d  h ield  zich aan de voor
schriften  om  landvern ietig ing  te voorkom en.
H e t is in d it verband  dan  ook  n ie t u itgeslo ten
d a t de ‘kopse k an t’ van de  palen fu n d erin g
van de zware m iddeleeuw se kerk  op den  d u u r
b lo o t kwam te liggen en  h e t oude  kerkgebouw
steeds m eer scheu ren  begon  te vertonen .

‘H oe lang  nog?’ zal h e t toenm alig  b estuu r van
de A nkeveense N ederlands H ervorm de ge
m een te  zich m enigm aal h eb b en  afgevraagd.
In h e t ja a r  1790 en  1805 bad  m en nog  veel
geld uitgegeven om  de to ren  te herste llen . In

h e t s treekarch ief te  H ilversum  zijn nog  een
tien tal reken ingen  te v inden die vertellen
over de  laatste w erkzaam heden  om  de im po
n e ren d e  to ren  te b ehouden . O ver h e t alge
m een kan m en  stellen d a t h e t gebouw, naar
de  toenm alige n o rm en  en ondanks de  be
perk te  financiële m iddelen , toch nog  redelijk
goed o n d e rh o u d en  werd. Toen, ondanks alle
herstelw erkzaam heden , he t gevaar van instor
ten  toch  steeds d ichterb ij kwam en de  kosten
voor het o n d e rh o u d  zo hoog  w erden  d a t zij ei
genlijk  n ie t m ee r op  te b rengen  w aren besloot
m en in h e t ja a r  1830, ‘wegens bouw valligheid '
de to ren  en  h e t ‘C h o o r’ te slopen.

Dit m oet voor de  hele  A nkeveense gem een
schap, zowel g ere fo rm eerd  als room s-katho-
liek, een  dram atisch  m o m en t gew eest zijn.
H et beeld  van een  m o n u m en taa l gebouw, dat
eeuw enlang  h e t beeld  van h e t d o rp  had  be
heerst, was voorgoed  verloren . De hervor
m ing  h ad  dan  ‘de  kerek gezuiverd van altaren
en  b e e ld e n ’ m aar voor h e t  overige was h e t ge
bouw toch volledig in tac t gebleven. Eeuw en
lang had  de tien ta llen  m eters hoge to ren
d ienst gedaan. In  oorlogstijd  om  te w aarschu
wen d a t de vijand in aan to c h t was, in iedere
tijd om  b randa la rm  te geven o f  op  te ro ep en
to t het keren  van a n d e r  gevaar m aar voorna
m elijk in vredestijd om de  gelovigen b ijeen  te
b ren g en  voor de  lo f van h u n  God. De klok
w erd ook over de d o d en  geluid. Eerst de
p rieste r en  daa rn a  de p red ik an t h o o rd e  daar
in  de  b ronzen  b ede  aan  de S chepper om  de
ziel van de  dode  aan  te nem en . V oor alle ove
rigen was de b ronzen  stem een  u itnod ig ing
om  n aa r de begrafenis te kom en kijken o f na
afloop eens lekker in  de d o rp sh e rb e rg  te kun
n en  kletsen over de goede en  kwade d ingen
van de gestorvene. M aar n u  was h e t afgelo
pen . Stelt u  zich dat toch  eens voor! G een ge
lu id  zal oo it m eer van de hoge to ren  u itgaan.
H et was voorgoed voorbij. Enkel h e t ‘sch ip ’
van de kerk  b lee f bestaan.

Met de sloop van h e t ‘C h o o r’ vond ook de  ver
w ijdering van o n d e rm ee r de  ‘Zark van de
G rafkelder van wylen Vrouwe M aria Elisabeth
de W ale’ en  ‘de  G rafkelder van d en  Eerw.
H eer P red ican t A ernold  W altaad Carel V oet’
plaats. Dat be ide  zerken bew aard zijn geble
ven b eh o eft geen  n ad e r be toog  m aar wel de
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vraag wat er met de overige zerken gebeurde
die in he t ‘C hoor’ en elders in de kerk lagen.
Archiefonderzoek heeft mij op deze vraag
nog geen nadere verklaringen kunnen geven.

In het m idden van de negentiende eeuw was
men, ook landelijk gezien, geneigd to t radica
le oplossingen voor het ruim en van graven in
de kerk. Als voorbeeld kan de Grote Kerk van
Gorinchem  dienen die in het jaa r 1844 even
eens ‘wegens bouwvalligheid’ gesloopt moest
worden. De zerken die aldaar ‘vrij’ kwamen
werden, ongeacht de historische betekenis,
eenvoudig onder de grond gestopt o f tijdens
een ‘O penbare Verkooping van H ardsteen’ te
koop aangeboden.

Ruim tachtig jaa r na de sloop zal blijken dat
men ook in Ankeveen kennelijk de voorkeur
heeft gegeven aan het definitief opruim en
van de zerken. In relatie tot zijn grote beteke
nis voor de Ankeveense Nederlands Hervorm
de gem eente bleef echter de zerk van A.W.C.
Voet ongeschonden en kreeg waarschijnlijk
een plaats in het overgebleven deel van de
kerk. De zerk van Maria Elisabeth de Wale
blijft voorlopig spoorloos doch zullen we later
in dit verhaal op een geheel andere plaats
weer terugvinden.

Na het jaar 1830 blijft het betrekkelijk rustig
rond het nog resterende ‘schip’ van de oude
kerk. Op de plaats van het ‘C hoor’ wordt een
eenvoudige consistoriekamer gebouwd en de
eens majestueuze hoge toren wordt vervan
gen door een klein houten klokkentorentje
op de voorgevel van het gebouw. De indruk
wekkende, zelfs wat hoogm oedige dorpskerk,
was verworden to t een klein onopvallend
kerkgebouwtje.

In het ja a r  1891 verschijnt van de hand van de
schrijvers G.van Arkel en A.W.Weisman het
boek ‘Noord-Hollandsche O udheden’. Ook
de oude kerk valt onder deze categorie en op
pagina 38 vertellen de schrijvers onder m eer
over haar:

‘De kerk  h e e ft slechts e e n  beuk; zij is b ep le is te rd ,
voor zooverre h a a r  zuidzijde betreft. H e t m u u r
w erk aan  d e  n oordzijde  is o n g ep le is te rd  en  o n g e 
twijfeld n o g  u it  de  m iddeleeuw en  afkom stig. H et

k oor is n ie t m e e r aanwezig. Van d e  g rafzerken
verm eld en  wij d e  vo lgende opschriften :

GRAFKELDER

VAN DEN EERW. HEER

AR N. WAI.R. KAR. VOET

PREDIKANT ALHIER.

M OLLITER OSSA CUBENT.

O p  ee n  a n d e re  zerk  b ev ind t zich een  u itgesle ten
w apenschild , w aaro n d er staat:

CORNELIS KOL’

Van de grafzerk van Maria Elisabeth de Wale
is kennelijk op dat m om ent door beide schrij
vers geen spoor gevonden. Wel is het verras
send dat er plotseling melding wordt gemaakt
van de grafzerk van Cornelis Kol die waar
schijnlijk dezelfde is als degene die A ernoud
W.C. Voet in zijn ‘Resolutie Boek der Kerke
van Ankeveen’ regelmatig als secretaris van de
Nederlands Hervorm de gem eente noem t. Tij
dens zijn bezoek aan de kerk in 1759 maakt
de ‘Geheymschrijver’ onder m eer m elding
van een wapenbord ‘In den Buyk der Kerke,
aan de rechterzyde van de Predikstoel’ H et is
in dit verband niet onwaarschijnlijk dat dit
toebehoorde aan de predikant A ernoud Voet.

Naast enerzijds de winning van turf, waarbij
grote watervlaktes ontstonden, waren het an
derzijds de droogleggingen van hele gebieden
die in de achttiende en negentiende eeuw
m et vaste regelmaat voorkwamen. Met het na
bij gelegen H orsterm eer gebeurde dit in het
ja a r  1882. Vanaf dat m om ent werden door de
N.V. Maatschappij tot exploitatie van de Hor
sterm eer dagelijks de waterstanden in de An
keveense en Kortenhoefse polder genoteerd.
Naast de waterstanden werd ook melding ge
maakt van het aantal arbeiders die in het zod-
denland aan het spitten en aan het sloten gra
ven waren. Ook werd gemeld welke molens
m aalden en hoe het weer was: helder, betrok
ken, regen, mistig enzovoorts, enzovoorts.
Men ging daarm ee door to t de opheffing van
de N.V. in het jaa r 1896.

Uit de polderarchieven is op te maken welke
invloed hel een en ander had op de water
stand van de Ankeveense polder en dat loog
er beslist niet om. Door de bem aling kwamen
de funderingen van vele huizen boven het wa
terpeil te liggen m et alle desastreuze gevolgen
van dien. Hoewel aanvankelijk de schade be
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perkt bleef, bleek enkele ja re n  later dat de
fundering van het nog resterende deel van de
oude kerk toch ook de gevolgen hiervan had
ondervonden. H ier en daar begon het oude
gebouwtje te kreunen, te scheuren en te zuch
ten van ouderdom . H et voegsel van de donke
re stenen liet los en het hang- en sluitwerk van
de kleine toegangsdeuren aan de noord- en
zuidzijde van het bouwsel begon te klemmen
en was tenslotte evenmin bestem d tegen in
vloed van vocht en nevel. ‘Kom bij ons’ zeiden
de aarde, de lucht en het water reeds in het
jaar 1.S30. In het jaa r 1907 moesten de be
stuurders van de Nederlands Hervorm de ge
m eente tenslotte toegeven dat zij het ‘schip’
van de oude kerk niet langer m eer ‘drijvende’
konden houden om het aan het nageslacht te
kunnen overdragen. Met de wetenschap dat

er weer een nieuwe kerk op dezelfde plaats
gebouwd zou worden zal de sloop van het
oude gebouwtje waarschijnlijk m inder tra
gisch geweest zijn dan de sloop van de toren
en het ‘G hoor’ in het jaar 1830.

Hoewel in de boeken van de Nederlandse Her
vormde kerk de sloop van de oude kerk nau
welijks beschreven staat, was het de plaatselij
ke pastoor Bernardus Henricus Pel (pastoor
te Ankeveen van 30 augustus 1889 tot oktober
1912) die zich haar lot bijzonder aantrok. Ver
wonderlijk was het eigenlijk niet. Ten eerste
bestudeerde en schreef hij historische verhan
delingen over de geschiedenis van de Anke-
veense St. M artinusparochie alsmede over het
geslacht van de ‘burchtvrouwen van Anke
veen’. Ten tweede heeft hij zich nim m er kun-
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nen  verzoenen m et het lot van de oude Anke-
veense St. M aartenkerk en de aldaar aanwezi
ge grafzerken. O p het feest van St. M aarten in
het ja a r  1896 verscheen van zijn hand het
boekje ‘H et Kerspel Ankeveen’ verhalende de
parochiegeschiedenis vanaf de reform atie tot
he t einde van de negentiende eeuw. H et zijn
voornamelijk de ‘persoonlijke aanteekenin-
gen’ die hij later in zijn eigen exem plaar van
dit boekje (aanwezig in het plaatselijk kerkar
chief, hoewel zwaar beschadigd) maakte en
die ons om trent de sloop van het gebouwtje
en de aanwezige grafzerk van de laatste am-
bachtsvrouwe, het een en ander vertellen. Uit
zijn aantekeningen is vast te stellen dat de ver
s tandhoud ing  tussen he t bestuur van de
Ned.erlands Hervorm de kerk en die van de
R.K. parochie niet al te best was. H et wekte
zelfs af en toe to t ergernis en vertraagde dien
tengevolge een aantal zaken.

Over de sloop van het kerkgebouw en het lot
van de grafzerken maakte hij de volgende
‘aanteekening’.

‘In 1907 is dit oude kerkgebouw wegens bouwval
ligheid, daar de heipalen waarop de fundam en
ten rustten, grotendeels waren vergaan, geheel
gesloopt m oeten worden. Verbazend groot was
de hoeveelheid puin, welke dit betrekkelijk klei
ne gebouwtje heeft opgeleverd. Men m oet be
denken, dat de m uren zeker een halve m eter en
m eer dik waren. Ongeveer op  dezelfde plaats,
doch een  weinig m eer noordoostwaarts is toen
een eenvoudig, m eer voor den protestantschen
eerendienst geschikt kerkje m et een armzalig to
rentje gebouwd geworden’.

‘Bij de slooping van het oude kerkgebouw was de
zerk van wijlen vrouwe Maria Elizabeth de Wale
nog aanwezig en goed geconserveerd. Zij lag in
den Noordwestelijken hoek gelijkvloers. Waar
schijnlijk was zij daar bij de herstellingswerken in
1830 gep laa ts t, daar de eigenlijke grafkelder on
der de  vloer van de ook in 1907 gesloopte consis
toriekam er gevonden w erd’

Vanwege de grote invloed die de ambachts-
vrouwe voornamelijk de Ankeveense Sint Mar-
tinusparochie had bewezen, wilde het R.K.
kerkbestuur de oude zerk een ereplaats geven
op de R.K. begraafplaats en richtten zich op
27 septem ber 1907 tot ‘den H eeren Kerkvoog
den van de Ned. Herv. Gemeente van Anke
veen’ m et het volgende verzoek:

‘H et R.K. Kerkbestuur van Ankeveen, vernomen
hebbende dat de grafzerk van wijlen Jonkvrouw
Maria Elizabeth de Wale vrouwe van Ankeveen,
door uw bestuur zal gebruikt worden tot vloer
voor een op te richten bergschuurtje, wendt zich
tot u m et beleefd verzoek bedoelden steen aan
bovengenoem d R.K. Kerkbestuur te willen af
staan tegen eene behoorlijke vergoeding van de
waarde, welke deze steen voor u heeft. H et is
onze bedoeling, om, wanneer ons verzoek door u
wordt ingewilligd, deze grafsteen op het R.K.
Kerkhof dezer gem eente te plaatsen als een
dankbaar aandenken aan de laatste vrouwe van
de ‘Heerlijkheid Ankeveen’. Hoogst aangenaam
zal he t ons zijn, op dit voorstel een spoedig en
gunstig antwoord van uw bestuur te m ogen ont
vangen.

Namens het RL voorwend BB Pastoor -  voorzit
ter'

H et werd een teleurstelling. Op 17 oktober
1907 schreef de predikant en tevens bouw
heer van de nieuwe Nederlands Hervormde
kerk ds. J.F. Lijsen, onderstaande brief aan de
pastoor.

‘Wel Eerw. H eer !
In antwoord op Uw schrijven aan het College van
Kerkvoogden der Ned. Herv. Gem. alhier, heb  ik
de eer u namens dit College te berichten, dat de
zerken, tevoorschijn gekomen uit de gesloopte
kerk, geplaatst zijn aan de noordzijde de r nieuwe
kerk, m et de bedoeling ze daar ter herinnering
aan het oude kerkgebouw en de personen, die
daarin weleer hun laatste rustplaats vonden, te
doen blijven. Op voorstel van Uw Parochiebe
stuur to t verkoop de r zerk van Vrouwe de Weel
wordt dus door bovenvermeld College niet inge
gaan.

Hoogachtend, Namens hetzelve J.E  Lijsen, se
cretaris’.

Kennelijk boos over de afwijzing maakte de
pastoor de volgende aantekening in zijn eer
der genoem d boekje:

‘Door het R.KKerkbestuur van Ankeveen zijn
ernstige pogingen aangewend, om in het bezit te
kom en van deze merkwaardige grafzerk, doch
zonder het gewenschte succes. Uit de onderhan-
delingen, welke dien einde m et de Kerkvoogden
van de Ned. Herv. Gem eent gevoerd werden,
bleek duidelijk, dat uit papenhaat het bezit van
dezen steen aan de Katholieken niet werd ge
gund'.

Dorpsverhalen beweren echter dat het college
van kerkvoogden de zerk niet wilde afstaan om

12 TVE 20e jrg. 2002



t ó t , $

m- u

Ë&ÊMÊÈÊÊÊ Wmm

-g&»m 5 ? - :->W;P5
De oude Nederlandse Hervormde kerk te Ankeveen in hetjaar 1900. (tekening: J.M. Veenman naar een detail van een oude
foto)
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red en  d a t de oude  reken ing  u it 1753 be
treffende h e t 'tegoed  van de Vrouwe van An
keveen groot ƒ1 .000 ,- voor h e t on d e rh o u d  van
de kerk to ren ’ nog  steeds o p enstond  en dat
deze eerst m aar eens, m et ren te , voldaan d ien 
de te w orden. Ik heb  ech te r deze inform atie
n im m er bevestigd gevonden. Gezien de ver
ho u d in g en  tussen de  beide bestu ren  wil ik h e t
evenm in tegenspreken . In  d it verband  h eb  ik
net zo m in k u n n en  ach te rhalen  hoe g roo t de
‘behoorlijke vergoeding’ was die h e t R.K. kerk
bestuu r h e t college van kerkvoogden bood.

H oew el inm iddels alle (officiële) m ogelijk
h e d e n  d o o r h e t  R.K. kerk b estu u r b e n u t wa
re n  om  in h e t bezit te kom en  van de  grafzerk
was h e t de  h e e r  E.R.D Schaap, een  alom  be
k en d  kunstsch ilder en  w onende o p  de  'Anke-
veensche Rade bij ’s-G raveland’(tegenw oor
dig: C an n en b u rg e rw eg ), die m et b ijzondere
belangstelling  de  kwestie nog  eens n a d e r  to e
g e lic h t w ilde zien . O p  21 o k to b e r  1907
sch ree f pastoor B.H. Pel hem  de volgende
brief.
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Het kerkhofpad van de rooms
katholieke begraafplaats op het
Hollands E nd  in  het ja a r
1978. (tekening: J.M . Veenman
naar een ter plaatse gemaakte
schets)

‘Weledele Heer,
Het zal U Ed. misschien aangenaam  zijn te verne

men welk resultaat onze pogingen om in het bezit
van de grafzerk van Jonkvrouw de Wale te komen
tenslotte gehad hebben. Welnu uit het hierbij ge
voegde afschrift van de correspondentie zal het U
Ed. blijken hoe ik mede namens het R.K. Kerkbe
stuur van Ankeveen reeds daags na ons laatste on
derhoud op Donderdag 26 Septem ber overeen
komstig uw welwillende raadgeving mij recht
streeks tot H.H.Kerkvoogden van de Ned.Herv.
Gem eente gewend heb m et het beleefd verzoek
bedoelden steen tegen een behoorlijken prijs te
willen verkoopen. Bovendien had ik vier dagen la
ter gelegenheid door tusschen komst van den
W ethouder dezer gemeente, den H eer C.J. van
Blarcum, de invloedrijke bemiddeling van den
H eer Burgemeester in deze zaak te verzoeken, die
ons m et de meeste bereidwilligheid werd toege
zegd, en ook zonder twijfel verleend is. Toch heeft

noch het een, noch het ander mogen baten, om
onzen wensch in vervulling te doen gaan. Niet
m inder dan drie volle weken bleef ons schrijven
geheel onbeantwoord tot dat we eerst j.1. Vrijdag
een beslist weigerend antwoord om op ons voor
stel tot aankoop der grafzerk in te gaan van H.H.
Kerkvoogden ontvingen. Natuurlijk spijt het mij
zeer, dat we n iet beter geslaagd zijn, ofschoon ik
deze weigering wel van den beginne af voorzien
heb. Toch was mijn Kerkbestuur bereid, om voor
den aankoop van de grafzerk een flinke som te be
steden. Intusschen verheugt het mij, dat ons voor
stel ten minste dit gunstig gevolg heeft gehad dat
de merkwaardige grafzerk althans voorlopig voor
verdere onteering o f vernieling is gespaard geble
ven. U Ed. ten slotte vriendelijk bedankende voor
uwe bijzondere belangstelling in deze plaats heb
ik de eer met de meeste hoogachting te zijn

U Ed. dw. dienaar - B.H. Pel - Pastoor’.
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H et antwoord op de brief van 21 Oktober
bleef niet lang uit want reeds op dezelfde dag
ontving de pastoor de volgende brief van de
hr. Schaap.

‘WelEerWaarde H eer !
De vriendelijkheid trof mij inderdaad waarmede
Uw WelEerwaarde mij wilde inlichten om trent
den uitslag der grafsteenquaestie. Eenige tijd ge
leden den Predikant sprekende, bleek mij reeds
dat van overdracht aan het R.C. Kerkbestuur
geen sprake zoude zijn. Overigens kom t het mij
voor dat de zaak nu op vrij bevredigende wijze is
opgelost, en de herinnering  aan de laatste Vrou
we van Ankeveen ook in eere wordt gehouden
door het plaatsen hare grafzerk naast h e t gebouw
wat de oude kerk waarin zij begraven werdt, ver
vangt; nu  dit eenm aal geschied is, waarvan ik mij
heden overtuygde, is er zeker geene vreze voor
vernieling of onteering, dan door toevallige,
overal mogelijke om standigheden. Voor mijne
vrouw en mij, heeft overigens deze zaak hare aan
genam e zijde, daar het ons h e t genoegen ver
schafte nader m et Uw WelEerwaarde in aanra
king te kom en, waar voor wij ons ook voor het
vervolg blijven aanbevelen.

Met de Meeste Hoogachting l wWelEerw. dnr. dr.
E.R.D. Schaap - van huis - 21 Oct 1907'

Tevreden of niet tevreden, de zerk bleef waar
hij was; in het bezit van de Ankeveense Nede-
derlands Hervorm de gem eente. Hoewel er
‘geene vreeze voor vernieling of onteering’
bestond is het niet duidelijk op welke plaats
de zerk sindsdien verbleef.

Waar op dat m om ent de zerk van ‘den
Eerw. H eer Predicant A.W.C. Voet’ was en in
hoeverre het een en ander hersteld moest
worden, zijn door mij geen gegevens gevon
den. In de oude notulenboeken heb ik even
min aantekeningen hierom trent aangetroffen
en ook een recent onderzoek in het streekar
chief te Hilversum leverde niets op. Evenwel
heb ik hiervoor de volgende verklaring. Di
rect na de sloop van het ‘C hoor’ in het jaar
1830 kreeg de zerk een nieuwe plaats in het
nog resterende deel van de oude kerk. Na de
sloop van dit gebouwtje in het jaar 1907 werd
de zerk gedurende de bouw van de nieuwe
kerk elders opgeslagen om direct na het ge
reedkom en hiervan te worden ingemetseld in
de westgevel. ‘Ere wie ere toekom t’ zullen de
heren Kerkvoogden gedacht hebben. Na het
bestuderen van de levensloop van deze voor

de Ankeveense Nederlands Hervorm de ge
m eente zo uiterst belangrijke predikant, deel
ik de gedachte van het ‘College’. Nog steeds
vindt men de zerk in de westgevel van het
kerkgebouw terug. Ik vind echter de plaats
m inder geschikt. Bijna verdrongen door het
portaal en enkele banken is de zerk bepaald
niet opvallend aanwezig. Met een plaatsje in
de noordgevel van het gebouw zou, mijn in
ziens, het eerbetoon aan deze bijzondere pre
dikant beter tot zijn recht gekom en zijn.

O f h e t nu  lag aan de komst van een nieuwe
pastoor (oktober 1912) of dat de lente voor
een betere verstandhouding tussen protestant
en katholiek was aangebroken vertelt de ge
schiedenis niet, maar plotseling gebeurde er
in het jaa r 1915 een klein plaatselijk wonder
tje. In de vergadering van Kerk- en Armbe
stuur der St.M artinusparochie d.d. 28 februari
deelde pastoor Laurentius van de Nieuwen-
dijk het volgende mede:

‘De grafzerk van wijlen Jonkvrouw Maria Elisabeth
de Wale laatste vrouwe van de Heerlijkheid Anke
veen, waarom in 1907 aan het College van Kerk
voogden der Nederlands Hervormde Gemeente
het verzoek was gedaan om die aan het R.K. Kerk
bestuur af te staan, doch welk verzoek toen door
genoem d College onmiddellijk van de hand werd
gewezen, wordt thans m et de meeste welwillend
heid aangeboden en kan hunnentwege worden
overgebracht naar het R.K. Kerkhof alhier’

Spoedig daarna werd de zerk verplaatst naar
het R.K. kerkhof op het Hollands End te An
keveen en kreeg volgens de kerkelijke notu
len ‘eene ereplaats, geheel op het einde van
het pad op het kerkhof, onder het grote kruis,
tem idden van de priestergraven aldaar’. H et is
niet bekend wat de reden is geweest van deze
onverwachtse wending in de besluit van het
college van kerkvoogden der N ederlands Her
vormde gem eente.

‘Waar zijn echter alle andere zerken geble
ven?’ zult u zich ongetwijfeld inmiddels heb
ben afgevraagd. H et antwoord hierop is even
vaag als dat dat reeds gegeven werd naar aan
leiding van de sloop in het jaa r 1830. Toch is
het verhaal, na de overdracht van de histori
sche zerk, nog lang niet afgelopen.

Inm iddels verliepen tientallen ja re n  en
bleef de zerk van de ‘Vrouwe van Ankeveen’
steeds eenzam er achter op het Ankeveense
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R.K. kerkhof. N u de  zerk eenm aal in h e t bezit
was leek  h e t wel da t n iem an d  e r m ee r n aar
om keek. N u is d a t kennelijk  n ie t zo verw on
derlijk  w ant staat e r im m ers n ie t in Psalm 103
geschreven:

‘De sterveling -  zijn dagen zijn als het gras, als
een bloem  des velds,

zo bloeit hij; wanneer de wind daarover is ge
gaan,

is zij n iet meer, en haar plaats kent haar niet
m eer’.

O p de  zerk van de am bachtsvrouw e staat n ie t
de  tekst ‘R ust zach t’ o f  ‘to t w eerziens’ o f h e t
p lech tige ‘M em ento  M ori’. Wel graveerden
de steenhouw ers e r  h aa r fam iliew apen in  en
voegde e r de  tekst bij ‘de  W eledele gebo ren
Jonkvrouw e’ en  ‘Vrouwe van A nkeveen’ om
m aar du idelijk  te m aken  d a t zij g ed u ren d e
h aar leven m e t kop en  schouders boven de
een v o u d ig e  do rp sb ev o lk in g  u itstak . Zoals
h aa r g ro te  tegenspe le r op  h e t toneel van de
A nkeveense kerk, de p red ik an t A.W.C. Voet,
d a t wel deed , lie t zij evenm in een  boodschap
op  de  zerk  ach te r doch  enkel h aa r naam ; Ma
ria Elisabeth de Wale.

O n dertu ssen  zijn in  de  afgelopen  tien ta llen
ja re n  de zon en  de  reg en  genadeloos m et
h aa r zerk bezig geweest. De sp ann ing  van de
zerk was verb roken  en  een  gro te  d iagonale
barst gaf h e t tijdelijke van h aar bestaan  aan.
B egaan m e t h aa r lo t bezoch t ik h aa r voor de
laatste k eer o p  12 m ei 1959.

N og eenm aal krijgt zij bezoek en  wel van de
tekenaar en  schrijver Ja n  B oum an d ie  in  o p 
d rach t van h e t dagblad  ‘de Volkskrant’op  zoek
is n aar ‘h e t m erckw aerdigste m eyn b e k e n t’
‘N a lange o n d erh an d e lin g en  w erd h aa r zerk
aangekocht. N u ligt ze vergeten  en  verbrok
keld in  een  hoek  van de d o d en ak k er’ sch reef
hij enkele  dagen  la ter in  de ed itie  van zater
dag  6 ju n i  1959.

H e t k e rk h o f is een  p lek  van bezinning. H et
m o e t e r  geen  ben d e  w orden. De zwaar geha
vende achttiende-eeuw se zerk van de  Vrouwe
van A nkeveen ‘vo ldoet n ie t m eer aan  d it
b e e ld ’ was kennelijk  de  m en in g  van h e t kerk
b estu u r van de  A nkeveense St. M artinuspa-
roch ie  in  h e tja a r  1965. Zij gaven o p d rach t om
de zerk te vern ietigen  en  de  brokstukken  te

geb ru iken  als verhard ing  voor h e t kerkhof-
pad! De dorpsh isto ricus Frans Fennis w erd
n ie t van h e t beslu it in kennis gesteld.

De verborgen  d rad en , die van de  m ensen
n aar d ie tekens van piëteit, en  vandaar via de
hem el w eer n aa r de  m ensen  te rug lopen  wer
d en  p lo tseling  voorgoed  verbroken . ‘Zij wis
ten  n ie t wat zij d e d e n ’ staat e r  geschreven in
h e t L ijdensverhaal. Frans Fennis was te leu rge
steld en  w oedend  tegelijk en  wist nog  een
klein stukje van de  zerk als eeuw ige h e rin n e 
ring  te bem achtigen .

H e t b estu u r van de  g em een te  ’s-Graveland
no em d e  enige ja re n  la ter een  laan n aar de
laatste am bachtsvrouw e van A nkeveen. H et
b estu u r vergiste zich ech te r in  h aa r naam .
H oew el zij n im m er w erd aan g ero ep en  m e t de
naam  E lisabeth m aar altijd m e t M aria Elisa
beth , zal zij voortaan in de laan  blijven voort
leven als: ‘E lisabeth de  W alelaan’. O ok de p re 
d ik an t A ernoud  W alraad C arel Voet k reeg  zijn
e igen  laan. H oew el m e t een  klein n u an ce  ver
schil vergiste h e t b estuu r van de gem een te  ’s-
G raveland zich n ie t m e t deze naam . ‘A rnoud
V oetlaan’ staat d an  ook  deftig  bij de ingang
van de laan geschreven.

E nkele o u d ere  dorpsbew oners verte lden  mij
eens d a t e r  een  pad  geweest was h e tgeen  liep
vanuit ‘de  P laats’ (h e t te rre in  w aar in de ze
ven tiende en  ach ttien d e  eeuw  ‘h e t H uis te An
keveen’ lag) rich ting  C annenburgerw eg. Voor
deg en en  die in  A nkeveen n ie t geheel bekend
zijn w ordt h ie r h e t po ldergeb ied  b edoe ld  ge
legen ten  oosten  van h e t Stichts E nd en ten
w esten van de  C annenburgerw eg . T oen ik in
1967 op  zoek g ing n aa r deze oude  weg (to t op
h ed en  n im m er aangetro ffen ) vond ik o n d e r
een  van de, in  d it geb ied  gelegen, po lderb rug-
getje enkele  re s tan ten  van z.g. ‘blaauw e h a rd 
s te e n e n ' p lavuizen, a lsm ede enke le  g ro te
stukken zerken. W eghalen was n ie t m ogelijk
om dat anders h e t he le  bouw sel zou k u n n en
insto rten . L anguit op  de  g ro n d  liggend  kon ik
m et enige m oeite  enkele  k le inere  b rokken
o n d e r  de w aterlijn vandaan  halen . M et de
stukken in  m ijn h a n d  vroeg ik en ige dagen  la
te r  aan  de e e rd e r gen o em d e dorpsbew oners
o f zij mij iets k o n d en  vertellen  over de  h e r
kom st h iervan. De h e e r  Gees H agen  (ook ge
noem d: Gees van de m olen) verte lde mij het
volgende verhaal:
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De verbrokkelde grafzerk van
de laatste ambachtsvrouwe
van Ankeveen, Maria Elisa
beth de Wale op de rooms-ka-
tholieke begraafplaats te A n 
keveen d.d. 12 mei 1959. (te
kening J.M . Veenman naar
een ter plaatse gemaakte
schets )

‘De bevloering van de oude kerk bestond uitslui
tend uit grafzerken en hardstenen plavuizen. Tij
dens de sloop werden ze verwijderd en opgesla
gen op het terrein achter het kerkhof. Ook onder
de consistoriekamer lagen een aantal zerken.
Duidelijk was te zien dat dit tevens de plaats was
van een oude grafkelder. Er was nog een deel van
een kleine stenen trap te zien m aar voor het ove
rige was alles dichtgegooid m et zand, stukken
plavuizen en puin. De afvoer van al dat materiaal
was een heel gedoe. Nadat dom inee Lijsen en en
kele heren  kerkvoogden hadden bepaald welke
zerken en plavuizen er zeker bewaard m oesten
worden m ocht de rest gratis worden afgevoerd.
Bijna niem and had er belangstelling in totdat en
kele boeren  zich aandienden m et de m ededeling
dat zij wel het een en ander konden gebruiken
om er enkele gaten in een weiland mee op te vul
len, een polderbruggetje mee aan te leggen en een
stalvloer mee te verharden. Voor zover ik me her
inner waren de meeste zerken beschadigd en on
leesbaar. Dat transport was een heel gedoe. De
zwaarste stukken werden op houten rollers ge
plaatst en door een aantal m annen naar de plaats
van bestem m ing gebracht. De dorpsweg was in
die tijd niet m eer dan een zanderige pad vol met
kuilen en gaten en als je  niet voorzichtig genoeg

was kwam de hele handel in de sloot terecht. Tou
wen en veel m ankracht moesten er dan aan te pas
komen om de zware stenen weer op de weg te
krijgen’.

O p dat m om ent wel nieuwsgierig naar de her
komst van de gevonden stenen maar nog niet
geboeid door de geschiedenis van de oude
grafzerken voegde ik het verhaal van de heer
Cees Hagen bij mijn docum entatie over de
oude kerk, zonder het plan er voorlopig ook
m aar iets mee te doen.

O nder de titel ‘Bericht aan de parochianen
van de St.M artinusparochie te A nkeveen’
richtte het kerkbestuur van genoem de pa
rochie zich in 1972 to t zijn parochianen m et
het verzoek te komen tot een gezinsbijdrage
ten behoeve van de financiële ondersteuning
voor de onderhoud van het kerkgebouw. Het
‘Bericht’ schetste in het kort historisch over
zicht, het wel en wee van de parochie vanaf de
twaalfde eeuw tot h e tjaa r  1972. Ook de sloop
van de oude kerk werd in genoem de publica
tie beschreven. Naar aanleiding hiervan ont-

TVE 20e jr g  2002 17



ving ik een verzoek van de heer Gerard van
Dijk (toenm alig eigenaar van de boerderij ‘In-
gelenburgh’ op het Hollands End ) om eens
een bezoekje te komen brengen in de oude
stal tegenover de ‘Ingelenburgh’ alwaar, vol
gens hem , de stalvloer bedekt was m et een
aantal plavuizen en zerken afkomstig uit de
oude kerk. ‘Je  mag ze ook m eenem en’ voegde
hij er op het eind van het gesprek aan toe.

Ik vertelde het verhaal over de grafzerken aan
de heer Berend van de Kolk die eveneens veel
belangstelling had in de geschiedenis van An-
keveen. Enige dagen later gingen we samen
op avontuur naar de oude stal. In de auto van
Berend, welk type bekend stond onder de
naam ‘lelijke een d ’, hobbelden we via het wei
land naar de oude stal m et de bedoeling mo
gelijke ‘vondsten’ mee te nem en. ‘Waar moe
ten we straks m et al die spullen heen?’ vroe
gen we ons intussen al af en hoopten dat het
antwoord op deze vraag onverwachts uit de
lucht zou komen vallen! Je weet bij een avon
tuur tenslotte maar nooit welk lo tje  boven het
hoofd hangt. We troffen in de stal een groot
aantal plavuizen aan alsmede een zerk m et de
tekst ‘c o r n e l is  k o l ’ waarover in het boek
‘N oord-H ollandsche O u d h ed e n ’ reeds in
1891 geschreven werd.

H et verhaal van de heer Cees Hagen uit 1967
paste na vijfjaar plotseling als een stukje wolk
in een legpuzzel, in de geschiedenis van de
oude kerk. De heer Gerard van Dijk was on
dertussen zo vriendelijk geweest de zware zerk
van Cornelis Kol uit de stal te sjouwen zodat
we het exem plaar ‘makkelijk’ konden m eene
men. De ‘lelijke een d ’ zakte bijna to t over zijn
assen weg in het weiland toen we voorzichtig
m et de zware ballast wegreden. Met de goed
keuring van de toenmalige beheerder van het
‘Regthuys’ de heer Cor van Schie m ochten wij
de hele handel in de kelder hiervan depone
ren. We wisten er verder absoluut geen raad
mee. Een andere bestem ming was voorlopig
niet in zicht. H et definitieve antwoord op de
vraag ‘waar m oeten we m et de vondst h ee n ’ is
tot op heden  nog steeds niet ‘uit de lucht ko
m en vallen’! Misschien hebben de oude zer
ken van onze voorouders ook zo’n lange tijd
op dit antwoord liggen wachten. En toen de
natuur ze tenslotte weer in haar bezit nam  wis

ten ze er waarschijnlijk nog geen antwoord
op.

H et prachtige kerkje staat op dezelfde plek
waar voorheen de oude St. M aartenkerk stond.
Bij graafwerk onder de noordgevel deed ik, sa
men met de voormalige koster Theus Holdin-
ga, voor enkele ja ren  geleden een merkwaardi
ge ontdekking. Ik vond er enkele stukken van
blauwe vloertegels en wat platte stukken hard
steen. Languit op de grond liggend schoof ik
mijn arm in een groot gat en voelde met mijn
vingertoppen nog m eer brokstukken. Het was
niet verantwoord het gat groter te maken zo
dat we het even later met zand en overige niet
de definiëren stukken puin weer dichtgooi
den. Zou ik met mijn vingertoppen dan toch
het geheim van de verloren grafzerken geraakt
hebben?

De grafzerk van A ernoud Voet is nog steeds te
zien in de Nederlands Hervorm de kerk te An-
keveen. Maakt u gerust eens een afspraak m et
de vriendelijk predikant Pieter van Walbeek
om het kerkje en de grafzerk van een van de
bekendste predikanten die Ankeveen ooit rijk
is geweest, te mogen bezichtigen.

Gebruikte bronnen

B. H. Pel, Het kerspel Ankeveen, 1896
C. A. van Swigchem, T. Brouwer en W. van Os, Een

huis voor het Woord, 1984
Jan  Boum an in he t dagblad Volkskrant, 6 ju n i

1959
Streekarchief voor Gooi en Vechtstreek, archief Ne

derlands Hervorm de gem eente Ankeveen

J(oannes) M(aria) Veenman (1981). Tot 1991 werk
zaam als inkoper bij n t s / n o s / n o b . Schrijver van
een aantal boeken en vele korte verhalen over zijn
geliefd dorp Ankeveen. Tekenaar van dorpsgezich
ten die vooral bekendheid genieten in de z.g. emi-
grantenlanden (Australië, Canada en Zuid-Afrika).
Werd in 1997 benoem d to t e reburger van de ge
m eente 's-Graveland en in 1998 tot ridder in de
O rde van Oranje Nassau.
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Lieu de m ém oire
De Gooische Stoomtram

Karei Loeff

Veel is er in het Gooi niet bewaard gebleven
dat herinnert aan het verleden van de roem 
ruchte Gooische M oordenaar. De Gooise
Stoomtram reed van 1882 tot vlak na de Twee
de W ereldoorlog van Amsterdam naar het
Gooi. Er werden verbindingen onderhouden
m et alle Gooise plaatsen, waarbij aansluiting
was op de Oosterspoorweg, de lijn tussen Am
sterdam en Amersfoort. H et stationsgebouw-
tje in Hilversum aan het Oosterspoorplein,
vlak tegenover de spoorbom en, is wellicht het
mooiste tastbare restant van de voor de ont
wikkeling van het Gooi uiterst belangrijke ver
binding. Een echt ‘lieu de m em oire’ is dit ge
bouw waarin nu de openbaar vervoermaat
schappij Connexion huist echter niet. Daar
voor m oeten we naar Laren, waar een oud ge
denkteken nieuw leven werd ingeblazen...

D e rails rechtop

Weliswaar zijn ook in Laren de tastbare herin
neringen aan de stoomtram erg schaars.

De enige straatnam en die rechtsreeks aan
de tram herinneren  zijn de Stationsweg en de
Remiseweg. Alleen de oudere l.aarders kun
nen het tracé nog duiden of hebben zelfs nog
enkele spijkers in hun bezit waarmee de rails
aan elkaar genageld was. De rails zelf is spoor
loos, alhoewel... Onlangs ontdekte ik een hooi
berg in het centrum  van het dorp, die vanaf
de weg lastig is te zien. De masten van deze
hooiberg bleken bij nadere beschouwing te
zijn vervaardigd van....de oude spoorrails! De
liggende rails staat nu  rechtop: over functio
neel hergebruik gesproken...

Andere tastbare herinneringen druppelen
langzaam binnen bij het Historisch Centrum,
zoals tramkaartjes, een oude lamp en he t sleu-
telkastje, waar de stationschef zijn sleutels in
bewaarde. Ook bezit de kring knipsels, kaar
ten en boeken over dit onderwerp.

Boeken en gebouwen

Over de tram en het tracé zijn de laatste ja ren
de nodige boeken verschenen. Het is immers
een onderwerp dat zich mag verheugen in
een grote schare fans van spoorwegmaterieel.
In het boek Daar reed toen de Gooische wordt
door G. Mevn het interessante fenom een van
de stoom tram uitvoerig belicht. Verder brach
ten twee bestuursleden van de Historische
Kring Laren, namelijkJ.G.E. Petersen en G.L.
de Boer, beiden afzonderlijk al eens een boek
uit over dit onderwerp.

Slechts een enkel gebouw herinnert direct
aan de stoomtram in Laren. Echter, als je  het
niet zou weten, loop je er ook zo aan voorbij. In
het aloude stationshotel aan de Stationsweg is
nu een Chinees restaurant gevestigd. Het oude
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b e s e f  voor h e t cu ltu re le  leven  van d e  p la a tse li jk e  gem eenschap
e n e rz ijd s  volgens w e te n sch ap p e lijk e  m ethoden, an d e rz ijd s  door
v rien d sc h ap p e lijk e  o v erle v erln g s-k o n ta k te n , voortdurend onder d e
aian d a ch t brengen van de inw oners van  L aren.

Folder met informatie over de prijsvraag. (collectie HK Laren)
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stationshotel is na de oorlog gesloopt, en nu pas
wordt dit terrein opgevuld m et een nieuw ge
bouw, dat echter in de verste verte niet lijkt op
het oude gebouw. Andere directe getuigenissen
zijn er niet, behalve dan misschien de rechte
achterwand van de Nederlands Hervormde
kerk aan de Naarderstraat. Slechts weinigen zul
len beseffen dat de aanleg van het spoor heeft
bijgedragen aan de sloop van het gotische koor
van deze kerk. De oude Naarderstraat was im
mers een flink stuk smaller dan nu!

H et eerste gedenkteken

Vlak bij de plaats waar het Larense station van
de Gooische Stoomtram Maatschappij was ge
legen bevond zich een klein gedenkteken, ter
herinnering aan het vijftigjarig bestaan van de
Gooische Tramweg Maatschappij. Deze maat
schappij was opgericht in 1881 en in 1931 werd
daarom dus een gedenkteken geplaatst. H et
gedenkteken werd, zoals dat toen gebruikelijk
was bij alle grotere bedrijven, aangeboden
door het personeel. Het bestond uit een hard
stenen voet en een lichtzuil, die in de loop der
ja ren  door vandalisme was verdwenen. H et
voetstuk stond wat achteraf in het struikgewas
tussen het parkeerterrein en was zo aan het
oog onttrokken.

In 1981 ontstond ter gelegenheid van het feit
dat de tram honderd jaa r daarvoor ging rijden,
het idee om iets te doen aan de tramhistorie.
Tijdens de Larense Feestweek van 1983 werden
in het Singer Museum allerlei wetenswaardig
heden over de stoomtram getoond. Vanuit de
Historische Kring Laren werd in hetzelfde jaar
het Gooise Tramcomité opgericht. De leden
van de Kring waren niet tevreden m et de ver
vallen toestand van het m onum entje en wilden
een passender en blijvend gedenkteken. Het
Gooise Tramcomité zou zich gaan bezighou
den m et de invulling van deze wens.

G ooise Tramcomité

In het comité nam en zitting mevrouw E.J.C.
Raasen-Kruimel en de heren N.H. Benninga,
A.L.F.M. Testa, K. Kool, W.J.H. Lanphen en E.
Wortel. Gekozen werd voor het houden van
een prijsvraag voor een nieuw gedenkteken.

Hiervoor werden verschillende Gooise kun
stenaars benaderd. H et comité had de volgen
de uitgangspunten ten aanzien van het m onu
m ent gesteld:
-  Het moest passen in het groene brinkdorp

Laren.
-  Er was een bestaand voetstuk van een ouder

gedenkteken aan de Stationsweg.
-  H et gedenkteken zou m oeten staan op een

plek langs de voormalige tram route.
-  Het gedenkteken moet visueel herkenbaar

zijn als een tram m et een bijbehorende tekst.
-  H et moest vanwege het beperkte budget

eenvoudig zijn van uitvoering.
De inzendterm ijn werd verlengd en sloot op
15 oktober 1983. Er werd een ju ry  samenge
steld m et leden vanuit verschillende discipli
nes en organisaties, waaronder de gem eente
Laren. De juryleden waren mevrouw J.Z. Bo-
gaard-Baljet (wethouder), de heren Theo Bit
ter (bloemist),J.P. Koenraads (kunstcriticus),
W.H.J. Lanphen (oud-tramemployé en lid van
het Tramcomité), C.N. Peek (directeur perso
neelszaken van Centraal N ederland, de voor
loper van Connexion), G. van der Pol (archi
tect en oud-lid van de welstandscommissie) en
E. van Zanten (beeldhouwer en leraar aan de
Vrije Academie te Laren).

D e inzenders en het ontwerp

Er kwamen op de uitnodiging deel te nem en
aan de prijsvraag acht inzendingen binnen.
De inzenders waren de heren Benninga, J.
Lips, ILLS, van der Duin, J.C. Steenbeek, Ste
ven van Royen, Gert en Leo Vos, Dries de
Vries-van den Berg en Marc van Baars.

Van de inzendingen werd door de jury  na
rijp beraad het ontwerp van J.C. Steenbeek ge
kozen. Zijn ontwerp was een beeldje van een
tram conducteur die op zijn fluit blaast. Het
zou een plaats m oeten krijgen op de oude
sokkel uit 1934. Duidelijk was dat het beeldje
zou m oeten w orden uitgevoerd in brons.
Daarvoor werd extra geld opgehaald, naast de
door de gem eenteraad toegezegde bijdrage
van 10.000 gulden. Uiteindelijk kwam het to
taalbedrag van he t nieuwe m onum entje inclu
sief verplaatsing op he t dubbele bedrag uit, en
dat was vier keer zo veel dan de aanvankelijk
begrote 5.000 gulden. Centraal Nederland
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Het bronzen tramconducteurtje van beeldhouwer/kunste-
naar f. C. Steenbeek op het voetstuk van de vorige gedenk
zuil. (collectie H K  I.aren)

was een van de sponsoren  voor h e t to t stand
kom en  van h e t b ronzen  ontw erp.

De onthulling

M eer dan  een  jaar na h e t eerste in itia tie f was
h e t zover: op  24 augustus 1985 werd h e t n ieu 
we tram m o n u m en t o n th u ld , op  dezelfde plek
als zijn lang  vergeten  voorganger. De officiële
han d e lin g  w erd verrich t d o o r oud-tram con-
ducteurs, terwijl de Sint Jansharm onie  passen
de m uzikale begele id ing  verzorgde. T ijdens
de  on th u llin g  w erden  opm erk ingen  geplaatst
d o o r bu rg em eeste r L .Th. H endriks en  de  di
rec teu r van C entraal N ederland  de h e e r  S.
R enzem a. H endriks vond h e t wel een  goed
idee om lichtspotjes op  h e t beeld je te p laat
sen. Hij was duidelijk  in zijn nopjes m et dit
nieuw e gedenk teken . De d irec teu r van C en
traal N ed erlan d  ben ad ru k te  d a t de sokkel n ie t
h e t e igendom  was van de gem een te  L aren
m aar van zijn bedrijf. D aarom  was hij, zo g rap 
te hij, ook de bezitter van alles wat op  de sok
kel w erd gezet. Maar, zo conc ludeerde  hij, hij
had  geen p rob lem en  h e t bee ld  m et de ge
m een te  L aren  te de len . De b ee ld h o u w er

S teenbeek  uit C oevorden m em oreerde  dat hij
bij h e t m aken van h e t bee ld  zich één  bepaalde
co n d u c te u r steeds h e rin n e rd e , die altijd  m et
opgeheven  hoofd  op zijn fluit blies.

Kritiek

Al snel was er discussie over het beeldje. In  een
anon iem e colum n in üe Gooi- en Eevüander werd
de gem eente  L aren verw eten geen visie te heb
ben wat betreft h e t kunstbeleid. Een ‘historisch
aardigheidje ', zo kwalificeerde de anoniem e
recensen t het beeldje. O ok de lokatie van he t
tram m o n u m en t w erd bediscussieerd. L eden
van de  Commissie M aatschappelijke Aangele
gen h ed en  van de  gem een teraad  vonden  h e t
m onum entje  te veel op een  ach te ra f p lek  staan.
Dat was tevens de m en ing  van h e t Gooise
Tram com ité, dat na  de actie w erd opgeheven.
Kort na de on thu lling  werd h e t beeldje ech te r
verplaatst, toen  het voorm alige busstation op
de schop ging en  w erd ingerich t to t parkeer
plaats. H et beeldje staat sindsdien op  h e t gras
veldje aan de B urgem eester Van N ispenstraat.

Verguld

H et één  m eter twintig hoge beeldje staat op
een  voetstuk, w aarop de rou te  van de  tram  is
afgebeeld. V anuit A m sterdam  voert de rou te
langs diverse p laatsen, gesym boliseerd doo r
belangrijke gebouw en. Zo zijn o n d e r  m eer het
M uiderslot, h e t H ilversum se raadhuis en  de
Larense Sint Jansbasiliek te zien. De tekst op
h e t voetstuk van h e t oude m o n u m en t werd
d o o r oud-tram m edew erker L anphen  persoon
lijk opnieuw  verguld. Zo is h e t beeldje van de
co n d u c teu r gew orden to t een  L ieu de Memoi-
re ‘voor én  do o r h e t personeel van de Gooi-
sche Tram w egm aatschappij'. De H istorische
Kring is e r  verguld m ee, w ant op deze m an ier
is er toch nog  iets van de tram  ‘op  lokatie ' b e
w aard voor het nageslacht.

Bron: Archief Historisch C entrum  Laren, dossier
tram m onum ent

Karei Loeff (geb. 1969), heeft een bureau voor on
derzoek en advies op het gebied van architectuur-
historie en m onum entenzorg. Hij is voorzitter van
de Stichting I listorische Kring Laren.
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‘H et gaat niet om het bewaren
maar om het gebruiken.’
Intervieiv met Dirk Dekemci, voormalig archivaris van Stads- en
Streekarchief Naarden, Bussum, Muiden en Huizen

Karin Abrahamse

O p 18 oktober 2001 nam  Dirk Dekema na
veertien jaa r afscheid als archivaris van Naar
den. Hij vertrok naar de archiefdienst van
Westfriese gem eenten te H oorn waar hij we
derom  als streekarchivaris in dienst trad. Col-
lega-archivaris (en collega-redactielid bij TVE)
Karin Abrahamse sprak m et hem  over het vak
van archivaris, zijn periode in N aarden en
over zijn eerste bevindingen in Hoorn.

Sinds een jaar publiceert ‘Tussen Vecht en Eem ’ de
rubriek ‘Archiefnieuws’ in het tijdschrift. Die ru
briek biedt informatie over historische bronnen bij de
drie archiefdiensten in de regio. Voor de lezers is het
mogelijk interessant om nog eens te memoreren wat
een gemeentelijke archiefdienst of streekarchief zoal
doet. Wil je het vak archivaris eens typeren en kort
aangeven wat het belang van een archiefdienst is ?

‘Tussen wat he t vak allemaal inhoudt en wat
de buitenstaander er van m erkt zit nogal een
verschil. Een archiefdienst beheert archieven.
Dat is het meest simpele antwoord. En dan
gaat he t in de eerste plaats om de archieven
van een gem eente die, na twintig jaar, open
baar zijn geworden. Maar he t werkterrein van
een archiefdienst is breder. Een archiefdienst
streeft ernaar om een zo com pleet mogelijke
bron te zijn voor de geschiedenis van stad of
streek. Daartoe beheert een archiefdienst ook
nog allerlei andere verzamelingen van boe
ken, kranten, kaarten en foto's. Allemaal za
ken die het beeld van de historie com pleet
kunnen maken. H et verzamelen en verwerven
van alle mogelijke bronnen  is dus een belang
rijke taak.

Ook particuliere archieven zijn hierbij van
belang. Bijvoorbeeld de archieven van een
kerkgenootschap. Want als je  iets wilt weten
over de arm enzorg in de achttiende eeuw dan

vind je dat in het archief van de kerk. Maar er
zijn talloze andere archieven die historische
informatie opleveren, zoals archieven van ver
enigingen, scholen, fabrieken, families en
landgoederen.

Een archiefdienst kan een zorgvuldige be
waring garanderen en biedt de mogelijkheid
tot raadpleging. Een archiefdienst biedt kort
om continuïteit. Om al die archieven geschikt
te maken voor gebruik worden ze beschreven
en geïnventariseerd zodat je  er ook in kunt
zoeken én vinden. Telkens weer als ik mensen
een rondleiding gaf door het gebouw en ze
ook een kijkje in de archiefbewaarplaats gun
de was hun  reactie steevast die van verbazing
van wat we allemaal te bieden hebben. Overi
gens is dat tegelijk ook een tekortkom ing van
veel archiefdiensten: we weten nog veel te wei
nig onze klanten te vinden en m aken nog veel
te weinig duidelijk wat we te bieden hebben.
Bij alles wat de archiefdienst doet geldt im
mers: het gaat niet om het bewaren maar om
het gebruiken.

Daar kom t nog een belangrijk aspect van
het archiefwerk bij. De archivaris van nu
houd t zich niet alleen m et het verleden bezig
maar ook m et de toekomst. Archieven die nu
bij de gem eente worden gevormd zullen op
term ijn naar de archiefdienst overgebracht
worden. Maar om ervoor te zorgen dat dit ook
te zijner tijd op een goede en verantwoordde
m anier gebeurt m oet hij voortdurend contac
ten onderhouden m et de gem eentelijke orga
nisaties die archieven vormen. Zeker in deze
tijd van automatisering. Anders lo o p je  het ri
sico dat het archief dat over twintig ja a r  wordt
overgedragen bestaat uit een schoenendoos
m et floppy’s w'aar je  niets mee kunt beginnen
om dat hardware en software ontbreken. H ier
van zijn al verschillende voorbeelden bekend.
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D an /o u  h e t k u n n en  geb eu ren  da t onze ar
chieven van de ach ttiende  eeuw com ple te r
zijn dan  die van de  eenentw intigste eeuw'.’

Wist je  dit alles ook al toen je  tot gemeente-archivaris
werd benoemd?

‘Nee. Als b eg in n en d  archivaris dach t ik vooral
bezig te zullen zijn m e t h e t inventariseren  van
oude  archieven. Dat is h e t leukste werk wat er
is. In de  praktijk  kom  je  d aar ech te r nauw e
lijks aan toe. Als archivaris m o e tje  d a t overla
ten aan m edew erkers en soms zelfs m o e t je
(la tw erk  u itbesteden .

In  N aarden  liggen nog  tal van oude a rch ie 
ven en archiefjes op  inventarisatie te  w achten.
En ik vind h e t wel ja m m e r da t ik d aar nooit
m ee r aan  toegekom en ben .'

Archieven zijn voor veel mensen verzamelingen ‘oud
papier’. Inmiddels heeft de technologie ook zijn spo
ren in het archiefwezen achtergelaten. Kan je  aange
ven op welke vlakken de onderzoeker daar profijt
van heeft ?

‘De m ogelijkheden  die au tom atisering  en di
gitalisering b ieden  zijn g ouden  kansen voor
h e t archiefw ezen. De on ts lu iting  van de  ar
chieven kan veel sneller en  vooral k lan tgerich
ter. Er zijn al voorbeelden  van arch iefd iensten
w aar je je  stam boom  helem aal via in te rn e t
kunt u itzoeken. In  N aarden  h eb b en  we een
g ro o t deel van de fo tocollectie gedigitali
seerd . Via een  database kan op  beschrijvingen
w orden  gezocht w aarna h e t b ijho rende  p laa t
je  m eteen  op  h e t beeldscherm  kom t. E en deel
hiervan is al op  in te rn e t te  v inden  via de
beeldbank  N oord-H olland (www.beeldbank-nh.
nl) en  de rest kan spoedig  volgen. Sam en m et
Tussen V echt en  Eem  en  h e t S treekarch ief in
H ilversum  w ord t gew'erkt aan  de historische
bibliografie. O ok dat p ro ject is geheel m et be
h u lp  van een  co m p u te r ingevoerd  en  ontslo
ten . H e t kan  zo op  in te rn e t geplaa tst w 'orden.
De in ternetsites van de  arch iefd iensten  geven
n u  al een  overzicht van alle archieven en  col
lecties die ze b e h e re n .’

In Naarden wasje niet de eerste archivaris -  de ver
maarde Fabius -  ging jou  lang geleden voor. Is er
een vergelijking mogelijk met zijn tijd ?

‘In  de  jaren  tach tig  van de neg en tien d e  eeuw
heeft Fabius h e t N aardense a rch ie f voor h e t
eerst geo rdend . A lsje die inventaris n u  bekijkt
dan  z e g je  d a t d a t op een  am ateuristische m a
n ie r is gedaan. Een hoofdstuk  ‘belangrijke ge
b eu rten issen ’ zul je  in een  m o d ern e  inventa
ris niet tegenkom en . Toch is zijn werk van be
lang  geweest voor h e t b eh o u d  van h e t archief.
Hij heeft h e t bij e lkaar gebrach t, beschreven
en  verpakt. N a zijn overlijden w erd hij gem e
m o ree rd  in h e t A rchievenblad als een  van de
p ion iers van de stadhuiszolders. O verigens
h eb b en  we enkele  ja re n  geleden  een  groo t
deel van zijn fam iliearch ief verworven. D aar
uit bleek dat hij h e t tot generaal en  b ijna zelfs
to t m in ister van D efensie hee ft geb rach t.'

Veertien jaar is een lange tijd. Enkele van jouw  wa
penfeiten zijn ook bij jouw afscheid gememoreerd -
waaronder de restauratie en nieuwbouw van het
Burgerweeshuis als nieuwe huisvesting van het
stadsarchief Wat is jou  daarvan het meest bijgeble
ven ?

‘Het was een  fantastisch p ro jec t om  te doen.
N adenken  over hoe  je  een  p rach tig  o u d  ge
bouw  als h e t B urgerw eeshuis kon in rich ten  en
d ienstbaar m aken  als m o d ern e  arch iefd ienst
en  tegelijk hel karak ter van h e t oude  gebouw
respecteren . E en arch iefd ienst hee ft vaak te
m aken m et een  stoffig im ago. H et is een  con 
stan t gevecht om  d a t te veranderen . Bij de in
rich ting  van h e t gebouw  heeft m en  nog  ge
p ro b ee rd  mij ach te r een  an tiek  b u reau  te la
ten  zitten  w ant d a t paste zo m ooi in  de kamer.
Ik vind nog  steeds d a t h e t resu ltaa t een  m ooie
m ix van oud  en nieuw  is gew orden.

In H o o rn  m oet ik wat d a t be treft helem aal
overnieuw  beg innen . De huisvesting d aar is
slecht. De archiefbew aarplaats is overvol en
heeft in de afgelopen  ja ren  enkele  keren  te
m aken gehad  m e t wateroverlast. De studiezaal
is o n d e rg eb rach t in  h e t sou terra in  en  om  van
de ene  ru im te n aar de an d ere  te kom en  m oet
je d o o r de  con ta inerru im te  an n ex  garage.
K ortom  h e t stoffige en  w eggestopte im ago van
de arch iefd ienst is d aar op  en  top aanwezig.'

Een andere belangrijke ontwikkeling was de groei
van stadsarchief naar streekarchief. Hoe ging dat in
zijn werk en welk belang is daarmee gediend?

TVE 20e jrg. 2002 23



‘In  een  streekarch ie f k u n n en  archieven van
verschillende p laatsen  in sam enhang  m et el
kaar w orden  bestudeerd . Z eker als een  regio
h is to risch  gezien  e e n  b e p a a ld e  e e n h e id
vorm t, heeft dat veel voordelen . In h e t Gooi
bijvoorbeeld  was N aarden  in h e t verleden  een
belangrijke stad. Als iem and  u it Bussum n aar
een  no taris g ing dan  was d a t m eestal de  no ta
ris in N aarden . O ok  om  financiële red en en
zijn e r  voordelen . De kosten van de  explo ita
tie van een  arch iefd ienst k u n n en  over een
aanta l g em een ten  w orden  gespreid . Een ster
kere  arch iefd ienst tenslo tte  is ook  m in d er
kw etsbaar om d a t e r  m eer personeel is. D aar
d o o r  kan m en  ru im ere  open ingstijden  h a n te 
ren  en  hee ft m en  m eer specialistische kennis
in  huis. N adeel kan zijn d a t m ensen  die ge ïn 
teresseerd  zijn in  de  geschiedenis van hu n
eigen  plaats een  stukje m oeten  reizen. M eest
al is d a t vooral een  psychologische h indern is
m aar ik vind d a t de  afs tanden  ook w eer n ie t te
g roo t m o e ten  w orden.

H e t to tstandkom en  van een  s treekarch ief in
h e t Gooi k en t een  m oeizam e voorgeschiede
nis. E en aan ta l gem een ten  w ilden aanvanke
lijk helem aal n ie t m eedoen , vooral u it finan
ciële m otieven en  an d e re  g em een ten  w ilden
alleen  m eed o en  als h e t  a rch ie f in  h u n  ge
m een te  gevestigd zou w orden . N aarden  heeft
vooraf wel overleg gehad  m e t de  om liggende
gem een ten  m aar zo n d er resultaat. T oen de  ar
ch iefd ienst eenm aal b estond  en  de  voordelen
ook  du idelijk  zich tbaar w aren h eb b en  de ge
m een ten  Bussum en  M uiden zich betrekkelijk
snel aangeslo ten . H uizen volgde enkele  ja re n
la ter.’

Landelijk wordt nu  gesproken over verdergaande
schaalvergroting in het archiefwezen. In  het Gooi en
de noordelijke Vechtstreek zijn nu  drie archiefdien
sten actief. In  Naarden, Hilversum en Weesp. Wat
vind je  daar nu  van?

‘De voo rdelen  van schaalvergroting  zijn du i
delijk: g ro te re  sterkere d iensten  k u n n en  m eer
faciliteiten b ieden , h eb b en  m eer kennis in
huis en  k u n n en  zich specialiseren  in de  n ieu 
we techno log ieën . E r zijn ook nadelen : de af
stand  van de lokale o n d erzo ek er to t de  ar
ch iefd ienst w ord t groter. En ook  de  con tac ten
tussen archivaris en  lokale veren ig ingen  stich
tingen  e t ce te ra  w orden  m in d er intensief.

W aardoor h e t b in n en h a len  van particu liere
verzam elingen m oeilijker w ordt. Ik ben  een
te g en s tan d e r van schaa lverg ro ting  óm  de
schaalvergroting. Ik vind d a t e r  een  goede ba
lans gevonden  m oet w orden  tussen afstand en
de schaalgrootte  van een  arch iefd ienst. D aar
bij speelt n aa r m ijn gevoel die h istorische een 
h e id  ook  een  rol. H et is in h e t Gooi een  kwes
tie van g roeien , waarbij u iteindelijk  n aar m ijn
gevoel één  a rch iefd ienst kan on tstaan  waarbij
ik in  h e t m idden  laat o f  die op één  lokatie ge
vestigd zo m oeten  zijn.

Sinds een  p aa r m aan d en  werk ik n u  in een
g ro te re  d ienst. En ik m o e t zeggen d a t d aa r in
dertig  ja a r  tijd, ondanks de  g ro te re  afstanden,
een  netw erk van con tac ten  is opgebouw d m et
de  lokale veren ig ingen  dat heel goed functio 
n eert.'

Wat zijn voor jou  verder de meest opvallende ver
schillen met die grotere archiefdienst Hoorn ?

‘De arch iefd ienst W estfriese g em een ten  be
staat ru im  dertig  ja a r  en  w erkt voor een  veel
g ro te r gebied. Er w erken m om en tee l tien
m ensen . In alle opzich ten  is he t dus een  g ro 
tere  dienst. Er is in de  afgelopen ja re n  erg
veel kennis en  expertise  opgebouw d over de
archieven en  de geschiedenis. Tegelijkertijd
geld t d aar een  beetje de wet o p  de rem m en d e
voorsprong. W ant ten  aanzien  van de  huisves
ting  en  au tom atisering  m oet nog  veel gebeu
ren . W at d a t b e tre ft zijn we d aar m e t m e t een
gro te  inhaalslag bezig.

H et is een  geb ied  m et duidelijk  afgebaken
de  h istorische g renzen , d aar h o u d  ik van, zo
als je  h e b t gem erk t, m et een  zeer rijke ge
schiedenis. E r is ook sprake van een  historisch
bewustzijn. E r zijn twee gro te  zeer active histo
rische  v e ren ig in g en  O ud-W estfriesland en
O ud-H oorn  en  daarnaast een  g roo t aantal
k le inere veren ig ingen  op  d it g eb ied .’

Welke ontwikkelingen zijn er in Hoorn te verwach
ten op korte termijn ?

‘Zoals ik al no em d e  is de huisvesting in H oorn
sterk verouderd . In  de kom ende twee ja a r  zal
e r  een  nieuw  o n d erk o m en  gebouw d w orden
da t ru im te  m oet b ieden  aan  ru im  ach t kilo
m e te r archief. O nlangs h eb b en  we een  defin i
tieve a rch itec tenkeuze  gem aakt en  we k u n n en
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Burgemeester Patijn van Naarden spreekt Dirk Dekema toe bij diens afscheid als archivaris, (foto part. coll.)

nu dus echt aan de slag. Zo’n project is na
tuurlijk een enorm e uitdaging. H et biedt te
gelijk m ogelijkheden om de uitstraling van
de archiefdienst te veranderen. De lokatie,
aan de rand van H oorn, leent zich voor een
beeldbepalend gebouw. En ik wil graag dat
daar een gebouw komt dat laat zien waarvoor
het bedoeld is namelijk enerzijds de veilige
bewaring van archieven en anderzijds het
openbaar ter beschikking stellen daarvan.

Daarnaast willen we uitgroeien tot een Re
gionaal Historisch Centrum. Door samenwer
king m et andere cultuurhistorische instellingen
in Westfriesland willen we onze publieksfunc
ties kunnen versterken. Daarbij wordt gedacht
aan samenwerking met h e t Westfries museum,
de Archeologische dienst, m onum entenzorg,
de historische verenigingen en de onderwijs
instellingen.’

Je bent toch weer streekarchivaris. Spreekt hieruit een
specifieke belangstelling voor lokale en regionale ge
schiedenis o f is het vak om andere redenen ju ist in
lokale /  regionale archiefdiensten interessant ?

'|a , toch weer streekarchivaris. Na veertien

jaar Naarden heb ik in de afgelopen jaren
best eens om mij heen gekeken en daarbij
ook wel eens aan specialisatie gedacht. Maar
ik denk dat mijn kracht toch ligt op het brede
terrein van de streekarchivaris. Ik ben erg
nieuwsgierig aangelegd en wil van alles een
beetje weten. En dat komt me goed van pas in
dit vak: een beetje middeleeuwen, een beetje
paleografie, een beetje automatisering, een
beetje restauratie en conservering, een beetje
(veel) m anagement, een beetje historisch on
derzoek, een beetje studiezaal, een beetje in
spectie enzovoorts, enzovoorts.’

Is het Gooi al helemaal naar de achtergrond verdwe
nen ?

'Nee, ik heb het enorm  naar mijn zin gehad
in Naarden en het Gooi. Ik zal de ontwikkelin
gen daar op de voet blijven volgen, vooral om 
dat ik van plan ben om er te blijven w onen.’
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In m em oriam  Frangois R enou
Ed van Mensch

O p 14 decem ber 2001 overleed plotseling, op
85-jarige leeftijd, Frans Renou. Tot aan zijn
overlijden was hij lid van het algemeen be
stuur van de Süchting Tussen Vecht en Eem
en was, m et m eer dan 22 jaar, het langst zit
tende bestuurslid. Jarenlang bracht hij ook
zijn kennis in als redactielid van het tijdschrift
Tussen Vecht en Eem. Een veelschrijver was hij
niet. In het tijdschrift verzorgde hij jaren lang
de boekbesprekingen. Maar ook zijn enkele
artikelen van zijn hand terug te vinden. Uit de
artikelen blijkt duidelijk op welke gebieden
Frans actief was en ook kennis had.

Een van de facetten van zijn liefhebberij was
de genealogie. In zijn artikelen over de Raad
van Beroerten te Brussel {tve 1978) en he t ge
dachtenisbord voor Elbert Mooy te Korten-
hoef (tve 1979) geven aan hoe breed deze be
langstelling was. Zijn artikel over de kunste
naar L.K.C. Prins {tve 1978) had alles te ma
ken m et zijn liefhebberij om prenten  en teke
ningen te verzamelen. Mede uit deze collectie
kon ook een tentoonstelling over deze kunste
naar worden ingericht, destijds in De Vaart te
Hilversum. In 1987 werkte hij mee aan een
tentoonstelling m et catalogus van een andere,
beroem de kunstenaar, Jan  van Ravenswaay.
Zijn kennis op het gebied van de tekeningen
en prentkunst heeft recent geleid tot een arti
kel in dit tijdschrift {tve 2000) over Rem
brandt in Hilversum in 1644. Uit zijn artikel
over het tuinhuisje aan de Kerkbrink te Hil
versum {tve 1982) bleek zijn betrokkenheid
m et oude gebouwen. Vooral in Hilversum zet
te Frans Renoü zich in voor behoud van de
spaarzaam overgebleven oude huizen. Hij was
de oprichter van de Stichting Hilversum, Pas
Op! Door de activiteiten van deze Stichting
werden verschillende waardevolle panden in
Hilversum behouden en konden zelfs worden
gerestaureerd. Ook nam door inzet van Hil
versum, Pas Op! de bewustwording van de
waarde van oude bebouwing belangrijk toe,
zowel bij de burgers als in de politiek.

Frans groeide op in het centrum  van Hilver
sum, waar zijn vader een klokken- en juwe-
lierswinkel dreef. Een groot deel van zijn le
ven woonde hij in het centrum  van het dorp
en zag er veel veranderen. In zijn jeugd  was
Hilversum nog een dorp waar in he t centrum
de inwoners vlak bij elkaar woonden m et nog
vele bedrijven daar tussen. Zijn liefde voor
Hilversum begon in de botanische tuin achter
de voormalige leeszaal aan de Herenstraat.
Later leidde deze liefde voor Hilversum tot
he t actief zoeken naar de achtergronden hoe
het zo kon ontstaan en hoe de waarden uit het
verleden voor de toekomst konden worden
behouden.

Vanuit zijn winkel Schaafs kantoor- en boek
handel te Hilversum werkte hij, onder m eer
door produktie en verkoop van publicaties,
aan de verspreiding van kennis. Daarbij de
door hem  voor de verkoop gereproduceerde
prentbriefkaarten, p renten  en kleine uitgaven
konden velen kennis nem en van de historie
van Hilversum en het Gooi. Hij stond aan de
wieg van zowel de oprichting van de Stichting
tve als van de Hilversumse historische kring
‘Albertus Perk’.

Tevens verleende Frans jarenlang zijn dien
sten aan de M onumentencommissie en de
Straatnamencommissie van Hilversum. Ook
maakte hij deel uit van de begeleidingscom
missie van het Goois Museum. Voor al zijn ver
diensten werd Frans op 2 februari 1999 inge
schreven in het Gulden Boek van de gem een
te Hilversum. In de tekst staat vermeld:

D e h e e r  R enoü  h ee ft de  b u rgers van H ilversum
inzich t gegeven in  de  h isto rie  van d e  g em een te
en  e ro p  gew ezen h o e  belangrijk  h e t is om  deze
e le m e n te n  vast te leggen.

Door zijn bescheiden karakter maakte Frans
veel vrienden en maakte hij velen bewust van
de waarde van de historie. Wij zullen zijn gro
te kennis van de historie missen maar nog
m eer zijn bem innelijke persoon.
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De grenzen van N aarden
Henk Schaftenaar

Na de verhuizing van de Naarders omstreeks
1350' naar een plek drieënhalve kilom eter
zuidwestelijker en het instellen van schepen
banken te Laren (1387), Huizen (omstreeks
1409) en Hilversum (1424) werden de gren
zen tussen stad en dorpsgebieden voor vele
eeuwen vastgelegd. We kennen slechts enkele
beschrijvingen uit die tijd. De oudste betref1
fen Naarden en behelzen voornamelijk veld
nam en, die helaas niet nauwkeurig zijn thuis
te brengen. Toen in 1824, vooruitlopend op
de invoering van het kadaster, de gem eente
grenzen binnen het Gooi opnieuw moesten
worden vastgesteld, zag m en zich dan ook
voor een moeilijke taak geplaatst. Door de ver
anderingen in het landschap -  onder m eer
het verdwijnen van grote veldkeien en zelfs
bom en die als m arkering hadden gediend -
was het spoor van de oude grenzen op tal van
plekken niet m eer te volgen. Door rigoureus

De ligging van de Gruys- of Gruuskamp.

knopen door ie hakken kwam er duidelijk
heid. De grenzen werden op kaarten ingete
kend en veranderingen nadien goed bijge
houden.

D e ‘v rijh e id ’ van N aa rd e n  in  1353

De oudste grensbeschrijving vinden we in een
oorkonde uit 1353. Graaf Willem V bepaalde
in d a tjaa r tot hoe ver de stadsvrijheid van het
nieuwe N aarden zich uitstrekte in h e t landelij
ke gebied. De tekst luidt: ‘op die oest zide van
der poerte an M ugghenberch ende voert an
Harkenberch; voirt op die zuutzide van Har-
kenberch an Lutm aer vene; voirt op Lakens-
berch ende voert in Vter mere alsoe verre alst
harde ghaet; voirt van Vtermere an Grtius-
kamp; voirt op Vosberghen; voirt jn die zee
alsoe verre alst harde ghaet ende die scepe
pleghen te legghen, ende vter zee weder an
M ugghenberch ’

H et zal wel duidelijk zijn dat deze tekst een
rondje om de stad met de nodige vraagtekens
voorstelt. Dat er, door de bekendheid m et en
kele veldnamen, m eer uit af te leiden valt, ver
eist enige nadere uitleg.

De eerste drie toponiem en, gelegen aan de
oost- en zuidzijde van de stad (M ugghenberch,
Harkenberch en Lutm aer vene), zijn tot dus
ver niet aan een plek in het landschap te kop
pelen. Het reliëf daar is sinds de zeventiende
eeuw ingrijpend gewijzigd, waardoor de oud
ste veldnamen zijn verdwenen. Dat ligt anders
voor het (zuid) westelijk gebied, waar we de La-
kensberch moeten situeren. De naam van deze
heuvel heeft veel weg van de ‘Witte Laetgens-
berch’3 die daar in 1521 wordt vermeld en in
de achttiende eeuw verder is verbasterd tot
‘I.aaghies Berghs’ en ‘Laegtiesberg’.4 De
‘berg’, waarschijnlijk een stuifzandcomplexje,
lag in het Spiegel in de omgeving van het Lae-
gieskamp. De naam Vtermere is makkelijker
thuis te brengen en staat voor het Naarder-
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De Gruuskamp gezien va n a f de oude Rijksweg met in de verte de boerderij van Linck. (foto coll. auteur)
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meer. De Gruuskamp5 kennen we uit oude
transportakten. Vanaf de zeventiende eeuw
wordt dit stuk ‘groenland’ regelmatig vermeld.
De percelen weiland onder die naam bestaan
overigens nog steeds. Ze liggen aan de Over-
scheenseweg tussen de Meerkade en de oude
Rijksweg, in het weiland bij de boerderij van
Linck. Met Vosberghen zou de verdwenen klei
ne verhoging bij de voormalige zeehavenmon
ding bedoeld kunnen zijn. Deze hoogte werd
in 1533 ‘Den Berch’6 genoemd.

H et opvallende van al deze veldnam en is
dat ze plekken voorstellen die tegen de schei
ding van de voormalige m eentgronden en
particuliere landerijen liggen. Misschien is
dat ook het geval bij de drie eerste veldna
men. H et lijkt er op dat de oudste grens van
het nieuwe N aarden langs de buitenrand van
de m eent liep. De aanwezigheid van een vee-
kering (meestal een al dan niet beplante aar
den wal) langs de meentzoom maakte de
grens wellicht zichtbaar in het landschap.

De bovengenoemde grensbeschrijving werd
twee jaar later in een oorkonde van 1355 beves
tigd. Hierin staat: ‘die palen van hore vrihede

zullen wesen alsoe groet als zise nu begraven
hebben ende ter tye w artjn dortich roeden ver
re.’ Vrij vertaald: de grens ligt daar tot waar
deze nu in het veld is aangegeven en in het wa
ter (dat wil zeggen het Naarderm eer en de Zui
derzee) dertig roeden (ongeveer 100 meter)
uit de oever.7 Er wordt hier, denk ik, duidelijk
heid geschapen voor die plaatsen waar de
grens niet zichtbaar gemaakt kon worden.

De uitbreiding van Naarden in 1396

De tweede grensbeschrijving dateert van 31
decem ber 1396. Toen bepaalde hertog Al
brecht dat het hele voormalige hoogveenmoe-
ras tussen M uiderberg en het Gooi. van de
Zuiderzeekust tot aan de Loodijk en mis
schien nog wel verder, aan de jurisdictie van
schout en schepenen van N aarden werd toe
gewezen. Met deze oorkonde werd Naardens
gezag in ieder geval verrijkt met de landerijen
van de Keverdijkse Polder, het N aarderm eer
en het gebied dat later de Hilversumse Meent
zou worden genoemd.
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De Ruigekade tussen de Meerkade en de ’s-Gravelandse Vaart. Het hek banruit zich op de Ruigekade. (foto coll. auteur)

De beschrijving uit die tijd luidt als volgt:
van Hilyaerslaan u ter m eer in die zee, alsover-
re als dat harde gaen mach, ende van den
Loedijc an Kruysbergen, ende dat recht tot
Lutticken Enghe ende voirt an der Drift toe
ende voirt bi Donghen om in der zee." Daar
wordt dan nog aan toegevoegd dat dit gebied
tot die datum  in de ban van M uiderberg lag.

Het eerste deel van de beschrijving is, dank
zij het voorkomen van bekende toponiem en,
goed te volgen. Van de Hilyaerslaan (een
landweggetje ten oosten van het dorp M uider
berg tussen de Zuiderzee en het Naarder-
meer) om of door het N aarderm eer naar de
Loodijk (waarschijnlijk via de Ruige Kade) en
dan naar Kruisbergen. H et verdere verloop is
onduidelijk. Als ‘D onghen' de engen bij Hui
zen voorstellen, zoals Blauw9 in 1954 m et een
vraagteken opperde, dan m oet de grens van
het schoutam bt M uiderberg nog oostelijker
dan het oude N aarden hebben gelegen. Dat is
ook wat Blauw veronderstelde en sindsdien
door De Vrankrijker en andere onderzoekers
van de Gooise Middeleeuwen werd gevolgd."1
Helaas zijn er geen oorkonden bekend die dit

bevestigen. Bovendien lijkt het vanuit land
schappelijk oogpunt gezien onwaarschijnlijk
dat het gezag van M uiderberg zelfs to t voorbij
het oude Naarden reikte. Tussen het Gooi en
M uiderberg strekte zich immers tot in de
twaalfde eeuw een vrijwel onbegaanbaar
hoogveenmoeras uit. De ontginning van die
woestenij is grotendeels in de dertiende eeuw
en weliswaar vanuit de richting van Muider
berg tot stand gekomen, maar reikte niet ver
der dan de m eentgrens ten westen van het la
tere nieuwe Naarden. Daarom ook is het aan
nemelijk om ‘D onghen’ in de omgeving van
de latere zeehavenm onding van Naarden te
plaatsen. De grens zou in dat geval vanaf
Kruisbergen in noordelijke richting langs een
nog kleine eng van Laag Bussum hebben ge
lopen om bij de kust, iets ten westen van het
huidige N aarden, te eindigen. Zou dit juist
zijn dan werd de oppervlakte van Naarden
slechts vergroot met een deel van de voorma
lige venen en het N aarderm eer en is Naarden
(zowel het oude als het nieuwe) nooit een en
clave b innen het rechtsgebied van Muider
berg geweest.

TVE 20e jrg. 2002 29



_ . ■
•• '

i

' I ij-ll

WW‘ * >

m . : : «v

J '  A , -V,

H H f jrn

8 SISHKpa

M *

Het grenspad gezien in zuidelijke, richting. Links de Warande Wolfskamer (Huizen) en rechts de wal of engdijk van de
Naarder Eng (Naarden), (foto coll. auteur)

Volgen we echter wél de veronderstellingen
van Blauw en leggen we ‘D onghen’ uit als
‘D’enghen’ oftewel de engen, dan zouden we
er beter aan doen hierbij aan de N aarder Eng,
de Venus Eng (lag op de plek van het huidige
Gravenveld en de Limiten) en de eng de Dui
nen (bij Valkeveen) te denken. Voor de Lut-
ticken Enghe kan in dat geval een nog kleine
eng te Laag Bussum dan wel te H oog Bussum
in aanm erking komen. Tegenwoordig bevindt
zich namelijk langs het oostelijke deel van dit
traject, zoals h ierna zal w orden beschreven,
nog steeds de grens van Naarden.

D e grens m et H uizen

Terug naar de verwoesting van het oude Naar
den. N iet iedereen is toen in westelijke rich
ting verhuisd. Bij het oude stadje lagen akker-
com plexen die aan een deel van de bevolking
een bestaan gaven. Een aantal Naarders is
daarom  op de oude plek blijven wonen. Ande
ren concentreerden zich oostelijker en zuide
lijker waardoor Huizen en I loog (Oud) Bus
sum zich konden ontwikkelen.

In tegenstelling tot Hoog Bussum, verliep
de groei bij Huizen voorspoedig want in 1409
werd dat dorp een zelfstandige parochie. In
die tijd moet ook de omvang van het grondge
bied van Huizen zijn vastgesteld. H et dorp
kreeg daarbij uitgestrekte heidevelden onder
haar jurisdictie maar ook het gezag over het
gehucht Hoog Bussum. De eng van die neder-
zetting reikte tot in het centrum  van het te
genwoordige Bussum. Tot zover reikte dus het
gezag van Huizen. Docum enten over de toen
getrokken grens tussen Naarden en Huizen
zijn niet teruggevonden, m aar we mogen aan
nem en dat het verloop ervan overeenkomt
m et de situatie zoals die in 1824 op papier
werd gezet en ten dele nog bestaat.11 Deze
grens liep van de Zuiderzee over de Koedijk
(nu Grenspad) naar de schapendrift (nu
Driftweg). Vandaar naar de heide (nu Limiti-
sche Heide), langs stuifzanden en heidevel
den naar de Bollelaan en via de tegenwoordi
ge O ud Blaricummerweg en Paulus van Lool-
aan naar de Amersfoortsestraatw eg. Dan
zuidwaarts tot de Huizerweg in Bussum en via
deze tol de Kerkstraat. Vervolgens langs het ak
kerland in zuidwestelijke richting (Nieuwstraat/
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Prinsenstraat) to t aan  de B rinklaan. Met een
flauwe b o ch t langs akkers ging h e t verder
n aa r h e t zu idoosten  to t de h e id e  aan h e t e ind
van de Laarderw eg. H e t laatste stukje liep in
oostelijke rich ting  over de scheid ing  van ak
kers en  he ide  n aa r de O u d e  Crailoseweg (een
zandpad  over de  B ussum erheide tussen de
Randw eg en  de  A ardjesberg).

De grens met Hilversum

H et verdere  verloop van de  N aardense grens
w erd vastgesteld op  2 ja n u a r i 1428, vier ja a r
nadat H ilversum  van L aren  was afgescheiden.
De om schrijv ing  lu idde : ( .. .)  vo irt op
A ertgesberch, gelegen op Lange Hulle, dairoff
voirt op Wegelsberch, gelegen tusschen N airden
ende H ilfersom m er Sant, dairoff voirt up  Cruus-
bergen (...) .'- In 1824 deed  een commissie haar
uiterste best om  deze grens te reconstrueren.
Van officiële zijde wilde m en echter geen uit
spraken doen. In  de gem eenteraad zaten nam e
lijk geen m ensen die daar zicht op hadden. Met

Naartïén
laardermeer H uize II

, --’“ Hoog ,  - '
s Bussum --"

Laag - ^Hjaricum/\ Bussum\ /  " /

Laren

Hilversum \

De vijftiende-eeuwse grens van Naarden met Huizen, La
ren en Hilversum.
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De Oud Crailoseweg op de Bussumer heide gezien va n a f de Lange Heul in de richting van de Randweg. Tot in het begin
van de negentiende eeuw bevond zich hier de grens tussen Naarden (links) en Huizen (rechts), (foto coll. auteur)
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Grenspaal langs de Meerkade op de zeventiende-eeuwse
grens van Naarden en Muiden. (foto coll. auteur)
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de veldkennis van schaapherder Roelof Bolle-
bakker heeft men echter toch een grens kunnen
vaststellen. Deze liep vanaf een punt aan de
rand van de heide (nu de kruising Randweg/
Oude Crailoseweg) langs diezelfde Oude Crailo-
seweg in zuidelijke richting naar een blauwe
steen op de Aardjesberg en vandaar enigszins
naar het noordwesten in een rechte lijn over
een zandige berg (wellicht de Wegelsberg in het
Spanderswoud) naar het Melkpad of de Melk
weg in de omgeving van Kruisbergen. Bij Kruis
bergen zijn we weer op bekend terrein, want
vandaar kunnen we, nu in omgekeerde volgor
de, de beschrijving van 1396 volgen om de vijf-
tiende-eeuwse grens te completeren.

D e grens m et M uiden en W eesperkarspel

De westelijke grens van N aarden heeft in de
loop d er eeuwen m eerdere veranderingen on
dergaan. H et huidige verloop wijkt dan ook
sterk af van dat in de Middeleeuwen. Zeven

tiende- en achttiende-eeuwse kaarten tonen
een ‘Swarte wegh’ of een ‘H elderslaan’ (Hily-
aerslaan), met deels een zuidoost-noordwest
verloop in de richting van de Goog bij Mui-
derberg en deels een noordoost-zuidwest ver
loop dat aansloot op de Keverdijk. H et laatste
stuk, met een verlenging naar de Zuiderzee,
m oet de middeleeuwse grens zijn geweest. Al
leen tussen de M uidertrekvaart en de kust
heeft de tegenwoordige grens nog die oor
spronkelijke ligging. In plaats van aan te slui
ten op het noordelijkste puntje van het Naar-
dermeer, knikt de grens in de trekvaart naar
h e t zuidoosten om 825 m eter verder weer
haaks af te buigen, nu naar het zuidwesten.
Tenslotte bereikt zij na 1300 m eter een plek
op de kade langs de Hoofdtocht van he t Naar-
dermeer. Daar stond in 1824 nog een zeven
tiende-eeuwse octrooipaal. Die werd naar alle
waarschijnlijkheid in 1606 geplaatst, h e tja a r
waarin p lannen ontwikkeld waren voor de
drooglegging van het meer. Op deze plek, cir
ca 900 m eter ten zuidoosten van de Visserij,
lag to t 1966 het driegem eentenpunt (Mui
den, Naarden, W eesperkarspel). De grens tus
sen Naarden en Weesperkarspel liep tot dat
jaar langs de kade van de 1 loofdtocht (in 1824
nog Middelweg genoem d) in zuidoostelijke
richting tot de kade langs de Boom tocht (in
1824 de Boomweg genoem d). Over deze kade
ging de grens in zuidwestelijke richting verder
tot de Meerkade en vandaar weer in zuidoos
telijke richting tot aan de nog bestaande Rui
ge Kade.

Gezien het rationele verloop van dit tracé
(vastgesteld in 1824), over rechte kaden en
langs een trekvaart die in de Middeleeuwen
niet bestonden, lijkt het duidelijk dat hier niet
de middeleeuwse grens is gevolgd. Mogelijk
viel aanvankelijk het hele N aarderm eer onder
de jurisdictie van Naarden. De hier geschetste
grens zou dan ten dele uit de zeventiende
eeuw kunnen stammen, de tijd waarin het
m eer werd drooggem alen. Behalve de zeven
tiende-eeuwse grenspaal zijn er geen andere
bewijzen voorhanden die dit kunnen staven.
Wel is er een contract uit 1806 bekend waarbij
een grenscorrectie werd geregeld in de Kever-
dijkse Polder.15 Sinds ‘onheugelijke tijden’, zo
schreef men, stonden er in het verpondings-
kohier van Muiden 33 m orgen land, waarvan
men wist dat ze onder de jurisdictie van Naar-
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Grondgebied van Naarden
(zonder M aatlanden en
Bouwvenen) in de loop der
eeuwen.
1. situatie in de vijftiende en

zesdende eeuw;
2. 1806: na de grondruil met

Muiden. De westelijke de
len van het Naardermeer
zijn mogelijk al in de ze
ventiende eeuw onder
Muiden en Weesperkar-
spel gekomen;

3. 1817: Bussum zelfstandige
gemeente;

4. 1820: de Hilversumse
Meent naar de gemeente
Hilversum;

5. 1824: het gebied tussen de
Bollelaan en Huizerweg
verkregen van de gemeen
te Huizen;

6. 1966: westelijk deel van het
Naardermeer verkregen
na opheffing van de ge
meente Weesperkarspel;

7. 1985: deel van het Gooi
meer verkregen.

d en  vielen. H et om gekeerde  was ook h e t geval
en daarom  hee ft m en  toen  de  grens verlegd.
Tegelijkertijd w erden  aan  N aarden  een huis
en  een  halve m orgen  'g ro en lan d ' in de Bin
nendij ksche P o lder langs de  trekvaart toege-
w ezen om  to t een  ‘egalisatie en  be te re  afschei
d in g ’ van h e t verloop van de  grens te kom en.
De kaarsrech te  grenslijnen  die we in  h e t ge
b ied  aan treffen  zijn waarschijnlijk toch gro
tendeels te dan k en  aan  h e t do o rtasten d e  werk
van de com m issie14 uit 1824, die zich vooral

langs de w estgrens voor zeer ondu idelijke toe
standen  zag geplaatst.

De afscheiding van Bussum

De grens van N aarden  m et H uizen en  Hilver
sum  is waarschijnlijk zo’n vier eeuw en lang on 
veranderd  gebleven. Eerst in 1817, toen  Bus
sum  een  zelfstandige gem een te  werd, m oest
h e t verloop w orden  gewijzigd. M en heeft toen
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De Maatlanden langs de Gooise kust ten oosten van H u i
zen omstreeks 1900. Bij de p ijl bevindt zich de Naardense
exclave ‘de Naardermaat ’,  die in 1824 aan de gemeente
Huizen overging en waarvoor Naarden als compensatie
een gebied ten zuiden van de Bollelaan terugkreeg.

naar m arkante afscheidingen in het landschap
gezocht. Was het in de vijftiende eeuw vooral
de overgang van heide naar akkerland, nu
werd de zanderijgrens een belangrijk criteri
um. Vrijwel al het afgezande en dus laaggele
gen gebied bleef behouden aan Naarden. Bus-
sum kreeg de hoge gronden. U itzonderingen
waren de in bleekvelden herschapen zanderij
ten zuiden van de Galg en de toen in exploita
tie zijnde zanderij van dokter Craanen (waar
later het Prins Hendrikpark werd gebouwd).
Naarden verkreeg ook wat hoge gronden ten
oosten van het Laegieskamp.

Vanaf de toenmalige grens met Huizen te
genover Jan  Tabak werd door het m idden van
wegen en sloten in westelijke richting een
grens getrokken: Kattensteeg (nu Jan  Toe-
backlaan), Nagtglasensloot, bij de bleekvel
den naar he t noorden, bij de Galg naar het
westen en weer terug naar het zuiden via de
Bussumervaart tot de Rode Brug (nu hoek
Lam bertus H ortensiuslaan /C om eniuslaan).
Vandaar westelijk langs de Zwarteweg en aan
het eind hiervan over een niet afgezand ge
bied naar de m eent bij het Laegieskamp. Op
dat laatste stukje werd bij het afpalen abusie
velijk de zanderijgrens gevolgd waardoor de

grens ten nadele van Naarden wat te noorde
lijk kwam te liggen. In 1824 werd de fout ont
dekt en hersteld.1"'

De afscheiding van de Hilversumse
Meent

Tijdens de afscheiding van Bussum m oet ook
het juridisch gezag van Naarden over de Hil
versumse Meent, die vooral in gebruik was bij
de Hilversumse erfgooiers, ter discussie heb
ben gestaan. In het najaar van 1820 werd hier
over een wijzigingsvoorstel door Gedeputeerde
Staten aan de gem eente Hilversum gezonden.
Waarschijnlijk is nog in hetzelfde jaar de meent
onder jurisdictie van Hilversum gekomen.16

De exclaves van Naarden

Ten oosten van Huizen en Blaricum bevon
den zich nog enkele exclaves die vóór 1824
onder het juridisch gezag van N aarden vielen.
Het gaat hier om de N aarderm aatlanden en
een deel van de Bouwvenen.

De m aatlanden zijn waarschijnlijk tijdens de
veenontg inningen  als gem eenschappelijke
weide in gebruik genom en en hebben het ka
rakter van hooiland gekregen toen er in de
dertiende eeuw door de eerste overstromin
gen zeeklei werd afgezet. Daarna m oet het
com plex door landwinningsactiviteiten zijn
uitgebreid, waardoor het in particuliere han
den is gekomen. Doordat deze vruchtbare
buitendijkse gronden een onm isbaar elem ent
vorm den in de agrarische bedrijfsvoering van
de Gooise bevolking, heeft m en later het ju r i
disch gezag over het complex verdeeld over
de schepenbanken van stad en do rpen .17

De tussen Blaricum en Eemnes ingeklemde
Bouwvenen vormen het laatste deel van de
particuliere veenontginningen die vanaf de
oeverwal van de Eem in de dertiende eeuw
werden ondernom en. Bij het vaststellen van
de grens tussen Holland en het Sticht in 1351
werd een strook van de ‘Eemnesser percelen’
afgescheiden en aan Holland toegewezen. Bij
het instellen van de verschillende schepenge
rechten en de grensafbakening van de Gooise
nederzettingen  heeft m en waarschijnlijk,
evenals bij de M aatlanden. delen van de
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B ouwvenen o n d e r hel gezag van stad en  d o r
pen  geplaatst.

Bij de invoering van h e t kadaster in  1832
kreeg iedere  gem een te  een  aaneengeslo ten
g rondgeb ied , w aardoor een  e inde  kwam aan
h e t bestaan van de  exclaves."' Ter voorberei
d ing  daarop  verloor N aarden  in  1824 h aar
M aatlanden  en B ouwvenen, m aar k reeg er
een  gebied  ten  zuiden van de  B o lle laan /O u d
B laricum m erw eg voor terug. De nu  nog  frag
m entarisch  in h e t landschap  aanwezige Hui-
zerweg (deel ten  oosten van de Rijksweg A l)
w erd to en  de nieuw e grens m e t H uizen. H et
h e ren h u is  en de boerderij O ud  Bussem ble
ven ech te r aan  H uizen, w aardoor de  grens
d aar een  wat u itzonderlijk  verloop kreeg.

Recente grenswijzigingen

De jo n g s te  grenswijzigingen da te ren  u it de
tw intigste eeuw. In 1966 w erd de gem een te
W eesperkarspel op g eh ev en , w aard o o r h e t
m eest westelijke deel van h e t N aarderm eer
(weer) aan  h e t g rondgeb ied  van N aarden
w erd toegevoegd. De laatste wijziging vond
plaats in h e t G oo im eer in 1985. De grens
w erd h ie r in h e t verleden  gevorm d d o o r de
oever van de Z uiderzee, wat in  de praktijk
neerkw am  op  de lijn van de  laagste w ater
stand. D oor h e t on ts taan  van h e t Ijsselm eer

h ee ft m en  in 1942 beslo ten  de  grens langs he t
Ijsselm eer te leggen op  100 m e te r u it de kust
bij een  w aterstand van h e t m eer op  40 cm be
n ed en  NAP. D oor de aan leg  van de Flevopol-
d e r  en  daarm ee  h e t on tstaan  van een  nieuwe
provincie w erd het G oo im eer gem eentelijk
opgedeeld , w aardoor N aarden  e r to t slot een
aanzienlijke hoeveelheid  w ateroppervlak  bij
kreeg.

Noten

1 De originele oorkonde betreffende he t ontstaan van
het nieuwe N aarden is n iet bewaard gebleven. Men
kent alleen m aar afschriften. Die verm elden steeds
1350 als stichtingsjaar. In die afschriften worden echter
twee zaken vermeld die niet zijn te rijmen m et het ja a r
1350. Zo zou de daarin genoem de baljuw in dat ja a r
zijn am bt nog n iet hebben aanvaard en kon Willem V
zich toen onmogelijk graaf van H olland hebben ge
noem d. O p grond daarvan zijn Leupen en enkele an
dere  mediëvisten (Van Engen, Kos en Rutte) ervan
overtuigd dat e r ooit een  fout m oet zijn gem aakt bij het
overschrijven van de originele oorkonde. Zij spreken
van 'de  oorkonde van 6 juni 1351’, hoewel een oorkon
de m et dat jaartal niet bestaat. Bovendien vinden ze het
daarom  voor de hand liggen dat he t oude N aarden ook
in dat ja a r  m oet zijn verwoest.

Tot dusver heeft men in alle publicaties altijd het jaa r
tal 1350 vermeld. Soms ging dat vergezeld van de op
m erking ‘als we de oorkonde mogen geloven’ of iets
van die strekking, want twijfel was e r al veel langer. Wel
licht is he t verstandig om  voorlopig m aar van ‘om
streeks 1350’ te spreken. Voor een verwoesting en ver-
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De Bouwvenen op een achtiende-eeuwse kaart. Ook in deze strook grond lagen percelen die onder het juridisch gezag van
Naarden vielen. In  1824 is het hele complex overgegaan naar de gemeente Blaricum.
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plaatsing van Naarden in hetjaar 1351 hebben Leupen
en de zijnen namelijk ook geen harde bewijzen gele
verd (Tussen Vecht en Eem, jaargang 18, nummer 3, pp.
96-105 en nummer 4, pp. 167-175).

2 Deze tekst is overgenomen uit het artikel van Van En-
gen, Kos en Rutte in TTEjaargang 18, nummer 3. Hoe
wel deze onderzoekers blijk geven geen kennis te heb
ben van de lokale toponiemen, doen ze toch geen
slechte poging om de grens van de stadsvrijheid te
plaatsen. Overigens wordt in hun betoog wel wat slor
dig omgesprongen met het begrip stuwwal. Hun ge
dachte om in de omgeving van de voormalige zeeha
venmonding een natuurlijke verhoging te situeren zo
groot als die van Muiderberg, moet direct naar het rijk
der fabelen worden verwezen. De vesting en haar direc
te omgeving ligt op stuif- en dekzandafzettingen. Daar
onder bevindt zich een pakket fluvio-glaciale sedimen
ten. Gestuwde afzettingen komen op deze plek niet aan
de oppervlakte voor. De heuveltjes die ooit in de direc
te omgeving van de vesting lagen, zijn niet meer dan
voormalige stuifduinen.

3 Enklaar, D.Th., Middeleeuwse Rechtsbronnen van Stad en
Lande van Gooiland, p. 357.

4 Laegtiesberg (1740, Verpondingskohier Naarden),
Laaghies Berghs (1730-’40, Verpondingsboek Naar
den).

5 Gruyscamp (17e eeuw, Privilegeboek Naarden C III 2),
Gruyskampen (1731, Oud Archief Naarden 32/71),
Voorste of Eerste Gruyscamp (1788, Gaardersarchief
Naarden in Rijksarchief Noord-Holland), de Kruiskam
pen (1931, Nieuw Archief Naarden 1931/111). Sinds
de 19e eeuw komt de Gruyscamp alleen nog maar voor
onder de naam Kruiskamp (en).

6 Enklaar, D.Th., Middeleeuwse Rechtsbronnen van Stad en
Lande van Gooiland, p. 283.

7 Leupen (TVE jaargang 18, nummer 4) beweert echter
dat in dit zinsverband met het woordje ‘tye’ onmogelijk
’t ye (het water) bedoeld kan zijn. Hij legt het woord
‘tye’ uit als tijd en denkt vervolgens, evenals enkele
door hem opgeleide mediëvisten, dat het hier om een
uitbreiding van het Naardense gebied gaat met dertig
roeden. In welke richting de vrijheid werd uitgebreid,
valt volgens hen moeilijk te zeggen.

8 Enklaar, D.Th., Middeleeuwse Rechtsbronnen van Stad en
Lande van Gooiland, p. 28.

9 Blauw, K, ‘Over het bestuur van Gooiland voor 1795 en
de ramp van 1350’in: Tijdschrift voor Geschiedenis 67
(1954). Overdruk aanwezig in het Streekarchief te Hil
versum.

10 Ook Van Engen, Kos, Rutte en Leupen (Tussen Vecht en
Eem, jaargang 18, nummer 3, pp. 96-105 en numer 4,
pp. 167-175) volgen de zienswijze van Blauw. Hun po
ging tot benadering van de stadsvrijheid van Naarden
in 1396 door enkele rechte lijnen op de kaart van Kete
laar te plaatsen, vind ik verre van geslaagd. Landschaps
elementen als meentgronden, engen en heidevelden
worden zonder meer doorkruist en geven het kaarye
een onwerkelijk beeld. Verder is het vreemd waarom zij
de grens te midden van Oud Naarden laten eindigen,
terwijl zij ‘bi Donghen om’ interpreteren als ‘om de
eng van Oud Naarden heen’. Eigenaardig is ook dat zij
Kruysbergen plaatsen op de Bussumer Eng en wel ten
zuidoosten van de huidige dorpskern. Kruysbergen lag
echter ten zuidwesten van Bussum, ter hoogte van de
Franse Kampweg.

11 Proces-verbaal der Grensregeling van Naarden 1824,
met een ‘Figurative schets van de grensscheiding tussen
de gemeente Naarden en Huizen’. (Oud Archief Naar
den 127.6).

12 Enklaar, D.Th., Middeleeuwse Rechtsbronnen van Stad
en Lande van Gooiland (p. 253).

13 Van Jan Boer Rookhuijzen uit Hilversum kreeg ik on
langs een kopie van het contract van 16 oktober 1806
betreffende de ‘Jurisdictie Schijdinge tusschen de Stee-
de Muyden en Naarden’. (Oud Archief Naarden
128.2).

14 Zie de Proces-verbalen van grensbepaling van Naarden,
Muiden en Weesperkarspel in 1824.

15 Out, J.V.M., Die van Lage Bussum, pp. 189-190 en Proces
verbaal van grensbepaling tussen Naarden en Bussum
uit 1824.

16 Zie in Streekarchief Hilversum (SAGV), Archieven ge
meentebestuur Hilversum, inv. nr. L 52, brief van 20 ok
tober 1820 van Gedeputeerde Staten aan Gemeentebe
stuur Hilversum, waarin sprake is van een finale voor
dracht in verband met aanwijzing van percelen welke
thans zouden moeten worden overgedragen. Op 9 no
vember 1820 wordt een ‘Project van Overdracht’ ver
meld. Helaas wordt niet gesproken om welke percelen
het precies gaat. Bij deze brieven bevindt zich wel een
schetsje met Franse tekst uit 1812, waarop de gemeen
tegrens langs de Hilversumse Meent is aangegeven.

17 In de loop der eeuwen is er in de Maatlanden nogal wat
bestuurlijke onduidelijkheid ontstaan. In 1824 kon nie
mand meer precies vertellen welke grond onder welke
gemeente behoorde en waar dus de grenzen lagen.
Door transporten waren stukken maatland onder juris
dictie van gemeenten gekomen die daar aanvankelijk
geen zeggenschap over hadden. Zo stond bijvoorbeeld
de zeggenschap van Naarden over ‘het Naarder Ange-
regt’ ter discussie. Dit maatland stond namelijk ook on
der de naam de Hilversummer Hogemaat bekend, op
grond waarvan men meende dat het wellicht ooit onder
het gezag van Hilversum ressorteerde (SAGV, archieven
gemeentebestuur Hilversum, inv. nr. L 52).

18 Evenals in de Maatlanden was in de Bouwvenen sprake
van een gelijksoortige gebrekkige verdeling van de
grond over de Gooise gemeenten. Bij de grondruiling
tussen de gemeenten in 1824 heeft men alleen de Maat
landen in de beschouwingen betrokken. Dit was kenne
lijk al zo gecompliceerd dat men geen poging heeft on
dernomen om de verschillende gemeenten een com
pensatie te geven voor het verlies aan Bouwvenen, die
toen in zijn geheel aan Blaricum werden toegevoegd
(SAGV, gemeentearchief Laren, inv. nr. L 154).

Dit artikel is eerder gepubliceerd in De omroeper, his
torisch tijdschrift voor Naarden, jaargang 14, num 
m er 2.
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Diversiteit in illusies
De cultuur-historische waarde van het Gooi

Piet Leupen

H ieronder volgt de enigszins aangepaste tekst
van de lezing, gehouden op woensdag 21 no
vember 2001 in hotel Newport te Huizen, tij
dens het Vijfde Gooi-congres. Een verslag van
deze m orgen is te vinden in Vrienden van het
Gooi, jaargang 2001, n r 4. De volledige tekst is
ook te vinden op de website van de W G
(www.vriendenvanhet gooi.nl)

Na het overlijden van mijn m oeder vond ik bij
haar thuis in de paperassen onder andere Slees-
wijks kaart van Gooi- en Eemland, naar officiële ge
gevens bewerkt voor wandelaars, wielrijders en auto
mobilisten. Voor school, kantoor en huiskamer. Met
nauwkeurige afstandsbepaling in kilometers tussen
de plaatsen. Uitgever was Uitgeverij Kompas,
voordien N.V. J. Smulders en Co, Den Haag.
De kaart had een schaal van 1:50 000 en kostte
95 cent. Maar hoe ik ook zocht, ik vond ner
gens een jaartal, zodat ik niet exact kan aan
geven hoe oud deze kaart is. Ik vermoed uit
de late veertiger, begin vijftiger jaren van de
vorige eeuw, want de tram lijnen staan er niet
m eer op. Een hoofdweg van Baarn richting
Hoevelaken en onder Amersfoort langs Oud-
Leusden is in ontwerp al getrokken. Ik heb
nooit geweten dat mijn ouders gezamenlijk of
afzonderlijk ooit iets met het Gooi hadden.
Ook nadat ik in februari 1985 in Hilversum
kwam wonen en mijn moeder, toen weduwe,
nog verschillende malen op bezoek kwam,
sprak zij nooit over vroegere tripjes o f reis
plannen in verband m et het Gooi.

De kaart intrigeerde mij. Ik heb hem  dan
ook mee naar huis genom en. Alleen al die op
somming: hoo r wandelaars, wielrijders en ',
pas in de derde en laatste plaats, ‘automobilis
ten ’, is verrassend. Nog vreem der vind ik het
gebruik 'voor school, kantoor en huiskamer'.
Alle drie soorten gebruikers werden geacht
lekker b innen te blijven, m en veronderstelde
blijkbaar niet dat je met deze kaart zou gaan
wandelen, fietsen, laat staan autorijden...

En dan het kaartbeeld zelf, zeker als je  er
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een m odem  Falkplan naast legt. H et meest
springt in het oog de enorm e uitbreidingen
van de plaatsen op de m oderne kaart. Naar
den ligt op de Kompaskaart nog als een eitje
binnen zijn vesting, geheel gescheiden van
Bussum; Huizen, Blaricum en Laren hebben
nog herkenbare dorpskernen, alleen Hilver
sum heeft zijn tentakels in alle richtingen
reeds uitgestrekt en botst tegen de heide- en
bosgebieden. Maar toch: het is nog geen ver
stedelijkt gebied.

In de introductie van het Integraal gebiedsplan
voor het noordelijk deel van de Heuvelrug, fase 1,
Inventarisatie en analyse,' wordt een omschrij
ving gegeven van het Gooi en aangrenzende
gebieden:

‘De noordelijke heuvelrug vorm t een natuurrijk
gebied van form aat, omgeven door de m eren,
plassen, veengebieden en kleipolders van Eem-
land, Vechtstreek, en  voorm alige Zuiderzee.
Waar anders vind je , op fietsafstand van elkaar,
een zo grote variatie aan typisch Nederlandse
landschappen evenals h e t unieke gevoel van rust
en ruimte, binnen een zo verstedelijkt gebied.’

Regel voor regel lezend kwam het kaartbeeld
van de kaart van mijn ouders mij voor de
geest: zeker door suggestieve form uleringen
als ‘natuurrijk gebied’, ‘fietsafstand’, ‘typisch
Nederlandse landschappen’ en ‘het unieke
gevoel van rust en ru im te’. H et venijn zat ech
ter in de staart; mijn idyllische associaties wer
den ruw verstoord door de laatste bijzin: 'b in
nen een zo verstedelijkt gebied’. Mijn associa
tie klopte dus niet; hier werd een beeld ge
schetst van he t huidige Gooiland. In het ver
volg van de introductie-tekst in het rapport
wordt dan ook ingegaan op de gevaren die
het gebied bedreigen, zeker als het verstedelij-
kingsproces nog doorgaat.

Hoezeer ik het eens ben m et deze waar
schuwing en de voorgestelde aanpak van de
dreigende problem en in onze regio, ik bleef
in gedachten m et nam e hangen aan die om
schrijving van rust en ruimte. Waarom dacht
ik niet aan het huidige Gooi, aan Eindegooi,
Trappenberg, het Magdalenabos, de Naarder
of Huizer Eng, de Wester- o f Zuiderheide, aan
de Hoorneboegse heide? Ik realiseerde mij
opeens dat m et nam e die ‘rust’ ontbreekt; bij
na overal hoor je  in de verte het verkeer ra
zen. We hebben het nauwelijks nog in de ga

ten, zo gewend zijn onze oren aan deze per
m anente achtergrondruis. Ik was een m aand
geleden op Schiermonikoog, logeerde daar
bij een goede vriendin, net buiten het dorp.
H ier viel s avonds opeens de stilte over mij
heen, een stilte die ik aanvankelijk zelfs niet
m eer herkende, zo ben ik gewend geraakt aan
het leven en slapen met geluid. In het Gooi
zijn er natuurlijk gelukkig nog rustige plekjes
te vinden, maar de rust van Schierm onnik
oog?

En dan het volgende woord: ‘ru im te’. Ook
hier hangt het er natuurlijk helemaal vanaf
w atje daar onder verstaat. In tegenstelling tot
de rust ervaar ik die ruimte in onze regio soms
wel, m aar dan aan de grenzen ervan; nog het
meest als ik vanaf de W akkerendijk of de
Meentweg te Eemnes richting noordoosten
kijk of door de polders naar Bunschoten fiets.
Dat ruimtelijke gevoel had ik ook toen ik de
eerste maal op het hoogste punt bij de Oude
Postweg op de Zuiderheide richting theehuis
’t Bluk keek, al zag ik bij scherp toekijken van
uit mijn linkerooghoek de ijzeren palen van
de aanwijzingsborden op de A l en flitsten
daar de daken van personenauto’s en ladin
gen van vrachtauto’s tussen het struweel voor
bij. Op oogafstand van ’t Bluk het blik. Maar
goed, wat m eer naar rechts, in de richting Hil
versum, werd de illusie gewekt dat daarginds,
in de verte, zich een groot bos voor mij ont
vouwde. En hoewel ik nu wel beter weet en
me realiseer dat daarachter op de A27 het ver
keer zich noord- o f zuidwaarts spoedt, ik kan
m et enige inspanning de illusie vasthouden
en me inbeelden dat ik m idden in een groot
natuurgebied sta.

Dit geldt ook voor andere delen van het
Gooi. Hoe zwakker het verkeerslawaai is, hoe
m eer de illusie versterkt wordt. Een paar jaar
geleden m ocht ik mee m et een door de Histo
rische Kring Loosdrecht georganiseerd boot
tochtje door het Loosdrechtse plassengebied,
com pleet met een roodgloeiende ondergaan
de zon. Ja  kijk, dan wijkt zelfs de illusie! Maar
opnieuw, we zijn dan aan of zelfs over de gren
zen van ons gebied.

We m oeten het in het Gooi met ons illusie-
landschap doen. De vraag moet ook hier en
vandaag duidelijk gesteld worden, en wel, of
dat zin heelt. H ouden we onszelf niet voor de
gek, door zo’n landschap -  dat dus eigenlijk
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geen  landschap  en  zeker geen  natuurlijk  land-
schap m eer is -  in  stand  te h o u d en , d o o r er
nu  al w eer vijf congressen  over te o rgan iseren
en d o o r ons te verzetten  tegen  iedere  aantas
ting  ervan? H eeft h e t wel zin ecologische ver-
bindingszones te con stru e ren  om  de  versnip
p e rd e  n a tu u r  te he len  zodat een  pelo ton  van
kleine en  wat g ro te re  d ie ren  aan een  eigen
Tour-de-France kan beg innen? M oeten we
niet reëel zijn en  zoveel m ogelijk  m ensen  de
kans geven om  h ie r te w onen en te w erken?
H eeft d it geb ied  wel fo rm aat, wat zijn e igen
lijk ‘typisch N ederlandse  lan d sch ap p en ' en is
de variatie op fïetsafstand ech t wel zo g roo t als
h e t Integraal Gebiedsplan suggereert? H et zijn
vragen die op  de k ep er beschouw d lastig te
bean tw oorden  zijn, zeker als e r  an d ere  belan 
gen, die even valide lijken en  zelfs vandaag
nog  om  snelle m aatregelen  vragen (het master-
plan voor h e t M ediapark) tegenover staan.
H et is dus zoals altijd een  kwestie van afwegen.
Ik las in  de eerste  parag raaf van de  aan  mij ge
m ailde, m aar hopen lijk  nog  n ie t definitieve
'A anbevelingen voor de  bij h e t Gooi be trok 
ken b estu u rd e rs’, u it h e t Manifest van de Ver
eniging van Vrienden van het Gooi. Leidraad bij de
toetsing van planologische ontwikkelingen, dat

'de betrokken bestuurders op welk niveau ook
het unieke karakter van liet Gooi niet ter discus
sie stellen, om dat dit anders zou betekenen dat
zij het unieke karakter van het Gooi niet onder
kennen en dit ondergeschikt m aken aan andere,
daarm ee strijdige, deelbelangen.’

Als ik zoiets lees, ga ik steigeren. Je m ag iets n iet
bediscussiëren: hoezo? W aarom niet? De onzin
in deze paragraaf en de nergens op gebaseerde
vooronderstellingen (om dat d it anders zou be
tekenen .. .enzovoorts) zal ik aan tonen  do o r h e t
unieke karakter van h e t Gooi te r discussie te
stellen en tegelijk te onderkennen  dat d it ka
rak ter weliswaar n iet uniek (wat een  groo t
w oord), m aar wel bijzonder is. Ik zal h e t n iet
ondergeschikt m aken aan andere, daarm ee
strijdige, deelbelangen. Dit heeft overigens de
dodelijke im plicatie dat de W G  ook deelbelan
gen behartigt. Ik ben  daaren tegen  overtuigd
dat waar we vandaag over spreken geen deelbe
lang, m aar een  algem een belang is.

Een illusielandschap is per defin itie  cu ltu u r
historie. W aarom? O m d at een  illusie een  m en
selijk cu ltuu rconcep t is: een  (d ro o m )b ee ld  of

d en kbee ld  waarvan m en zich w aant dat h e t
aan de w erkelijkheid bean tw oord t o f  da t m en
gaarne  verw ezenlijkt zou zien, zegt Van Dale.
Een illusielandschap is een  gem aterialiseerde
illusie, een  in de  n a tu u r  vertaald  denkbeeld .
W at voor dit soort landschap  geldt, nam elijk
d a t h e t eigenlijk  cu ltu u r is, geld t in p rinc ipe
ook, m aar m isschien in iets m in d ere  m ate,
voor ‘alle ’n a tu u r  in N ederland .

‘De laatste ja ren  is in Nederland het besef ge
groeid dat natuur en landschap een object zijn
en blijven van cultuurlijke projecties, verlangens
en idealisering en dat het onderkennen daarvan
buitengewoon belangrijk is als we over de positie
van natuur, landschap, park en tuin wensen na te
denken .’-

De n a tu u r  die h ie r in  en  d irec t ro n d  h e t Gooi
gecreëerd  is (de heide, bossen, boszom en,
plassen, polders, enzovoorts) en  nog  steeds
gecreëerd  w ordt, is eigenlijk een  sch itte rende
p a ra d o x 1: h e t is landschap  d a t ooit, voor land
en  bosbouw' en  tu rfw inn ing  in cu ltu u r is ge
brach t, vervolgens ‘uit cu ltu u r w erd geb rach t'
en  daa rn a  opnieuw  als n a tu u r  is iugericht: in
feite is dat een  cu ltu u rd aad  van de  eerste
o rde. D enken over n a tu u r is in N ederland  ge-
sectoria liseerd  en  een  zaak van b io logen  en
ecologen, ook om dat vele an d e re  disciplines
die een  belang  zouden  k u n n en  heb b en , zich
lange tijd afzijdig h eb b en  g ehouden . A an
dach t voor de n a tu u r  en  natuuron tw ikkeling
is doorgaans alleen  uitvoerig te v inden  in de
w etenschapskaternen  van de k ran ten  en  niet
in h u n  cu ltu re le  bijvoegsels. H et streven naar
biodiversiteit van dier- en  p lan tsoort, de  ver
gro ting  van de natuu rlijkheid  van ecosyste
m en staat in de politiek  van de  overheid  voor
op. In onze regio  zien we dat b ijvoorbeeld  du i
delijk in h e t Spandersw oud, eerst d o o r de ge
m een te  H ilversum  en  thans d o o r h e t GNR
toegepast, w aar de  parkaanleg  m et eeuw enou
de  beu k en lan en  van de ’s-Gravenlandse patri
ciërs uit h e t beg in  van de n eg en tien d e  eeuw
ondergesch ik t gem aakt w erd aan de vergro
ting  van h e t natuurlijke ecosysteem . M aar
m oeten  we h e t ideaalbeeld  van een  onge
schonden  eco-systeem (ook al w eer zo ’n cul
tuu rconcep t) n ie t te r  discussie stellen? H et
m oet van een  aangenam e wilde schoonheid
zijn, bevolkt m et Schotse hoog landers te r  ver
vanging van de preh istorische oeros en  vele
rondvliegende danw el k rioe lende insecten  en
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ander rennend , lopend of kruipend gedierte.
H et is een ideaalbeeld van een ongeschon
den, oud landschap dat bij uitstek een nieuwe
cultuurlijke projectie op onze verwachting
van de natuur is, een benadering die zijn oor
sprong vindt in de parkbeelden van de land
schapsarchitectuur u it de late ach ttiende
eeuw. Gelukkig zijn biologen en filosofen zich
recentelijk gaan interesseren voor de histori
sche en theoretische vragen, die m et deze
problem atiek verbonden zijn.4 In het geval
van het Spanderswoud had m en ook een an
dere cultuurhistorische keuze kunnen maken;
die van het intact laten en behoud van de
com plete majestueuze beukenlanen.

Natuurontwikkeling is onderdeel van de ge
schiedenis van een regelmatig veranderend
cultuurlandschap, dat in N ederland al sinds
de Middeleeuwen in zijn polders, buitenplaat
sen, en parken door geom etrische en rechte
lijnen (dijken, sloten, weteringen enzovoorts)
wordt beheerst. Gezien tegen het licht van dit
inzicht is he t Gooi dus niet zo bijzonder. H et
bijzondere ligt evenwel, denk ik, in de illusie
die we h ier op zo’n grote schaal vertegen
woordigd vinden. H et is al lang bekend dat ie
dere buitenplaatstuin m et illusies werkt (zie
de ’s-Gravenlandse buitenplaatsen)5, maar naast
deze illusies -  die de regio dus ook bezit - ,  is
er die grote Gooise landschapstuin. H ier en
nergens anders komen droom beeld en na
tuur samen, hier ontstaat een door m ensen
bedacht cultuurlandschap. Ik d u rf nog wel
een stap verder te gaan en te poneren dat het
oorspronkelijke ideaalbeeld dat er nog steeds
achter verscholen zit, maar dat wij niet m eer
zonder expliciete uitleg kunnen navoelen,
verwijst naar het paradijs, ‘een tuin in Eden,
ergens in het oosten’ door God aangelegd na
dat Hij de hemel, aarde en de mens gemaakt
had (Genesis 2:8). Maar al zien we Gods hand
niet m eer in dit door m ensenhand getemde
stukje natuur, ook het geseculariseerde en ge-
onttheologiseerde landschap van het Gooi
blijft door zijn verbeeldingsdimensie bij uit
stek een stuk cultureel erfgoed.

We keren terug naar die kwestie van afwegen:
wat heeft prioriteit? Maandag 19 novem ber
2001 kopte De Gooi- en Eemlander ‘Voortbe
staan m ediapark Hilversum in gevaar’. De di

recteur strategie en public affairs van het Ne
derlands O m roep Bedrijf (NOB) noem de het
vijf voor twaalf. G edeputeerde Staten hadden
nog steeds niet hun  handtekening gezet on
der het Masterplan Mediapark ‘vanwege enke
le tekstuele wijzigingen’. Die betroffen, aldus
de directeur, de verkeersafwikkeling en het
openbaar vervoer. Hij dreigde dat Hilversum
grote economische schade zou lijden als dit
plan zou worden afgewezen. De om roepen
zouden de radio- en tv-stad wel eens kunnen
inruilen voor een beter bereikbare plek.

Dat zijn zware argum enten die bestuurders,
in dit geval van Hilversum, grote zorgen baren
(‘een crisissituatie’, zei een wethouder). H et
is dus niet niks, wat hier aan de orde is. Maar
ondertussen staat daar ook niet niks tegen
over. Namelijk een besef, dat deze regio een
ongebreidelde groei van bijvoorbeeld de me-
dia-industrie niet m eer kan verwerken.

Doorslaggevend zijn, denk ik, daarbij niet
eens de uniciteit en diversiteit van dit grote il-
lusielandschap, waaraan wij h ier zoveel aan
dacht besteden. Veel m eer de subjectieve be
leving van onze woon- en leefomgeving. Want
die staat onder druk van de doorgaande ver
stening en verasfaltisering.

Ik noem  de beleving subjectief m aar ik
haast me om er aan toe te voegen dat die sub
jectiviteit de objectiviteit dicht nadert, als
iedereen of bijna iedereen dit zo aanvoelt. Als
wij m et z’n allen vinden dat bij verdere verste
delijking, vergroting van de infrastructuur
met bijbehorende versnippering, verzuring
en vermesting, verdroging, verbossing en zelfs
bij bepaalde soorten van recreatie het woon-
en leefklimaat in het Gooi definitief om zeep
wordt geholpen, dan rest ons niets anders dan
op zoek te gaan naar creatieve oplossingen
voor de consequenties van deze keuze. Maar
we m oeten ons wel die consequenties, vooral
de nadelige, goed realiseren. We m oeten we
ten, waarom we vast zitten in de file. De toe
gankelijkheid van het gebied is een van de
m eest knellende en in het oog lopende pro
blem en, waarmee we iedere dag geconfron
teerd worden. Ook voor G edeputeerde Staten
lijkt de verkeersafhandeling en he t openbaar
vervoer in verband m et bovengenoem d mas
terplan terecht een knelpunt.

Hoe lossen we dat op? Ik weet zo een-twee-
drie geen antwoord te geven. Als ik dat wist.
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had  ik d it verhaal n ie t g eh ouden . M aar in he t
Gooi zijn ongetw ijfeld wijze lieden  te v inden
die d aar iets zinnigs over zeggen kunnen .

De VVG kom t m e t een  aan ta l suggesties. Ze
re fe re ren  eigenlijk  allem aal aan  h e t inzicht
d a t we een  grens bere ik t hebben : die be
treffende de bedrijvengroei, h e t al genoem de
M asterplan M ediapark, h e t verkeersplan  Hil
versum , de hoogbouw  aan  de grenzen  van de
bebouw de kom , de w oningbouw  in Bloem en-
dalerpo lder, de in b re id ing  en  verdere  parkeri-
sering  in  de  tu in en  van de villawijken...

C reatieve oplossingen, w aar die ik noem de,
zullen er volgens mij pas werkelijk kom en  als
de d ruk  zo g roo t w ordt d a t we inzien d a t ‘wij
z e lf  een  e n o rm e  psychologische b a rr iè re
m oeten  n em en . Wij zijn d iep  in ons h a rt na
m elijk overtu igd d a t wij cou te  que cou te  de
econom ische groei m oeten  bevorderen . O ok
al w eten we m et ons verstand dat we soms, om
de kwaliteit en  de b loei te co n tin u e ren  en  te
bevorderen  m oeten  snoeien  en  leiden, zoals
we ook soms m oeten  m esten. Alles op  zijn tijd;
wij zijn, als h e t e r  op  aankom t, nu  afhankelijk
van een  d ó ó rze tten d  inzicht d a t d it de  tijd is
om  h e t snoeim es te r  h an d  te nem en . V oor de
kwaliteit van onze om geving, voor onszelf en
vooral voor de  generaties die na  ons kom en.
In de  ho o p  d a t zij de v ruch ten  m ogen  p luk
k en ...

G elukkig zijn e r  thans soms burgem eesters
die le ren  van in h e t verleden  d o o r h u n  ge
m een te  gem aakte fo u ten  en to t vóór de  Raad
van State pal a ch te r de d o o r h u n  gem een te
voor bescherm ing  geoo rm erk te  eng g ro n d en
staan."

H et zoeken en  v inden  van creatieve oplos
singen voor de  vele p rob lem en  die deze m o
d ern e  tijd g en eree rt zou d o o r zowel cu ltu u r
h istorische als na tu u rg e rich te  instellingen als
de  W G  bevorderd  d ien en  te w orden, h e t lief
ste in  onderlinge  sam enspraak. En is h e t een
idee om  een  tweejaarlijkse prijs in te stellen
voor de m eest geslaagde concre te  m aatregel
die overheden  en  an d ere  publiek- o f  privaat-
rechtelijke o rganen  o f bedrijven m et h e t oog
op  he t in stand  h o u d en  en  versterken van he t
illusielandschap nem en?

Tenslotte; h ie r  in he t G ooi zijn we al e e rd e r
m et bedre ig ingen  geconfron teerd : m aar onze
m em orie  is kort. H e rin n e ren  we ons nog  dat

in de vooroorlogse ja re n  de A m sterdam se wet
h o u d e r  De M iranda een  tu instad  op  de Gooi-
se he ide  voor A m sterdam m ers h ad  gepland?
O f da t de  nu  zo w eelderig-groene zoom  ro n d
de H ilversum se M eent in de zev en tig e rja ren
to t vóór de  Raad van State bevochten  m oest
w orden?

Ik ho o p  d a t h e t W G  congres b ijd raag t aan
een  d riedubbe le  m entaliteitsverandering:
-  ten  eerste, n a tu u r  en  cu ltu u r zijn n ie t ei

kaars tegenpo len , m aar gaan in  elkaar over,
ze vullen elkaar aan  en  verrijken elkaar;

-  ten  tw eede, h e t inzicht dat in h e t Gooi de
econom ische groei heden , nu , gesnoeid  en
geleid  m oet w orden  en

-  ten  derde: alle werkers in d it gebied  verbin
d en  h e t econom isch belang  aan eisen van
woon- en  leefbaarheid .

Ik hoop  dat de trouwe ad ep ten  van econom ie,
cu ltu u r en n a tu u r  h ie r in h e t Gooi gezam en
lijk en  eend rach tig  ons illusielandschap in
stand  zullen ho u d en .

Bij de volgende d ru k  van h e t G root W oor
den b o ek  d e r  N ederlandse  Taal, Van Dale zou
dan  een  nieuw lem m a ‘illu sielandschap’ naast
een  letterlijke, en  reeds bestaande betekenis
(‘een  landschap  dat n a tu u r suggereert die er
in w erkelijkheid n ie t is’) ook een  tw eede let
terlijke en  tegelijk overdrachtelijke betekenis
k u n n e n  krijgen: [een  illu sie landschap  is]
'{spec, in h e t G ooi): een  landschap  waarvan
m en  de  verbeeld ing  verw ezenlijkt hee ft en  dat
d ientengevolge aan de  w erkelijkheid bean t
w oord t.’

N oten

1 Versie 21 november 2001.
2 Fred Feddes, Oorden van Onthouding. Nieuwe na tuur in

verstedelijkend Nederland, Rotterdam 1998.
3 Het hierna volgende is grotendeels gebaseerd op: Erik

de Jong, ‘De tuin als derde natuur. Over de samenhang
van natuur en kunst’, in Theoretische Geschiedenis 25
(1998), pp. 97-111.

4 Henny van der Windt, En dan: wat is na tuur  nog in dit
la n d 1? Natuurbescherming in  Nederland 1880-1990, 1995.

5 Bijvoorbeeld: Erik A. de Jong, Marleen Dominicus-van
Soest, Willemien B. de Vries, Sara M. Wages, Aardse pa
radijzen: de tu in  in de Nederlandse kunst, Gent 1996.

6 De Gooi- en Eemlander 13 november 2001.
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Archiefnieuws
Schakers, huisvrouwen en een grondeigenaar
Aanwinsten 2001 bij het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum

Karin Abrahamse

Elk ja a r  verwerven de archiefdiensten aanvul
lingen op de archieven en collecties. Vaak
gaat het hierbij om archieven van de over
heid. Na 20 jaar m oeten de overheden hun
archieven immers openbaar maken. Dat ge
beurt door overbrenging naar de archiefbe
waarplaats zodat iedere belangstellende de
archieven op de studiezaal kan raadplegen.
De archiefdiensten hebben altijd speciale be
langstelling gehad voor de verwerving van ook
andere dan overheidsarchieven. De particulie
re archieven bieden een kijk op de samenleving
en  inform atie over m aatschappelijke ver
schijnselen die ontbreken in de archieven van
gem eenten, provincie of rijk. In het afgelopen
ja a r  kreeg het Streekarchief drie van dergelij
ke archieven in beheer die h ieronder kort
worden beschreven.

H et archief van het Hilversum s Schaakge
nootschap, 1892-2000

Bovengenoemde datering betreft he t archief,
he t Genootschap werd al opgericht in 1887 en
is daarm ee een van de oudste verenigingen in
Hilversum (de Hilversumse Gymnastiekveree-
niging werd ook omstreeks die tijd opge
richt). H et genootschap werd opgericht door
de heer Jacob Peet, bekend als ‘vlees- en wet
h o uder’, die wekelijks al een schaakprobleem
publiceerde in De Gooische Post en gewoon was
op zondag m et enkele vrienden een partijtje
schaak te spelen. De oprichtingsbijeenkom st
vond plaats op 27 septem ber in de gelagka
m er van hotel Het Gooiland. H et schaakge
nootschap vroeg zijn leden (aanvankelijk 15
heren) jaarlijks om een contributie van twee
gulden, waarmee alle kosten werden bestre
den zoals onder m eer de prijzen voor hetjaar-
lijkse concours dat elke winter werd gehou
den. Zaalhuur hoefde m en in de eerste ja ren
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Een analyse door M ax Euwe van één van de partijen in
het Europees schaaktoernooi in Hilversum in 1947.

niet te betalen omdat men ‘lokaal, warmte en
licht’ om niet van de hotelhouder, de heer
Opmeer, verkreeg.

De jaarlijkse concours werden aanvankelijk
alleen onderling gespeeld maar het genoot
schap had leden die landelijke bekendheid
genoten zoals de heren  N.W. van Lennep en
de befaamde sim ultaanspeler jonkheer A.E.
van Foreest. H et genootschap was lid van de
Nederlandse Schaakbond en nam ook deel
aan landelijke bondscompetities. In 1924 or
ganiseerde de nationale Bond de wedstrijden
in het raadhuis van Hilversum waarbij het Hil
versums Schaakgenootschap als gastheer op-
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trad. Ook werden door het genootschap wel
nationale wedstrijden georganiseerd zoals in
1927 ter gelegenheid van het 40jarig bestaan
van het Genootschap.

Van de oudste notulen ontbreekt elk spoor,
het eerste boek dateert vanaf 1892. De corres
pondentie van het bestuur is slechts bewaard
vanaf 1907 maar het clubblad De Schakel dat
vanaf 1940 verscheen is vrijwel compleet in
het archief opgenomen. De stukken be
treffende de organisatie van feestelijke bijeen
komsten en wedstrijden bij jubilea werden be
waard en ook daaruit is veel op te maken over
de geschiedenis van het genootschap. Ge
denkboekjes verschenen bij het 75- en lOOja-
rig bestaan.

Voor de geïnteresseerden in de schaaksport
is het clubblad natuurlijk interessant. De toer-
nooiboekjes zijn voor hen waarschijnlijk wel
de krenten in de pap, en dan vooral het toer
nooiboek bij het Europees Schaaktoernooi in
Hilversum dat werd samengesteld door dr
Max Euwe en L.G. Eggink.

Het archief van de afdeling Hilversum
van de Nederlandse Vereniging van Huis
vrouwen, 1913-1995

De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
(NVvH) werd in 1912 opgericht met 30 leden.
Hilversum was er dus al snel bij toen een jaar
later een lokale afdeling werd opgericht. De

NVvH ontplooide tal van activiteiten op het
gebied van huishoudelijke voorlichting en be
langenbehartiging. Zo was er een instituut
voor voorlichting bij huishoudelijke arbeid
dat het eigen keurmerk toekende aan ‘deug
delijk bevonden artikelen voor huishoudelijk
gebruik’, en dat samenwerkte met andere
keuringsinstanties.

De NVvH bevorderde en subsidieerde op
leidingen voor huispersoneel en gaf medailles
voor trouw huispersoneel uit. Wekelijks ver
zorgde de vereniging ten behoeve van huis
vrouwen een radio-halfuurtje en men gaf
maandelijks een blad uit met verenigings-
nieuws en huishoudelijke wetenswaardighe
den. Ook beheerde de NVvH liet Jacobafonds
dat steun verleende aan leden die een rust
kuur of lijdelijke hulp in de huishouding no
dig hadden.

De plaatselijke afdeling organiseerde bin
nen het kader dat door het hoofdbestuur
werd aangegeven allerlei activiteiten. Zo was
er een overlegcommissie met de winkeliers
vereniging, werden bij V&D markten van
goedgekeurde huishoudelijke artikelen ge
houden en organiseerde men lezingen, excur
sies en theemiddagen. Maandelijks verscheen
een mededelingenblad voor de leden van de
afdeling.

De eerste grote activiteit van de Hilversum-
se afdeling was in 1914 het instellen van voed-
seluitdeelplaatsen voor minderbedeelden
waaruit in de Eerste Wereldoorlog de eerste

Programma van een thee
middag georganiseerd door
de afdeling Hilversum van
de N V vH  in 1930.

PROGRAMMA
THEEMIDDAG 13 NOVEMBER PRECIES 2 UUR N.M.

GEBOUW „DE VEREENIGING" OUDE ÉNGWEG
Verkiezing van eene secretaresse.
Opgegeven candidate

Mevr. Hamaker—van Haeften,
Daarna voordrachten van Mevr. Charlotte Kohier

a. De Kinderkruistocht.
b. De Speelman.
Daar wij natuurlijk eene zeer groote opkomst van onze leden ver

wachten na het zeer groote succes, dat deze begaafde kunstenares
verleden jaar op onze bijeenkomst oogstte, worden allen beleefd ver
zocht tijdig te komen.
Om half 3 worden de deuren gesloten en kan niemand meer binnen
komen.

Ieder wordt, verzocht vooral zijn diploma mee te brengen.
Entrée voor leden ƒ 0.30, voor huisgenooten ƒ 0.55, voor introd. ƒ 0.80.
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gaarkeuken in Hilversum ontstond. De Twee
de W ereldoorlog had voor de plaatselijke af
deling grote consequenties. Tal van activitei
ten werden bemoeilijkt. De destijds bekende
voordrachtskunstenares Charlotte Kohier ex
cuseerde zich schriftelijk voor een gepland
optreden om dat zij geen lid van het Theater-
gilde wenste te worden en dus haar beroep
niet m eer m ocht uitoefenen. De landelijke
vereniging werd ontbonden en op 8 mei 1942
werd ook de Hilversumse afdeling door de
Commissaris voor niet-commerciële Vereeni-
gingen en Stichtingen opgeheven.

Na de oorlog werd de afdeling weer snel op
gericht en maakte ze een grote bloei door.
Niet onlogisch m et alle voor de huisvrouw
grote problem en uit die jaren .

Uit het kleine archief van de afdeling (circa
1,5 meter) blijkt hoe groot de veranderingen
zijn geweest in de vorige eeuw. De aanvankelij
ke aandacht voor huishoudelijke zaken en
personeelsperikelen is na bijna negentig jaar
verschoven naar grotere maatschappelijke
kwesties als m ilieuproblem en (de NVvH pleit
te als eerste grote organisatie in Den Haag
voor h e t verbieden van cfk’s in koelkasten) en
naar em ancipatoire activiteiten. Zoals een
voorzitster het benoem de: ‘huisvrouwen zijn
niet per se thuisvrouwen’. Bij haar 75jarig  ju 
bileum in 1988 telde de afdeling 900 leden.

H et archief van jonkheer E. de Pesters en
erven, 1924-1963

In 2000 publiceerde de Hilversumse histori
sche kring ‘Albertus Perk’ het jubileum boek
Oorden van Schoonheid, buitenplaatsen en land
goederen in Hilversum. H et boek bevat onder
m eer een bijdrage van A. van der Schuyt over
het landgoed De Zwaluwenberg, gelegen in
het zuiden van de gem eente en grenzend aan
de Hollandse Rading. H et landgoed werd in
1912 gekocht door jonkheer Ernest de Pes
ters, lid van de raad van beheer en grootaan
deelhouder van de Beiersche Bierbrouwerij
‘de Amstel’. De jonkheer liet er een groot
landhuis bouwen en vestigde zich daar met
zijn gezin. Na het overlijden van zijn echtge
note, Grace de Pesters-McCall, in 1933, ver
trok de jonkheer met zijn vier kinderen naar
Oostenrijk. Vóór de Tweede Wereldoorlog

Jonkheer Ernest de Pesters, 1886-1955. (part. foil.)

vestigde hij zich in Zwitserland. Van der
Schuyt kwam bij zijn onderzoek naar de bui
tenplaats in contact met een in Griekenland
wonende nazaat van de jonkheer die nog enig
archief in bezit bleek te hebben. Uiteindelijk
werd dit archiefje van bijna 3 m eter geschon
ken aan het Streekarchief.

H et archief bestaat vrijwel volledig uit op al
fabel en chronologisch geordende correspon
dentie betreffende het beheer van de bezittin
gen van de De Pesters die behalve het land
goed ook grond bezat in andere delen van
Hilversum, in Maartensdijk en Bilthoven. De
bezittingen werden beheerd  door een rent
meester. In 1951 werd De Zwaluwenberg ver
kocht aan de Staat de N ederlanden en tot op
de dag van vandaag is het hoofdkwartier van
de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht er ge
vestigd.

H et archief geeft vooral inzicht in het finan
ciële en praktische beheer van de bezittingen.
Zo is er uitgebreide correspondentie met
landbouwkundige en bosbouwkundige proef
stations over de toepassing van meststoffen en
de bosbeplanting. Van leveranciers ontving de
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rentm eester aanbiedingen van zaai- en poot-
goed, pluimvee en paarden. Ook de bestelling
van kruiwagens, landbouwmachines en hel
aanstellen van personeel vindt men in de cor
respondentie terug. De Pesters was een lief
hebber van de jacht; het bestellen van jach t
kostuums, de beschikbaarstelling van prijzen
bij jachtwedstrijden en het bestrijden van stro
perij zijn daar bewijzen van. De Pesters’ zaak
gelastigde in Amsterdam behartigde zaken als
de herstelbetaling vanwege oorlogsschade
door vordering van het landhuis en m indere
inkomsten van het landgoed evenals aande
lentransacties en bijvoorbeeld de geldzuive-
ring van na de oorlog. Over de privé-omstan-
digheden van de jonkheer biedt het archief
nauwelijks informatie maar het biedt goed in
zicht in het reilen en zeilen van een Hilver-
sums landgoed.

ADRESSEN ARCHIEFDIENSTEN TUSSEN
VECHT EN EEM

Streekarchief voor Naarden, Muiden, Bussum
en Huizen
openingstijden: ma-vr 13.30-16.30 uur
postadres: Postbus 5000, 1410 AA Naarden
bezoekadres: Cattenhagestraat 8, Naarden
telefoon: 035-69 57 815
fax: 035-69 44 449
e-mail: sanmb@xs4all.nl
internet: www.xs4all.nl/~sanmb
archivaris: A. Medenia

Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek
te Hilversum
(aangesloten gemeenten: Blaricum, Hilversum,
Laren en Wijdemeren)
openingstijden: ma 9.00-13.00 uur ('s middags
gesloten), di-vr 9.00-17.00 uur
postadres: Postbus 9900, 1201 GM Hilversum
bezoekadres: Oude Enghweg 23, Hilversum
telefoon: 035-629 26 46
fax: 035-629 25 05
e-mail: sagv@hilversum.nl
internet: www.hilversum.nl (zie: overige instel
lingen)
archivaris: mw. C..M. Abrahamse

Gemeentearchief Weesp
openingstijden: ma, di, do 9.00-12.00 uur, bij
voorkeur op afspraak
postadres: Postbus 5099, 1380 GB Weesp
bezoekadres: stadskantoor, Nieuwstraat 70a,
Weesp
telefoon: 0294-49 12 26 /  49 13 91
archivaris: mw. I.H.M.J. Kemperman-Wilke

OPEN DAG 2002

ln 2002 zal de ‘Open Dag’ van tv e  gehouden worden op zaterdag 8 juni in Baarn. Aan het programma
wordt reeds hard gewerkt door bestuursleden van tv e  en de Historische kring Baam. Donateurs van tve

kunnen deze dag zo rast al reserveren in hun agenda!

Zoals gebruikelijk, zal het programma ’s ochtends bestaan uit enkele interessante inleidingen over de ge
schiedenis van Baarn, terwijl we ’s middags excursies kunnen meemaken naar de prachtige hortus en an
dere fraaie stukjes Baam. De burgemeester zal de bijeenkomst openen en via een welluidend concert door
een Baarns ensemble zal de dag worden afgesloten.

De deelnameprijs bedraagt €11,50 (incl. lunch) over te maken op girorekening 3892084 t.n.v. Tussen Vecht
en Eem, Bussum. U kunt zich aanmelden via het in dit nummer bijgesloten formulier, te sturen aan: t v e ,
Antwoordnummer 549, 1400 VB Bussum.
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Het Gooise Leesplankje
Ingeborg Laarakkers

Diverse auteurs, Blaricum, erfenis van Gooiers,
Blaricum 2001. Uitgever Sybert Blijdenstein/
Blystone BV. ISBN nummer 90-806805-1-6.

‘Dit boek is gemaakt vanuit de opvatting dat
met het oude, het karakteristieke, het eigene
-  kortom, het unieke culturele erfgoed -  van
elk dorp, stad en land zorgvuldig m oet wor
den omgegaan. Dat betekent dat m en m oet
bewaren en conserveren wat echt de moeite
waard is, m aar het betekent ook een voortdu
rend  zoeken naar m ogelijkheden om dat
“oude” te com bineren m et het hedendaagse,
het nieuwe en m et hetgeen we voor de toe
komst willen’, aldus Sybert Blijdenstein in het
voorwoord van zijn boek.

Hoewel er recentelijk verschillende boeken
over Blaricum zijn verschenen, was er volgens
initiatiefnem ers Sybert Blijdenstein en zijn
vrouw M arjanne Piël best plaats voor nóg een
boek. In tegenstelling tot de voorgaande pu
blicaties staan in dit boek de herinneringen
en de ideeën van de inwoners centraal. Veer
tig m arkante Blaricummers uit het oude dorp
worden geïnterviewd over hun verleden, he
den en toekomst. Aan het woord komen bij
voorbeeld oude Blaricummers als Butje de
Gooijer over zijn paarden, Lam m ert Calis
over zijn herinneringen aan zijn vader Gijs,
m aar ook nieuwe Blaricummers als M onique
van de Ven over betrokkenheid en gemeen-
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schapszin en René Stokvis over de restauratie
van zijn zeventiende-eeuwse boerderij. Ook
onderw erpen als de dorpshistorie, kerkge
schiedenis, de kolonie van professor Van Rees
en kunstenaars in Blaricum in de periode
1890-1940 komen aan de orde.

I Iet boek is een lust voor het oog. Dat komt
vooral door de m eer dan honderdvijftig sfeer
volle, paginagrote dorps-, portret- en luchtfo
to ’s van Jan  Noorda. H et boek kan dus ook
worden gezien als een ode aan de inmiddels
82-jarige Blaricummer. Marianne Piël aquarel
leerde speciaal voor dit boek een dertigtal
boerderij- en landschapsaquarellen.

H et boek is voor € 36,00 verkrijgbaar bij de
Historische Kring Blaricum en bij de boek
handel.

Joke Andriessen en Joke Vos, Hamerstraat,
Bussum 2001.

‘Het idee om een boekje te maken over de
Hamerstraat is ontstaan om dat we een brief
kregen over de parkeerplaats die dit jaar vijf
ja a r  bestond. We dachten daar m oeten we wat
mee doen. Dus Joke Vos en Joke Andriessen
gingen aan de slag om te proberen een stukje
van de geschiedenis van de straat te ontra
felen. Zo kwamen we ook een uitnodiging te
gen uit 1945 van het bevrijdingsfeest en Ko
ninginnedag samen op 24 en 25 augustus.’

De twee bewoonsters wisten al veel van de Ha
merstraat, die zijn naam kreeg in 1904. In een
half jaar tijd doken zij in de archieven en kre
gen zij ook veel informatie en fo to’s van ande
re bewoners. Dit heeft geleid tot een m eer
dan zestig pagina’s tellend boekje over de
woonhuizen en hun bewoners, winkeltjes en
een aantal industrieën in de Hamerstraat.

Het boekje kost € 6,80 en kan telefonisch
worden besteld bij mevrouw Joke Andriessen
via telefoonnum m er 035-693 51 56.
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Activiteitenagenda
Ingeborg Laarakkers

Comeniusmuseum, Kloosterstraat 33, Naar
den. Openingstijden: di. t /m  za. 10.00-17.00
uur; zo. 12.00-17.00 uur. Inlichtingen: 035-
«943045.
• Perm anente collectie
• De geplande tentoonstelling Skoda is voor

lopig uitgesteld. De tentoonstelling gaat
over een kleine fietsenwinkel die uitgroeide
tot een internationale autofabriek.

Dienstbodenhuis De Koepel, Landgoed Zon
nestraal, Loosdrechtsebos 7 in Hilversum. Ope
ningstijden: iedere zondag 12.00-17.00 uur. In
lichtingen 035-6232990. Groepsrondleidingen
door de heer Schriefer, tel. 06-51362107.

Dudokcentrum, Dudokpark 1 te Hilversum.
Openingstijden: w o./vr./zo. 12.00-16.30 uur.
Inlichtingen: 035-6292262.
• Permanent: Overzichtstentoonstelling van

leven en werk van architect W.M. Dudok.
• Iedere zondag 14.00 uur start een rondlei

ding door het Raadhuis.

Forteiland Pampus, walbasis: Postbus 90, 1398
Muiden. Inlichtingen: 0294-262326. Openings
tijden: van 1 april t/m  31 okt.: di t/m  zo. 10.00-
17.00 uur. Maandag gesloten m.u.v. tweede
paasdag en tweede pinksterdag. Verzamelpunt
voor de afvaart met de veerboot is de poort van
het Muiderslot. Vertrektijden: in april en in ok
tober: di. t /m  vr. 13.30 uur; za./zo. 10.30; 12.30
en 14.30 uur. Van mei t /m  sept.: di. t /m  zo.
10.30; 12.30 en 14.30 uur.

Gemeentemuseum Weesp in het stadhuis,
Nieuwstraat 41, Weesp. Openingstijden: t/m
14 juni: di. en do. 9.30-12.30 en za. 13.30-
15.30. Inlichtingen: 0294-491245/491391.
• Perm anent: Voorwerpen die te maken heb

ben m et de geschiedenis van Weesp. Rond
leidingen op aanvraag door het stadhuis
(1772-1776) van Jacob O tten Husly en het
museum.

Geologisch Museum Hofland, Hilversumse-
weg 51, Laren. Openingstijden: di. t /m  zo.
13.00-16.30 uur. Groepen ook mogelijk op af
spraak buiten de openingstijden. Inlichtin
gen: 035-5382520.
• Vanaf 9 februari: Sporen in de tijd. Fossie

len vertellen.

Goois Museum, Kerkbrink 6, Hilversum. In
lichtingen: 035-6292826. Openingstijden: di.
t /m  zo. 13.00-17.00 uur.
• T /m  2 ju n i 2002: Groeten uit Hilversum.

De tentoonstelling 'G roeten uit Hilversum'
brengt in beeld waarvoor mensen door tie
ja ren  heen naar Hilversum komen. En ziet
de Hilversummer die aantrekkelijkheden
zelf ook?

• In de tweede helft van 2002 is het museum
mogelijk gesloten in verband met de groot
scheepse verbouwing.

Historische Kring Ankeveen, ’s-Graveland en
Kortenhoef In De Gloriosa. Inlichtingen: me
vrouw Van de Velden 035-6562525.
• Iedere woensdagavond open huis in De

Dobber, Kerklaan 89 in Kortenhoef. Aan
vang 20.00 uur.

Historische Kring Blaricum. Inlichtingen: de
heer Verwaal 035-5314462.
• Permanente fototentoonstelling uit eigen be

zit in de Oudheidkamer aan de Brinklaan 4 in
Blaricum. Thema van dit jaar is: winkels. Er is
aandacht voor diverse winkels, die Blaricum
rijk is geweest in de loop der jaren. Tevens is
een gedeelte van ‘op de deel' in stijl ingericht.

Historische kring Eenines. Oudheidkam er,
Raadhuislaan 2a te Eemnes. Openingstijden:
iedere za. 14.00-16.00 uur. Inlichtingen: de
heer R. van der Schaaf 035-5386094 of me
vrouw M. van der Schaal 035-5317093.
• T /m  30 maart: Volksverhalen van oude

Eemnessers. Tentoonstelling.
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• 27 april t /m  28 sept.: 650 jaa r stadsrechten
Eemnes. Stappen in de tijd. Overzicht van
de gebeurtenissen in die jaren , waarbij di
verse originele stukken of kopieën daarvan
uit de veertiende, negentiende en twintigste
eeuw worden getoond.

Historische Kring Loosdrecht. Inlichtingen:
de heer Mol 035-5824841.
• Rondleidingen in de Oudheidkamer. Iede

re wo. 10.00-12.00 en 20.00-22.00 uur. Iede
re zaterdag 10.00-12.00 uur. Locatie: Acacia-
laan 2, Nieuw-Loosdrecht.

Huizer Museum Het Schoutenhuis, Achter
baan 82, Huizen. Openingstijden: di. t /m  za.
13.30-17.00 uur. Inlichtingen: 035-5250223.
• T /m  19 maart: Jongens en meisjes rond

1900. Over hoe kinderen een eeuw geleden
leefden.

Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn.
Openingstijden: di. t /m  vr. 10.00-17.00 uu r en
za./zo. 12.00-17.00 uur. Inlichtingen: 035-
5420446.
• Iedere vierde zondag van de m aand is er

een rondleiding over het kasteelterrein on
der leiding van boswachter H uub Berger.
Reserveren is noodzakelijk.

• T /m  17 maart: Pieter Konijn, de wereld van
Beatrix Potter. Overzichtstentoonstelling
van de 100-jarige Pieter Konijn en zijn be
denkster Beatrix Potter.

Kasteel-Museum Sypesteyn, Nieuw Loos-
drechtsedijk 150 in Nieuw-Loosdrecht. Ope
ningstijden: di. t /m  vr. 10-00 uur-17.00 uur.
Za./zo. en feestdagen 10.00 uur-17.00 uur. In
lichtingen: 035-5823208.

Muiderslot, H erengracht 1, Muiden. O pe
ningstijden: ma. t /m  vr. 10.00-17.00 uur; za ./
zo ./fee std ag en  13.00-17.00 uur. Laatste
rondleid ing 15.00 uur. Inlichtingen: 0294-
261325.
• H et M uiderslot is ingericht zoals in de tijd

van P.C. Hooft.

Nederlandse Vestingmuseum, Westwalstraat 6
te Naarden-Vesting. Openingstijden: di. t /m
vr. 10.30-17.00 uur en za./zo. 12.00-17.00 uur.
Inlichtingen: 035-6945459.

• Iedere eerste zondag van de m aand: Rond
leidingen in uniform . Aanvang 13.30 uur.

• T /m  maart: ‘Aan tafel!’. Tentoonstelling
over de serviezen van de krijgsmacht.

Nederland Audiovisueel Archief /  Omroepmu
seum, Oude Amersfoortseweg 121-131, Hilver
sum. Openingstijden: d i/  t /m  vr. 10.00 -17.00
uur en za./zo. 12.00 -17.00 uur. Rondleidingen
op aanvraag. Inlichtingen: 035-6885888.
• T /m  dec. 2002: ‘Kan die muziek wat zach

ter!’ Tentoonstelling over een eeuw popu
laire muziek in Nederland.

Singermuseum, Oude Drift 1 te Laren. Ope
ningstijden: di. t /m  za. 11.00-17.00 uur en zo.
12.00-17.00 uur. Inlichtingen: 035-5315656.
• 10 m aart t /m  9 juni: Van Barbizon tot La

ren. Een tentoonstelling over kunstenaars
kolonies in Europa, zoals Barbizon. Pont-
Aven, Skagen, Worpswede, Tervuren en La
ren. O nder andere schilderijen, sculpturen,
werken op papier van Paul Gaugain, Max
Leiberman, Jozef Israels en Max Pechstein.
M eer inform atieover deze tentoonstelling
leest u in Agenda Uitgelicht.

• 17 maart t /m  14 april: Verkooptentoonstel
ling van de Gooise Schildervereniging.

Stichting TVE
Op 8 juni wordt de jaarlijkse open Dag van
TVE gehouden in Baarn. H et is nu al mogelijk
u op te geven voor deze dag. Meer informatie
vindt u elders in dit blad.

Stichting Verzamelaars Laren. Inlichtingen:
de heer Petersen tel. 035-5312270.
• Op 9 maart van 10.00-16.00 uur is de prent

briefkaartenbeurs en postzegelbeurs in De
Koepel, Kapittelweg, Kerkelande, Hilversum.

• Op 20 april 10.00-16.00 uu r is de prentbrief
kaartenbeurs in de O penbare Bibliotheek
Naarden, van Limburg Stirumlaan 2, Naar
den.

• Op 5 mei van 10.00-16.00 uur is de pren t
kaartenbeurs in De Blokhut, Smeekweg 76,
Laren.

Wilt u een vermelding voor een activiteit in de
periode juni-september 2002? Zendt u dan
voor 1 mei een berichtje/e-m ail naar het se
cretariaat van TVE.
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Agenda Uitgelicht
‘Van Barbizon tot Laren
Kunstenaarskolonies in Europa

Singer M useum  L aren
10 m aart to t 10 juni 2002

Europees fenomeen

In h e t ja a r  van de in troduc tie  van de eu ro  p re 
sen teert h e t S inger M useum  in L aren  het ko
m en d  vootjaar h e t fenom een  kunstenaarsko
lonies in  E uropa.

K unstenaars u it deze kolonies zoals Jacob  Is
raels, C am ille C oro t, Paul G augu in , Max
Pechstein  en Alexej von Jawlensky heb b en
een  belangrijke b ijdrage geleverd aan  de o n t
wikkeling van de  m o d ern e  kunst in E uropa.

N og n ie t e e rd e r was in N ederland  een  over
zicht te zien van wat er in de diverse kunste
naarskolonies to t stand  kwam. A an de  h an d
van ru im  100 kunstw erken en  talrijke au th en 
tieke d o cu m en ten  w ordt aandach t besteed
aan  de kunst en h e t leven in kolonies in
Frankrijk  (B arbizon en  Pont-Aven), D uitsland
(A hrenshoop , N ieden  en  W orpsw ede), België
(T ervuren en  St. M artens-Latem ), D enem ar
ken (Skagen). Zwitserland (Ascona) en N e
d erlan d  (B ergen, D om burg, Katwijk, L aren
en O osterbeek). De ten toonste lling  is to t
stand  gekom en  in sam enw erking m et het ( >er-
m anisches N ationalm useum  in N eurenberg .

Terug naar de natuur

V anaf he t m idden  van de n eg en tiende  eeuw
tot en  m et h e t eerste kwart van de twintigste
eeuw  w erden veel kunstenaars aangetrokken
d o o r de rom antiek  van h e t landleven. Ze trok
ken weg u it de zich industria liserende steden
en  legden zich toe op h e t verbeelden van het
dorpsleven. In de eerste kolonie B arbizon
dichtbij Parijs sch ilderden  kunstenaars als
Francois M illet en Camille C orot in de o p en 
luch t h u n  directe  im pressie van een  kind
schap. H et plain-air schilderen  vond overal in
E uropa navolging. Zo schilderde om streeks

N ardsse  D iaz de la Pena, ‘Open plek in  het bos’, 1 8 7 0  (col
lectie: Bühler-Brockhaus, foto: Germanisches N ationalm u-
seum, Neurenberg)

Vvmm

;
b sëu ;

______

1840 de kunstenaar J.W. Bilders, die sterk o n 
d e r  invloed van B arbizon werkte, in de eerste
N ederlandse kunstenaarskolon ie  in O oster
beek. In N ederland  had  de trek  van de schil
ders n aar de d o rp en  ook te m aken m et de toe
n em en d e  belangstelling voor de eigen (land-
schaps-) sch ilderkunst u it de  zeventiende eeuw.

Cultuurtoerisme

V erschillende kunstenaarskolonies zoals o n 
d e rm ee r B arbizon, W orpswede en  L aren  on t
w ikkelden zich tot een  aantrekkelijke cultuur-
toeristische locatie. In 1901 kwam de A m eri
kaanse k u nstenaar W illiam Singer n aa r de
kunstenaarskolon ie  L aren , h e t d o rp  w aar n u
h e t Singer M useum  is gevestigd. V oor de ten 
toonstellingsbezoeker zijn w andelrou tes langs
kunstenaarshu izen  verkrijgbaar.

Publicaties

E r is een  D uitstalige catalogus m et Engelse en
Franse sam envatting  (600 pag ina’s, € 2 5 )  en
een  S inger Bulletin verkrijgbaar.

O pen ingstijden  en  an d ere  inform atie:
zie de activ iteitenagenda.
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M ededelingen  van het bestuur
TVE &  de provinciale subsidie

Fred Bos en Henk Michielse

D onateurs d ie  naast Tussen Vecht en Eem ook  de
Gooi en Eemlander lezen w erden  enkele  m aan
d e n  ge leden  m isschien opgeschrik t d o o r h e t
berich t, d a t de  provincie N oord-H olland  geen
subsidie m ee r aan  tve zou verlenen  en  d a t we
d aa rd o o r in  financiële m oeilijkheden  k o n d en
kom en. W elnu, zo e rg  is h e t niet!

Tot n u  toe kreeg tve van de provincie een  vast
bedrag. M aar op  13 februari aanstaande zullen
G edepu teerde  S taten en  Provinciale S taten de
subsidieregeling veranderen  en  overstappen
op  een  systeem van de  tegenw oordig bij over
h ed en  zo populaire  project-subsidies. H e t zou
k u n n en  zijn, dat tve en  h aar twee zusterorga
nisaties in N oord-H olland dan  n iet m eer van
zelf een  jaarlijkse bijdrage krijgen, m aar voort
aan  n e t als alle andere  historische verenigin
gen en  stichtingen subsidie zullen m oeten  aan
vragen op  basis van project-voorstellen.

O p h e t m om en t d a t we d it schrijven is dit
overigens no g  n ie t zeker. Wij zullen de provin
cie e r  op  wijzen, d a t h istorische kringen  subsi
d ie  krijgen van gem een ten  en  da t tvf. en  de
an d ere  reg ionale  h istorische organisaties h e t
m oeten  h eb b en  van provinciale subsidie.

M aar wat de  provincie u ite indelijke ook
gaat doen : voor de d o n a teu rs  van tve zal de
nieuw e regeling  vooralsnog geen  d irec te  ge
volgen h ebben . H e t b lad  w ord t gefinancierd
u it de  donaties en de O p en  D agen, u it de
dee lnem ersb ijd ragen  en  gem eentelijke subsi
dies.

M aar tve heeft wel een  d ubbe le  taakstelling:
• aan  de en e  kant voert de  S tich ting  tve ‘ei

genstand ige’ taken  u it ten  behoeve van de
donateu rs, zoals h e t u itgeven van h e t b lad
en h e t o rgan ise ren  van o p en  dagen;

• aan  de and e re  kan t is tve ook een  ‘netw erk
organisatie’ van lokale en  regionale vereni
g ingen en  stichtingen op historisch gebied,
w aarbinnen de stichting tve vooral een  coör
d inerende  en  in itiërende functie heeft.

Dc verandering in de subsidie-verlening zal
vooral gevolgen hebben  voor deze laatste taak.
Als we geen vaste provinciale subsidie m eer zou
den  krijgen, dan  kan tve voortaan alleen nog
m aar als coörd inator en  initiator van gezam en
lijke activiteiten op treden , als we daarvoor pro-
ject-subsidie van de provincie krijgen o f  een  an
dere  financieringsbron vinden. Dat m aakt onze
rol in dezen dan natuurlijk  wel veel lastiger.

M om enteel co ö rd in ee rt tve bijvoorbeeld
h e t zogeheten  ‘b o e rd e rijen p ro jec t’. Praktisch
alle h istorische veren ig ingen  in  ons w erkge
bied  d o en  m ee aan he t inven tariseren  van
nog  bestaande bo erd erijen  van voor 1940. In
2003 is h e t zogenaam de ‘jaar van de  bo erd e
rij’. D an zullen de  resu lta ten  van de  inventari
satie w orden  g ep resen tee rd . Z o n d er vaste
provinciale subsidie zullen de taken  van tve
b in n en  h e t h istorische netw erk Tussen Vecht
& Eem  dus veel m oeilijker w orden . M ocht h e t
op 13 feb ruari in derdaad  zo gaan, dan  zullen
wij u  en  de aangeslo ten  organisaties daarover
u ite raa rd  w eer berich ten .
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B estu u r en  red ac tie
Tussen Vecht en Eem

Dagelijks bestuur

dr. H.C.M. Michielse (voorzitter)
Huizerstraatweg 37
1411 GL Naarden
035-6944091

M.E.Th. Kuijer (secretaris)
Caliskamp 16
1251 XJ Laren
035-5334756

F.H. Bos (penningmeester)
Stargardlaan 10
1404 BD Bussum
035-6941382

dr. J.D.C. Branger, Hilversum, 035-631288
T. Kruijmer-Vos, Huizen, 035-5251713
L. van Eijle, Hilversum, 035-5882835

Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers
van:

Historische kring “Baerne”
Historische kring Bussum
Historische kring Blaricum
Historische kring Eem nes
Historische kring “In de Gloriosa” Ankeveen, ’s-Grave-

land, Kortenhoef
Hilversumse historische kring “Albertus Perk”
Historische kring Huizen
Historische kring Laren
Historische kring Loenen aan de Vecht
Historische kring Loosdrecht
Historische kring Muiden
Stichting “Comité Oud Muiderberg”
Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden
Historische kring Nederhorst den Berg
Historische kring Weesp
Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland,

afdeling Naerdincklant
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hilver

sum
Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden, Bussum en

Huizen te Naarden
Stadsarchief Weesp
Vereniging Curtevenne, ’s-Graveland
Vereniging van Vrienden van het Gooi
Dudok Stichting, Hilversum
Nederlandse Genealogische vereniging, afdeling Gooi

en Eemland
Geologisch Museum Hofland, Laren
Stichting Couleur Locale, Blaricum

Stichting tot bevordering van de belangen van het
Goois Museum, Hilversum

Stichting “Hilversum, Pas Op!”
Stichting Huizer Museum
Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eem-

streek
Werkgroep klederdrachten Eem en Gooiland
Singer Museum, Laren
Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmu-

seum, Naarden

Redactie

drs. I.B. Laarakkers (hoofdredacteur)
Comeniuslaan 20
1412 GP Naarden
035-6781333

drs. E.C. Schild-Schofaerts (secretaris)
Huizerweg 9
1401 GD Bussum
035-6918978
e-mail: e.c.schild@hccnet.nl

C. M. Abrahamse
Diependaalselaan 294
1215 KH Hilversum
035-6292646 (kantoor)

dr. J.D.C. Branger
’s-Gravelandseweg 86/62
1217 EW Hilversum
035-6310288

D. Dekema
Drossaard 30
1412 NS Naarden
035-6940760

drs. A. Kos
Bovenmaatweg 105
1274 RE Huizen
035-5252242

dr. P.H.D. Leupen
Burg. Lambooylaan 15
1217 LB Hilversum
035-6245704

drs. M. Visser-Ritsema
Vlindermeent 16
1218 CS Hilversum
035-6932037
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Uitgeverij Verloren
Een intellectuele activist. Studies ouer leuen en werk van Philips uan Marnix uan Sint Aldecjonde. Onder redactie van
Henk Duits en Ton van Strien, 126 blz., ingenaaid, geïllustreerd, is b n  90-6550-669-1, ƒ29,75/ € 13,50
Marnix wordt hier gepresenteerd als een actieve en betrokken intellectueel die zich op veel terreinen
bewoog en opereerde binnen internationale netwerken van diplomatie, godsdienst en geleerdheid.
Deze invalshoek levert nieuwe inzichten op. Behalve artikelen bevat de bundel een bibliografie van de
Marnix-studie sinds 1940.

Hans Gramberg, De overwintering op Nova Zembla. (w  16), 93 blz., in
genaaid, geïllustreerd, i s b n  90-6550-457-5, ƒ20 ,50/6 9,30
Tijdens een poging ‘de oost’ via de noordpool te bereiken, raakten Van
Heemskerck, Barentsz en hun m annen vast in het ijs. Nova Zembla en
‘het behouden huis’, waar zij overwinterden, zijn nog steeds bekende be
grippen. Hans Gramberg doet verslag van de barre tocht en probeert te
verklaren waarom uitgerekend een zo smartelijk mislukte expeditie het
meest tot de verbeelding heeft gesproken.

Els Kloek, Kenau. De heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem (1526-1588). ( w  15), 92 blz., ingenaaid, geïllu
streerd, i s b n  90-6550-456-7, ƒ20,5o/€ 9,30
O f Kenau tijdens het beleg van Haarlem m et 300 vrouwen o f  twee vrouwenvendels de stad verdedigde,
is niet zeker. Duidelijk is wel, dat zij een bijzonder ondernem ende vrouw was. Els Kloek beschrijft Ke-
nau’s activiteiten en de gevolgen van het oorlogsgeweld voor de gewone Haarlemmers. Tot slot laat zij
zien hoe Kenau in de loop der tijd bewonderd en verguisd is vanwege haar mannelijk optreden.

Dr. J.C. Kort, Repertorium op de lenen uan Gaasbeek. De Hofsteden Abcoude (1270-1664), Wijk (1355-1664),
Woudenberg (1368-1648) en het leenhof uan Simon en Hendrik uan Haarlem (1388-1650). Uitg. i.s.m. de Histori
sche Kring ‘Tussen Rijn en Lek’, 219 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isb n  90-6550-676-4, fi9 ,go /€  9 ,-
Dit repertorium ontsluit de registers van de leenhoven van Gaasbeek, waarin de door een heer in leen
gegeven goederen en rechten zijn vastgelegd. Het gaat om zo’n 500 lenen, met name in de provincie
Utrecht. De uitgave levert een belangrijke bijdrage aan de vorming van een historisch kadaster.

Vader & zoons. Jacob de Vos Wzn. (1774-1844) en de getekende dagboekjes uoor zijn kinderen / Father & sons. Jacob
de Vos Wzn (1774-1844) and the journals he drew for his children, (e d  24), editie Eveline Koolhaas-Grosfeld,
264 blz., gebonden, geïllustreerd, ISBN 90-6550-182-7, ƒ59 ,5o/€ 2 7 ,-
Jacob de Vos Willemsz. tekende van 1803 to t 1809 zijn vier zoontjes, soms dagelijks, soms m et tus
senpozen. Zijn acht dagboekjes geven een uniek beeld van het Nederlandse gezinsleven van rond
1800. De inleiding bij de uitgave van deze dagboekjes belicht de sociale, culturele en politieke achter
gronden van het gezin De Vos.

élW5ë'a‘

|

Postbus 1741,1200 bs Hilversum | Larenseweg 123,1221 cl Hilversum | t 035-6859856 | f 035-6836557 |
info@verloren.nl | www.verloren.nl | Onze boeken zijn verkrijgbaar in de erkende boekhandel.

Bij directe bestellingen wordteen bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
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FLAVA
art gallery

WÊÊËÈKÊM

“Gooiersgracht", 45 x 85, olieverf op doek, Johan Meijer, Blaricum, 1885 - 1970

♦  19e / 20e eeuwse traditionele schilderkunst

♦  inkoop / verkoop / schoonmaak / restauratie

♦  speciale aandacht voor Gooische schilders / lokaties

Werken van o.a.:
C. Artz, C. Bouter, B. Brouwer, D. Schulman, J. Meijer,

J. Knikker, A. Knikker, H. Dekker, G. Delfgaauw, G. Munthe,
D. Smorenberg, W. Vester, A. Verhoesen,

G. v. Emmerik, P.A. Schipperus, W. v. Soest, H. v. Moerkerken.

Openingstijden: woensdag: 13.00 - 17.00
vrijdag: 14.00 - 18.00 en 19.00 - 2 1 .0 0 /zaterdag: 13.00 - 17.00

Kapelstraat 26, 1404 HZ Bussum, Tel/Fax: 035 - 6 91 43 50
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