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Stichting tot bevordering van de belangen van
“Het Goois Museum” te Hilversum

H et Goois Museum aan de Kerkbrink is gesloten. Wij beseffen dat u h et m useum even zult
m oeten missen, m aar h et w ordt er alleen m aar b eter op! Aan de achterzijde van h et O ude
Raadhuis w ordt een vleugel bijgebouwd naar ontw erp van architect H ans Ruijssenaars van
de A rchitectengroep BV. H et oude raadhuis, waarin h et Goois Museum nu is gevestigd,
w ordt ook verbouwd, zodat oud- en nieuwbouw een geheel zullen vorm en. In dit vernieuw
de gebouw gaat h et Goois M useum sam en m et h et D udok C entrum , h et Hilversumse architectuurcentrum . De werktitel van dit nieuwe m useum is ‘M useum H ilversum ’. De bouw
zal spoedig beginnen. N aar verwachting zal h et nieuwe instituut m edio 2004 de d euren
openen. Maar voor die tijd m oet e r nog veel gedaan worden!
H et bestuur van de Stichting tot bevordering van de belangen van h et Goois M useum on
dersteunt deze nieuwbouw, om zo te kom en tot een om vangrijker organisatie m et een bre
dere uitstraling en m eer bezoekers. O m de nieuwe instelling optim aal te k u n n en starten, is
nog veel extra geld nodig, o n d er andere voor de inrichting. H et bestuur van de Stichting
heeft initiatief genom en om gelden bijeen te brengen om hierm ee een aantrekkelijke pre
sentatie over historie, cultuur en architectuur te ku n n en realiseren in h et nieuwe museum.

Steunt u ook het nieuwe museum?
Uw speciale gift ku n t u overmaken op h et bankrekeningnum m er 5501162547 ter nam e van
de penningm eester van de St. bev.bel.Goois M useum te Hilversum.
Deze schenking is onbelast.
U ku n t h et m useum ook gedenken in uw testam ent d o o r h et legateren van een bepaald be
drag. De Stichting is erkend als instelling van algem een n u t en betaalt d aard o o r m in d er of
zelfs in h et geheel geen successierecht.
Voor n adere inform atie over h et regelen van legaten, erfenissen en (lijfrente) schenkingen
k unt u terecht bij h et Goois Museum. C ontactpersoon hiervoor is dhr. Ed van Mensch.
Iedereen die op een o f andere wijze bijdraagt aan h et realiseren van h et nieuwe m useum
zal regelm atig inform atie ontvangen over de voortgang van de uitbreiding en over de za
ken die m et uw bijdrage zijn gerealiseerd.
Correspondentieadres van de Stichting: Kerkbrink 6, 1211 B X Hilversum
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R edactioneel

In h o u d

H et laatste num m er van dit ja a r is een heuse
com binatie van oud en nieuw, wel zo toepasse
lijk. We beginnen m et een lezing van Piet Leupen over de noodzaak van zelfreflectie en kwa
liteitszorg bij historische kringen en musea.
D aarna verlaten we h et nu en keren terug
naar 1923. In dat ja a r verscheen een eigenaar
dig stuk over de erfgooiers. H et is een goede
weergave van de opvattingen over de Gooise
b oeren in die tijd. Vervolgens leest u een in
terview m et de Bussumse kunstschilder Ton
de Kruijk. Zijn werk is grotendeels gebaseerd
op zowel historische als hedendaagse elem en
ten van h et Gooi. De Kruijk licht toe hoe een
en an d e r in zijn werk gaat. Aan de han d van
een foto van een zogenaam d TBC-huisje w ordt
daarna een inm iddels (gelukkig) historisch
Goois aspect belicht. V erder doet h et bestuur
van de Stichting TVE een belangrijke oproep
aan de donateurs. D aarna volgen m aar liefst
negen boekbesprekingen. D at kom t mogelijk
van pas, zo voor de feestdagen. H et Archiefnieuws doet m elding van een verheugende
ontwikkeling m et betrekking tot het archief
van Stad en Lande. De Activiteitenagenda
biedt als gewoonlijk een overzicht van de cul
tuurhistorische bezigheden in de regio.
Evenals dit ja a r gebeurde, zullen de num m ers
1 en 2 van h et kom ende ja a r w orden sam en
gevoegd tot één them anum m er, ditm aal ge
wijd aan het tienjarig bestaan van de Stichting
O m gevingseducatie en haar activiteiten in
deze regio.

I’iet Leupen
Het kan altijd beter. Kwaliteitszorg door
historische verenigingen en musea
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H e t kan altijd b e te r
Kwaliteitszorg door historische veren igingen en museed
Piet Leupen
Enkele m aanden geleden op de bestuursver
gadering van de Stichting O mgevingseducatie
Gooi-, Vecht- en Eem streek vertelde ik begin
oktober een lezing over kwaliteitszorg te m oe
ten h o u d en voor het MHP Noord-H olland.
O nze projectm edew erker, Alice Geijsel. re
ageerde ietwat spottend: ‘H eb jij daar dan ver
stand van?' Ik had niet direct mijn antw oord
klaar. Uit het feit evenwel dat ik hier nu als
eerste spreker voor u sta, mag u echter niet te
schielijk concluderen dat ik tot de overtuiging
b en gekom en dat ik er wel verstand van heb.
D at is nam elijk niet zo: ik ben geen deskundi
ge op h et gebied van kwaliteit van alle facet
ten van bedrijfsvoering of van inbond, heb
geen ervaring op het gebied van kwaliteitsma
nagem ent en kwaliteitstoetsing. Ik heb wel
enige ervaring - daarover straks m eer - in het
werken m et musea en met historische krin
gen. En ooit heb ik als wetenschapper, die
vanaf 1971 zo’n tien jaar bij de vakgroep Mid
deleeuwse G eschiedenis van de Katholieke
Universiteit Nijmegen, en vanaf oktober 1984
tot ju n i 2001 bij de gelijknamige vakgroep aan
de Universiteit van A m sterdam werkzaam was,
een proces doorgem aakt dat misschien wel in
teressant voor u kan zijn. om dat het iets laat
zien van de am bivalentie die velen van ons be
kruipt als je je doen en laten of je output d oor
d erd en laat beoordelen. Ik begin daarom m et
h et laatste, luister en huiver!

Openstaan voor kritiek
Van iedere w etenschappelijke m edew erker
werd eigenlijk im pliciet en van iedere univer
sitaire d ocen t w ordt tegenw oordig zelfs heel
expliciet verwacht dat hij regelm atig in weten
schappelijke tijdschriften publiceert op hel
terrein van zijn vak. Een prom otie op zijn be
langrijkste onderzoeksgebied maakt daar o n 
getwijfeld deel van uit. Dank zij een prom otiesubsidie van wat toen nog de Stichting Zuiver

W etenschappelijk O nderzoek heette, kon ik
mij d rie ja a r lang ongestoord aan h e t dissertatie-ondei zoek wijden. Telkens als ik een sub
stantieel deel a fh a d , legde ik h et resultaat ter
beoordeling voor aan mijn prom otoren, de
mediëvist Van de Kieft in A m sterdam en de
rom anist/rechtshistoricus Feenstra in Leiden.
Zij m oesten ten slotte ‘ja' zeggen en vaststel
len o f mijn tekst de toets van een dissertatie
kon doorstaan. Ik was trots op mijn werk, op
wat ik gevonden had en verwachtte eigenlijk
lovende w oorden met n u en dan een enkele,
m aar ongetwijfeld on b ed u id en d e kantteke
ning. Welnu, vooral mijn tweede prom otor
Feenstra, bleek niet aan mijn rooskleurige ver
w achtingen te voldoen en sneed m et een
puntscherp fileermes veel van mijn m ooie
vondsten in stukken. Ik was geschokt, ja zelfs
geërgerd, dat hij zo kritisch m et mijn m ooie
materiaal omging. M aar in die tijd was het
nog niet gebruikelijk dat je ter plekke een fel
protest liet horen; je m um m elde wat en slikte
je ergernis in. Hij was nu eenm aal hoog- en ik
slechts weledel- die zeergeleerd hoo p te te
worden: een wereld van verschil! Thuisgeko
m en begreep ik na nog eens langzaam al zijn
opm erkingen overgelezen te hebben, dat hij
in de m eeste gevallen zonder m eer gelijk had.
G edurende deze fase sta je voor een essen
tiële beslissing: ga je d o o r m et h et accepteren
van deze externe controle en toetsing, hoe
onplezierig voor je zelfbeeld ook, of sch u ifje
alle bezwaren aan de kant en volhard je in het
eigen gelijk? Ik wilde prom overen en had dus
eigenlijk geen keus; m aar in principe had ik
nee ku n n en zeggen. Ook zonder de doctorsti
tel kun je verder leven. Overigens heb ik er
nooit spijt van gekregen, hoe ongem akkelijk
ik me soms ook voelde o n d er de kritiek. Blijk
baar zit h et in onze genen ingebakken dat we
zelf meestal weinig zicht h ebben op ons eigen
product, o f onze eigen prestaties, zeker kort
na de bevalling. Vanaf toen heb ik m et grote
regelm aat al mijn artikelen en boeken vóór
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| S. . . even belangrijk is natuurlijk de kwestie van continuïteit, bedrijfsvoering en beheer en behoud va n de collectie. (Nieuwe
Kaart van Gooilandt, R. en J. Ottens, ca. 1740).

publicatie ter lezing en beoordeling gezon
d en aan een o f m eer deskundige buitenstaan
ders. H et laatst is dat gebeurd m et mijn boe
ken over h e t ontstaan van de nationale staat
(1998) en over Jeruzalem (2001).

naar wat u nu eigenlijk in tern aan h et doen
b en t en wat uw output is.

Wat voor mij als individuele w etenschapper
gold, geldt evenzeer voor historische vereni
gingen en musea. Juist de grote m ate van be
trokkenheid op de eigen club, de eigen instel
ling b rengt helaas autom atisch m et zich m ee
dat er collectief blinde vlekken ontstaan: din
gen die je niet wilt zien of weten. Betrokken
heid o f gedrevenheid zijn belangrijke drijfve
ren voor een goed functioneren van histori
sche kring, vereniging o f m useum , m aar ze
bieden helaas niet de garantie dat er optim aal
sprake is van kwaliteit in alle hiervoor in aan
m erk ing k o m en d e sectoren. M et an d e re
woorden: niet alleen h et individu, zoals uw
spreker, m aar ook het collectief, u, als toe
hoorders en vertegenw oordigers van bedoel
de culturele organisaties, h ebben blijkbaar
van tijd tot tijd d ringend behoefte aan een
b uitenstaander die over uw schouder m eekijkt

Er zijn trouwens nog an d ere factoren die ma
ken d at wij thans m eer dan vroeger genoopt
w orden ons zelf eens n ad er te analyseren. We
w orden allemaal regelm atig geconfronteerd
m et bezuinigingen en m oeten steeds opnieuw
ergens m iddelen vinden om de steeds stijgen
de kosten te drukken. We m oeten, ten twee
de, steeds m eer opboksen tegen zeer com m er
ciële co n cu rren ten zoals pretparken, grote
publiektrekkende manifestaties, cursussen en
veel vrijwilligersorganisaties, die in dezelfde
vrijetijdsvijver waarin ook de m usea en de his
torische clubs vissen, h u n n etten uitgooien. Je
kunt je zelfs afvragen o f er geen sprake is van
overbevissing.
Met deze tweede factor hangt ook een der
de samen: bij de popularisatie en massificatie
van de cultuur, die h ed en m et nam e via de
m edia gem eengoed zijn gew orden, zijn musea

164

P opulariseren m et kwaliteit
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en historische clubs in veel gevallen nogal
eens achter gebleven: /ij hebben er dikwijls
m oeite m ee de vertaalslag naar het publiek te
maken. Inhoudelijk grijpt m en soms in zijn
w anhoop naar activiteiten die niets m et de
doelstelling van het m useum m aar alles m et
de bezoekersaantallen te m aken hebben. Zo
kan m en al enige jaren rond vijf decem ber in
h et N ationale Vestingmuseum in N aarden de
slaapkam er van Sinterklaas bew onderen.
Prom pt besloot H et Goois M useum in Hilver
sum niet zo lang geleden de week na pakjes
avond de slaapkam er van de kerstm an te ope
nen. Ik vind dat dit te ver gaat. H et is een
p u u r op winst gerichte activiteit die volledig
buiten de eigen museale activiteit valt.
D alende aantallen bezoekers en m inder ac 
tieve leden kunnen h et gevolg zijn van een ge
brek aan gevoel voor wat er o n d er h e t publiek
leeft. U zult zich in ieder geval wel m oeten af
vragen wat het publiek van u verwacht. Niet
om daar klakkeloos op in te gaan (zie het
voorbeeld hiervoor), m aar om gerichte en
verantw oorde keuzen te kunnen m aken. Kort
om, u zult een visie m oeten prob eren te ont
wikkelen, voor de korte term ijn en, als het
mogelijk is, ook voor de wat langere term ijn.
Als h et goed is, wordt u vanzelf geconfron
teerd m et de grens van wat inhoudelijk kan en
niet m eer kan. O ok daarover zult u dus eerst
zelf m oeten nadenken en vervolgens mis
schien deskundige d erd en inschakelen.
W ant een ding staat vast: cultuur is niet lan
ger een eiland voor de happy few en mag dat
ook niet m eer zijn. En hier kom en we bij een
belangrijk knelpunt, w aarm ee u geconfron
teerd wordt: u m oet kunnen populariseren
zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.
Terecht wordt door de subsidieverstrekker ge
keken naar uw bezoekersaantallen. Echter,
die cijfers m ogen naar mijn vaste overtuiging
nooit alleen de doorslag geven. U b en t geen
bedrijf. H et is verstandig gebruik te m aken
van inzichten die in h et bedrijfsleven zijn ge
w onnen. m aar ga nooit in zee m et consultants
o f m anagem entsbureaus die geen kaas gege
ten hebben ta n culturele organisaties. Ik hoef
m aar te wijzen op onze N ederlandse universiteiten die o n d er het ju k van een bedrijfsfiloso
fie gebukt gaan. Zij w orden niet alleen gesub
sidieerd op grond van het aantal aanm eldin
gen, m aar ook op grond van het aantal ge

slaagden. De stu d en t die in de vastgestelde
tijd de eindstreep haalt is h et product, waarop
m ede afgerekend wordt. H et effect? Een druk
op de d ocenten om het aantal geslaagden
voor tentam ens op te krikken (als zij dat niet
doen dan schrijft de faculteit d at wel voor) en
de eisen naai b en ed en bij te stellen. D ocen
ten die niet m eegaan m et deze tren d graven
hun eigen graf: h u n vak wordt als te moeilijk
ervaren, de studenten blijven weg en vervol
gens wordt de personeelsform atie van de vak
groep vanwege overcapaciteit naar ben ed en
bijgesteld. Natuurlijk heeft de wetgever dit
nooit bedoeld, m aar h et is naast alle zinvolle
regelgeving (gericht op m eer efficiëntie in de
universitaire organisatie) wel een zeer nadelig
effect aan het worden. Zulke slechte bijver
schijnselen m oeten dus, als u inhaakt op kwa
liteitsm anagem ent en -zorg, in uw organisa
ties w orden voorkom en.

Z elfond erzoek
Dit waren enkele gedachten over de in h o u d e
lijke kant van uw werk, m aar even belangrijk is
natuurlijk de kwestie van continuïteit, be
drijfsvoering en b eh e er en b eh o u d van de col
lectie. Dit geldt zowel voor de m usea als voor
historische clubs. U, niet slechts de musea
m aar ook de historische verenigingen, hebt
hard goede bestuurders nodig die een profes
sionele in breng op h et gebied van m anage
m ent com bineren m et cultuurhistorische in
teresse. Ze m oeten k unnen organiseren en
coördineren, taken k unnen verdelen, en bo
vendien representatief zijn om de instelling of
de vereniging n aar buiten goed te kunnen
verkopen. U zoekt dus naar schapen m et vijf
poten? Misschien, m aar u kunt bijvoorbeeld
kandidaatbestuurders vragen o f zij bereid zijn
zich vrijwillig bij te scholen d o o r bijvoorbeeld
de door h et MHP georganiseerde beleidscursussen te volgen. Zulke cursussen zouden er
ook voor bestuurders en actieve leden van his
torische verenigingen m oeten kom en. Be
langrijk bij dit alles blijft de begeleiding en
sturing d o o r de consulenten. Zij zullen steeds
m oeten inspelen op de problem en van de or
ganisaties; ik denk bij voorbeeld aan een door
hen op te stellen lijst van geschikte externe
adviseurs m et cultureelhistorische affiniteit.
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geluiden te kunnen elspeten en tilmpjes te kunnen bekijken heb je een srpaciaia
ndov# Mediaplayer* nodig. Oese kun je ophalen vlade microsottsite
Gevonden m e t :
trefw o o rd : hilversum
^

1941 VRIEND OF VIJAND * doorATC, Staphan V&wj en Takeshi Kreutzar
A K - De Heuvelrug-proefversie - A * door Stichting Gooi, Vecht- en Eemstreek

s$> AK - GEOLOGIE VAN DE HEUVELRUG - E -

door Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek

Bestemmingsplan - door Stichting Gooi. Vecht en Eemstreek
Bouwstijlen in het Gooi ■* door Stichting Gooi, Vecht en Eemstreek
Dagelijks leven in oorlogstijd - voeding * doorATC - Boefjes

^

s p De bevnjdmg van Hilversum * door ATC- 3e klas SuperPubers
de groest * door Bas, Kirsten, A M n en Roy (Groot Goylant Hilversum, 2 vmbo)
\j6r de groest 1900-1970 * door darm/ van den brink en jamo van engelen (Groot Gcyiant Hilversum, 2 vmbo)
^

De radio en omroep in de tweede wereldoorlog in Hilversum - doorATC - Gezellig man

s0> De radio-omroep in Hilversum ■* doorATC - Beril en Cindy
■0* Ecologische zones op de heuvelrug * door Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht-en Eemstreek
Gebouwde omgeving in Hilversum * door Stichting Gooi, Vecht- en Eemstreek
*0» Gooise brink - door Kim, W endy en Charlene (Roland Holst College Hilversum, 3 mavo)
sp r Het dagelijks leven in de oorlogstijd, voeding. *

door ATC - De lachuhbekjes

\ p Het dagelijks leven m oorlogstijd - voeding -» door ATC - geschiedenisbremen, ATC
Het wonen in Laren tussen 1900 en 1930 * doorNiek en Stefan, 3VMBO, College De Brink, Laren
Heuvelrug - .Anna's Hoeve - E * door Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
Heuvelrug - Een weg over de hei - E * door Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht■en Eemstreek

- 0 Heuvelaig - Groeneveid - E * door Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
■ firm ir
iM
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populariseren zonder de kioaliteit uit het oog te verliezen. (De. digihoekenkast va n de Zappen-site: producties van schoolleerlingen, gebaseerd op materiaal ter beschikking gesteld door historische verenigingen en instellingen).

...

Zij m oeten natuurlijk rekening ho u d en m et
de grote verschillen tussen de verschillende
m usea en verenigingen. Een Rijksmuseum is
niet gebaat bij eenzelfde aanpak als een oud
heidkam er; een grote regionale historische
vereniging als h et West-Friesch G enootschap
fu n ctioneert niet op dezelfde wijze als een lo
kale werkgroep.
Als ik nu de essentie van mijn boodschap
to t zover voor u m ag sam envatten: er is be
hoefte aan een groot draagvlak van m ensen
die bereid zijn om vrijwillig aan, wat ik m aar
noem , zelftoetsing, evaluatie en bijscholing te
doen. O m dat alleen d aardoor de kwaliteit van
de organisatie en van de geleverde producten
kan verbeteren. Dat vraagt een andere m enta
liteit dan we gewoonlijk hebben. O penstaan
voor kritiek van anderen, zelfkritiek en be
reidheid om te leren, om h e t in drie p unten
te zeggen. Met de Stichting O m gevingseduca
tie zijn we niet zo lang geleden zo’n weg inge
slagen: we h ebben onszelf geëvalueerd en vra
gen onze afnem ers (de scholen), sponsors,
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subsidiënten alsm ede sam enw erkende organi
saties als SLO (Stichting L eerplan Ontwikke
ling) en Fontys H ogeschool (Lerarenoplei
ding, Tilburg) wat zij van ons werk vinden. Dit
alles om ons werk, en daarm ee ook ons eigen
functioneren te verbeteren.
Er is ook behoefte aan m anagers en advi
seurs, o f hoe ze h eten m ogen, die op onze,
specifieke m arkt n aar ieders tevredenheid
functioneren. Dit appèl gaat dus twee kanten
uit: enerzijds n aar de werkers in h et veld, in
de m usea en de historische verenigingen, en
anderzijds n aar de consulenten die h u n ver
antw oordelijkheid zouden m o et oppakken
ten aanzien van de instrum enten die zij kun
n en mee-ontwikkelen en aanbevelen.

C ontinuïteit
In h et begin van mijn verhaal h eb ik gespro
ken over mijn ervaring m et m usea en histori
sche kringen en verenigingen. Daar kom ik
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nu op terug. Sedert jaren ben ik lid van de
Hilversumse historische kring ‘Albertus Perk’
- al ben ik daar niet actief in
en van een
overkoepelende stichting voor alle Gooise cul
tuurhistorische instellingen, de Stichting Tus
sen Vecht en Eem. Van deze stichting was ikjaren vice-voorzitter en organiseerde o n d er
m eer zogenaam de stiftsreizen: n aar E lten,
Weerselo of T horn. O p dit ogenblik /il ik al
weer geruim e tijd in de redactie van h et ge
lijknamige blad. Ik verm eld verder - nee, dat
is niet uit ijdelheid, m aar om dat ik niet hele
maal kan inschatten of u die vreem de vogel
die voor u staat wel serieus neem t —dat ik ver
d er in de Stichting Stichtse G eschiedenis en
nam ens haar in de Federatie Stichts C ultureel
Erfgoed zit. Met h et beh eer van een m useum
ben ik in aanraking gekom en voor mijn em e
ritaat eerst als lid en vervolgens als voorzitter
van de Historische Commissie van de Universiteit van A msterdam, een adviescommissie
van het College van bestuur voor wat betreft
de A gnietenkapel en haar verzam elingen.
Voordat ik in februari 1985 naar Hilversum
verhuisde, was ik eerst lid en later voorzitter
van Numaga, een kleine 2000 leden tellende
historische vereniging.
In Nijmegen had er naar mijn indruk twee
maal een unieke sam enw erking plaats tussen
een m useum (de C om m anderie van Sint ja n ),
een historische vereniging (Numaga) en de
universiteit (onze vakgroep Middeleeuwse ge
schiedenis). O ok M onum entenzorg in Zeist
en O u d h eid k u n d ig B o dem onderzoek in
Am ersfoort waren zijdelings bij de projecten
betrokken.
U itgangspunt was de publicatie van een ca
talogus van alle tekeningen, p ren ten schilde
rijen enzovoorts van het Valkhof, zowel van
h et oorspronkelijke paltscom plex als van de
latere overblijfselen, de Barbarossa-ruïne en
de Valkhofkapel. Aan dit m ateriaal zou in oktober-novem ber 1980 een grote tentoonstel
ling gewijd w orden in de Com m anderie. De
d irecteur van h et m useum, G erard Lem mens,
vroeg de beide rijksdiensten en ons, de Vak
groep Middeleeuwse geschiedenis, m ee te
werken, om dat op het Valkhoftcn cin ooit in
teressante opgravingen verricht waren, die
m et gebruikm aking van de nieuwste gegevens
uit verder onderzoek gecom bineerd m oesten
worden. S tudenten schreven artikelen over de

vroeg-middeleeuwse geschiedenis van Nijme
gen, over Nijm egen als rijksstad en over de
positie van Nijm egen ten opzichte van andere
rijkssteden. Samen m et een vergevorderde
ouderejaars m aakte ik een b ro n n en b o ek van
middeleeuws Nijmegen. Dit alles werd in de
catalogus gepubliceerd. Num aga organiseer
de lezingen ro n d h et them a. De plaatselijke
en ook regionale pers besteedde veel aan
dacht aan h et project. De landelijke pers, die
aan een sterk randstedelijk provincialisme
lijdt, m inder, m aar dat is een al ja re n bekend
verschijnsel. Twee jaar later (juli-augustus
1982) werkten wij aan een soortgelijk project
rond h et Nijmeegse stadhuis.
Prachtig, mooi zult u zeggen, m aar wat heeft
dat van doen m et ons onderw erp, m et de kwa
liteit? Ik haast me om te zeggen dat dit laatste
zeker aanwezig was: tentoonstelling, catalogus,
bijdragen en lezingen werden alom geprezen
vanwege het hoge niveau. De publieke aan
dacht was enorm . Dank zij de fiolen van toorn
die de beruchte Zundertse streekarchivaris en
oud-m edew erker aan h et Nijmeegse gem een
tearchief, Albert Delahaye - een ‘historische'
Tjeerd Verm aning - over ons uitgoot, werd die
aandacht nog eens verdubbeld. Een betere re
clame konden wij ons niet wensen.
Nu kom t h et ‘M aar’: dit project, of liever
deze twee projecten, stonden o f vielen met de
intense sam enwerking van al die verschillende
instellingen en h u n vertegenwoordigers. Zo’n
prestatie bleek niet g econtinueerd te kunnen
worden. Er waren plannen om ook nog eens
aandacht aan de kerken en kloosters van de
stad te wijden, maai die bleven om onver
klaarbare red en en in de lucht hangen. H et
kwam er gewoon niet m eer van. Er werd niets
m eer gedaan en niets m eer gezegd.
En dat was ach teraf gezien ongelofelijk ja m 
mer. We h adden m et elkaar een succesvolle
sam enwerking op touw gezet, we h ad d en gro
te publieke w aardering en belangstelling on
dervonden, kortom , we h ad d en een zeer gun
stig klim aat geschapen voor verdere culturele
activiteiten en in plaats daarvan lieten we h et
getij verlopen. We h ebben niets aan evaluatie
gedaan, niet ons afgevraagd, wat goed en wat
m inder goed ging, wat nog b eter had gekund.
We hebben onze kansen laten liggen en nieu
we m ogelijkheden niet gegrepen. Ter veront
schuldiging kan ik aanvoeren dat we niet ge-
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wend waren om te reflecteren, om achteraf
h et gevoerde beleid te analyseren en tegelij
kertijd vooruit te kijken, om nieuwe activitei
ten op touw te zetten. We waren dik tevreden
m et onze geleverde prestaties: ‘Dat hadden
we dan toch m aar mooi voor elkaar gekre
gen!'
Wat ik hierm ee wil zeggen is, dat ieder van
ons waarschijnlijk wel in staat is om op een be
paald m om ent tot een kwaliteitsprestatie te
kom en. De geschiedenis bewijst keer op keer
d at m usea en historische verenigingen erup
ties van kwaliteit te zien geven. Maar, nog
maals, dat lijkt heden ten dage niet m eer vol
doende. U m oet nadenken over h et perm a
n en t verhogen en h et continueren van de
kwaliteit b innen uw organisatie.

ben e r dus m aar éven rouwig om, om dat ik
verm oed, gezien de ontw ikkelingen in het
Gooi, dat de vrije tijd die ik dan krijg, weer
snel zal w orden opgevuld m et nieuwe uitdagingen.
Dat laatste wens ik u h ier vandaag toe: dat u
wat straks aan de o rde komt, tijdens de vol
gende lezingen, de workshops en h et panel
als een uitdaging zult ervaren en een aanspo
ring om m et elkaar iets ervan in praktijk te
brengen.

N oten
1

Lezing g e h o u d en op 2 oktober jl. te Laren (Singer) op
verzoek van h e t M HP (M useaal H istorisch Perspectief)
voor vertegenw oordigers van historische kringen en
m usea in N oord-H olland.

Tot slot wil ik nog een keer terugkom en op de
m edew erking en begeleiding die van consu
le n ten bij kw aliteitsm anagem ent verw acht
mag w orden. Ik vertelde u al dat de Stichting
O m gevingseducatie behoefte had aan een
zelfonderzoek. Wij hebben die m edew erking
gekregen. In Elke Pluijm en vonden wij een
zeer geschikte begeleider bij de eerste verken
n en d e fase van dit proces. De vragen voor het
zelfonderzoek behelsden:
- Wat hebben wij to t n u toe als stichting ge
daan?
- H oe kijken onderwijs en erfgoedinstellin
gen daar tegenaan?
- Wat willen we in de toekomst?
Aansluitend bij deze laatste vraag: wij staan op
een tweesprong, om dat wij voor de keus staan
of we doorgaan als kleine regionale club of m et
onze succesvolle website www.zappen.kennisnet.nl (een uitw erking van Zappen in je buurt)
onze vleugels m oeten uitslaan.
Voor een overschrijding van de regiogrenzen h ebben we misschien een an d e r type be
stu u rd er nodig. Een bestuur op afstand, dat
zich m eer beperkt tot de grote structuren en
de voorwaarden schept w aarbinnen de m ede
werkers kunnen werken. B estuurders ook wel
licht die m eer kaas hebben gegeten van ma
nagem ent. Ik zal u verklappen dat ik niet tot
die laatste categorie beh o o r o f wil behoren.
D aarm ee zal h et voor mij wel eens, voor wat
betreft het w erken in deze stichting, ‘einde
oefening’ kunnen zijn. Jam m er, m aar ik kan
m et veel plezier terugzien op ‘m ooie ja r e n ’. Ik
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E rfgooiers en E rfgooierij
DoorJ.D. C. va n Dokkum,
met portrettekeningen van Piet Vos
Inleiding
O n s E igen T ijdschrift, een geïllustreerd maand
blad' onder leiding van D J. van der Ven, nam in
september 1923 een interessant artikel op over de erf
gooiers, geschreven door een zekere Van Dokkum (pa
g in a ’s 325-329). Hieronder vindt u het stuk, inte
graal maar in hedendaagse spelling. Niet hinderlijk
archaïsch woordgebruik is intact gelaten, maat
woorden als kreits = kring werden vervangen. De il
lustraties werden gemaakt door Piet Vos, zoon van
Floris Vos.
Hei stuk is een prachtige weergave van hoe er door
de elite (dat mag gezegd worden) tegen de erfgooiers
■werd aangekeken. Ik verwijs graag naar de bespre
king van de ontginning van ’s-Graveland. De
schrijver geeft, waarschijnlijk zonder besef haarfijn
■weer waar hel nu werkelijk om draaide: het onge
schreven gewoonterecht van de erfgooiers versus het
vigerende en vanuit, hel gezag (de overheid) geschre
ven recht3 De rechten van de erfgooiers hielden niet
op bij door anderen bepaalde grenzen. Van Dokkum
is duidelijk behept met een gezagsgetrouwe inborst en
laat dat goed blijken. Ook in de behandeling van de
zaak Hinlopen en de Erfgooierswet sijpelt er lichte
afkeer van de uitkomsten van die gebeurtenissen in
zijn zinnen door. In de slotalinea weigert hij mee te
delen dat de rechten van de erfgooiers feitelijk wer
den erkend. Wel bewierookt hij enkele karaktereigen
schappen van de erfgooiers, als doorzettingsvermo
gen en rechtsbewustzijn. Opmerkelijk.
Die kwalificaties van de erfgooiers (eigengereid,
koppig, vechtlustig) zijn inderdaad opvallend, als
mede de (helaas zeer recent herhaalde)' opvatting
dat de erfgooiers hun rechten van Floris V verkregen,
der Keerlen God, de hoeder van boerenpummels. In
middels is wel duidelijk dat de zaak anders in el
kaar stak en er wordt zelfs alom getwijfeld aan Flo
ris ’ betrokkenheid bij de boerenstand. Evenwel heeft
het onderhavige bijgedragen aan de latere geschied
schrijving waarin deze opvattingen worden her
haald o f beargumenteerd, waaronder het dik tien
jaar later verschenen G esch ied en is van G ooi
land. De heren Enklaar en De Vrankrijker - ja u

leest het goed, de heren - goten de geschiedenis van
de erfgooiers in een gezagsgetrouwe mal, waar ■
ver
volgens beton overheen werd gestort. E n de erfgooier
zelf werd een steeds exotischer dier, en ongetwijfeld
onder invloed van B lut u n d B o d e n -theorieën wer
den dergelijke exemplaren tot zeldzaam en apart ver
klaard. Het begrip erf gooier is feitelijk een negentien
de-, begin twintigste-eeuwse constructie, en de karak
tereigenschappen die aan een dergelijke landbouwer
worden toegeschreven vinden we terug bij vele boe
ren, burgers en buitenlui. Wel interessant is dat de
Gooise boeren de constructies hebben aangenomen,
zich op den d uur werkelijk erfgooier voelden en ook
de zogenaamde exclusieve karaktertrekken gingen
uitventen. Van Dokkum echter laat zich zien als een
kind van zijn jammerlijke tijd, door dubieuze aan
names over mens en land vrijelijk te spuien. Leest u
ook over stenengooiende Huizers, inmiddels een to
pos van jewelste. We zullen het hem niet kwalijk ne
men.
A nton Kos
E r is in d e laatste halve eeuw steeds d e een o f
a n d e re G ooise kwestie gew eest, die d e h o o f
d e n w arm m aak te e n d e p e n n e n van d e jo u r
n alisten in b ew eging b ra c h t. De jongste van
d eze kwesties was h e t sp o o rw eg p lan , d a t h e t
G ooise n a tu u rsc h o o n b e d re ig d e , en dat ten
gevolge van e e n m et g ro o t ta le n t e n k o p p ig e
v o lh a rd in g g ev o erd e o b stru ctie, am b telijk in
slaap w erd gesust. Evenzo gin g h e t m e t d e
twistvraag van d e v e re n ig in g van d e g e m e e n 
ten L aren -B laricu m en N aarden-B ussum . O ok
h ie r o rg a n ise e rd e zich h e t verzet zo g e c o n 
c e n tre e rd e n heftig, d a t ten slotte e e n over
w in n in g w erd b e v o c h te n te g e n d e m o d e rn is
ten . N a a rd e n en B laricum k re g e n o p n ie u w
h u n eig en b u rg erv ad er, ju b ile e rd e n , e n ... rus
ten th a n s o p h u n conservatieve lauw eren?
G eenszins! N a a rd e n p ro c e d e e rt over zijn se
cretaris, B ussum kijft over zijn g e m e e n te a rc h itect.
En d it alles is ech t, is oer-Coois: zoals h e t n u
g in g is h e t altijd g eg aan , o u d e re c h te n zijn in
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h e t Gooi een heiligdom , waarvan aanranding
niet w ordt geduld. Vooral niet, w anneer deze
heiligschennis van buiten af tracht in te drin
gen. Deze eigengerechtigheid schijnt wel in
de g ro nd en in de lucht te zitten, w ant h et is
hoogst merkwaardig, dat h et niet alleen ingeb o ren en zijn geweest, die bij deze Gooise
kwesties van de laatste dagen een hoofdrol
h eb b en gespeeld, m aar vooral ook ingezete
nen, die van elders zijn geïm porteerd. De
Gooise particulariteiten zijn van zo bijzonder
particuliere aard, dat niem and er aan ont
komt, die zich b innen de kring van deze
m erkwaardige landstreek inburgert. Bij de
spoorwegkwestie deed zich dit w onder voor in
bijzonder sympathieke vorm, m aar w anneer
we de typisch Gooise karaktereigenschappen
d o o r de eeuw en heen naspeuren, dan zal ons
blijken, dat we over de uitwerking daarvan
n iet altijd zo tevreden ku n n en zijn. De inge
b o ren Gooiers zijn lastige rakkers, zijn in hoge
m ate eigendunkelijk en eigengerechtig ... dit
is tenslotte de m oraal van G ooilands oudste
geschiedenis. W anneer echter deze lastigheid
een onverzettelijke volharding produceert, en
een klaar en sterk bewustzijn van recht en bil
lijkheid tot krachtige en weloverlegde actie
prikkelt, dan zijn de volksondeugden van
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straks de d eugden van hed en gew orden, die
onze bew ondering vragen m et evenveel recht,
als ze nog zopas onze verontw aardiging wek
ten. H et gehele Gooise volksleven is uit eeu
w enoude tradities opgebouw d, en h et geeft
die nooit prijs. H et w orde een tuinstad, een
bijwagen van A m sterdam ... een gesloten
kring m et eigen rech ten en eigen eisen blijft
h et niettem in voor altijd, zolang de erfgooiers
h un geheiligde bodem niet verlaten. En hoe
zou een erfgooier dit kunnen: zijn land is zijn
ziel en zijn leven. De erfgooiersstrijd, dat is
toch de Gooise kwestie bij u itn em en d h eid ge
weest, die m eer dan iets anders de volkstradi
tie en h et volksleven karakteriseert. M en vindt
dit merkwaardige oude instituut van gem een
schappelijk grondbezit in geheel N ederland
niet in zulk een eigenaardige, d o o r eeuw en
oude tradities en oork o n d en gestaafde vorm
als hier. De Gooise geschiedschrijver Perk
heeft h et gekenschetst als de geestelijke grens
van h et Gooi, waarvan de werkelijke grenzen
niet zo gemakkelijk vast te stellen zijn. H et o n 
derscheidt zich h ierd o o r van de om ringende
landstreken, die wat de aard van de bodem
betreft er heel wat m ee gem een hebben. Deze
erfgooiersstrijd is thans sedert enkele ja re n in
een erfgooiersvrede omgezet, m aar de tijd ligt
nog niet ver achter ons, toen er om de oude
rechten op leven en dood werd gekam pt, tot
dat eindelijk een nieuwe wet de oude rechten
bekrachtigde, en h et zwaard in de schede
kluisterde. D aarm ee is ech ter niet gezegd, dat
dit zegevierende zwaard voor eeuwig is opge
borgen. De Gooise g em oederen zijn licht o nt
vlambaar, en de geringste verkorting van de
verworven voordelen zou een vonk in h et
kruit betekenen. Reeds in het feodale tijdperk
beproefden de h eren van Amstel, die grimmi
ge G ijsbrechten, die de geschiedenis m et da
den van hebzucht en eigengerechtigheid be
zwaarden, de rech ten van de Gooiers te fnui
ken. m aar d er Keerlen God, de edele Floris V,
nam hen in bescherm ing, en de m oord door
Amstel en zijn volgelingen op deze h u n voor
vechter gepleegd, heeft h u n geenszins de on
derw erping gebracht. Zij h ebben hem gewro
ken en zijn vrij gebleven.
Voor ik u echter enkele merkw aardige epi
soden uit de geschiedenis van de erfgooiers
vertel, wil ik U even in h e t kort m eedelen, om
welke rechten h ier eigenlijk gestreden werd.
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In alle Gooise d orpen heeft m en nam elijk een
g ro o t stuk g ro n d , dat ‘M eent' gen o em d
wordt. Al deze m eenten tezam en vorm en de
zogenaam de ‘G em ene heiden en w eiden’,
waarop een zeker aantal oude Gooise families
‘sch aarrechten’ doen gelden. Deze stukken
grond m ogen, zoals door de zogenaam de
‘schaarbrieven’, de eerwaardige oorkonden
van h et erfgooiersrecht, gestaafd wordt, niet
in persoonlijk bezit overgaan, tenzij allen, die
daarbij iets in de melk te brokkelen h ebben er
h u n toestem m ing voor verlenen. H et oeroude
schaarrecht bestaat voornam elijk daarin, dat
de erfgooiers een d o o r erfelijke tradities vast
gesteld aantal runderen o f an d er vee op de
gem ene heiden en weiden m ogen do en gra
zen, ofschoon geen van h en over deze gron
den particulier beschikken kan. Slechts de
erfgooiers, die ook werkelijk in de nabijheid
van h u n m eent wonen, genieten dit voordeel
onverkort. Verlaten zij de streek om zich el
ders te vestigen, dan verliezen zij en hun na
kom elingen echter dit recht geenszins voor
goed. H et wordt dan slapend, en zodra een
van hun, die zijn afstam m ing bewijzen kan, op
de geheiligde bodem van de vaders terug
keert, wordt hij weer in het erfgooiersm ilieu
opgenom en. Zijn slapende rechten ontwaken
dan met volle kracht.
Dat deze rechten van de vrije burgers van
N ardinclant reeds in de M iddeleeuwen de
heers- en gewinzuchtige edelen een doorn in
h et oog waren, spreekt vanzelf, en de Gooiers
m oesten voortdurend op de bres staan om
h u n zaak te verdedigen. Dit is wellicht een van
de redenen, dat het typisch Gooise volkska
rakter tekenen van overeenkom st vertoont
m et de trots van de Spaanse hidalgo’s, en bo
vendien verre van zachtaardig is. Vechtlust en
querulantism e w erden d o o r de om standighe
den aangekweekt, en erfd en van geslacht op
geslacht voort, vooral ook in de dorpen, die
zich sterk afgescheiden en gesloten hielden,
zoals o n d er andere het beruchte vissersdorp
Huizen.
Ik h erin n e r me nog levendig de tijd, toen er
een soort van doodsvcrachtende stoutm oedig
heid toebehoorde om dit broeinest van twis
ten en kloppartijen door te dringen. In de
vroegste tijd van de rijwielsport, zo om en na
bij de tachtig, h adden wij jong en s eenm aal de
onvoorzichtigheid, om er op onze stalen ros-

sen, zondagm orgen, terwijl de kerk uitging,
d o o r te fietsen, en we w erden d o o r deze zacht
m oedige christenen m et zulk een hagelbui
van stenen en scheldw oorden ontvangen, dat
we dit oord vol vreem delingenvrees voortaan
zorgvuldig m eden. De vreem delingenhaat,
die indertijd een apotheose t ierde bij de be
kende bestorm ing van de ro to n d e van Blaricum in de avond van de 21"" augustus 1900,
uit zich thans niet m eer zo brutaal, m aar ze
sluim ert slechts, en is volstrekt n iet verdwe
nen. Nog kort geleden heeft mij een inw oner
van het Gooi verteld, dat hij op zekere dag
d o o r de politie erop b etrap t werd, een gela
den revolver bij zich te dragen. Als regel gold,
dat dit alleen om bijzondere reden kon wor
den gedoogd, en bij h et onderzoek infor
m eerde men: ‘Waar woont U?’ ‘O n d er Hui
zen!’ antw oordde hij, en ... m en vroeg niet
verder, m aar zei: ‘O, dat is een gegronde re
d en !’
Heftig, eigendunkelijk en eigengerechtig zijn
de Gooiers nog overal. Pas enkele weken gele
den nog werd er in de kerk te N aarden een
vergadering g ehouden van de erfgooiersvereniging ‘Stad en L an d e’, waar h et o n d er ge
schreeuw en oppositie moties van afkeuring
tegen het bestuur regende. En al dit rum oer
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was georganiseerd om een uitkering van twee
gulden, waaraan door h et bestuur niet was vol
daan. H et ging in deze felle strijd natuurlijk
m in d er om de knikkers dan wel om h et recht
van h et spel. Dit oude, geweldige ‘rec h t’ be
heerst trouwens h et gehele Gooise leven en
denken. D rossaart Pieter Corneliszoon H ooft
heeft daarvan te zijner tijd kunnen m eepra
ten, toen hij de m odderbodem van ’s-Graveland wilde o ntginnen en daar een Goois Areadië stichten.
Deze streek was toen nog vrijwel een uitge
strekt moeras, en e r m oest heel wat gebeuren,
voor er fraaie landhuizen konden verrijzen,
die rijke A m sterdam se kooplieden e r wensten
te bouwen. De o ndernem ing werd niettem in
m et m oed en volharding op touw gezet, m aar
toen bleek opeens, dat e r nog heel wat funes
ter krachten tegenw erkten, dan alleen de
weke, vochtige bodem van dit Goois laagland.
De erfgooiers beschouw den de pogingen tot
dem pen van h u n poelen, tot bouw en binnen
h u n gebied, als een inbreuk op hu n verm een
de rechten om hier tu rf te baggeren en riet te
snijden tot in lengte van dagen. Deze beweer
d e rec h ten w aren n iettem in in dit geval
slechts gefingeerd, w ant gelijk de naam van de
streek ‘des Graven la n d ’ aanduidt, b ehoorden
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de m oerassen tot h et grafelijk dom ein en la
gen dus buiten de eigenlijke erfgooiersm eent.
Daar de gro n d en ech ter van geringe waarde
geacht w erden, had m en er van o u d er tot
o u d er gebaggerd en gem odderd, zonder dat
daar iem and zich tegen verzette, en tegen
woordig voelde m en er zich h ee r en meester,
en wee degenen die aan dit gew oonterecht
waagde te twijfelen. Een dreigend pro test was
de eerste daad, en toen de o n d ern em en d e
ontginners dit n egeerden, werd tot in ingrij
p en d e r m aatregelen overgegaan. De overdag
aangevangen bouwwerken en aanplantingen
w erden ’s nachts vernield, zodat de arbeid
niet in het geringste vorderde. Toen m en dit
m et geweld wilde te keer gaan, kwam h et tot
klop- en schietpartijen, en daar zom in de bou
wers als de opposanten wijken wilde, ontwik
kelde zich een vinnige guerrilla; m en schoot
uit bosjes en greppels, zonder d at iem and o nt
dekken kon waar de schoten vandaan kwa
m en. Strenge plakkaten, zomin als uitgeloof
de beloningen, k o n d en de daders d oen o n t
dekken. Ten slotte werd zelfs een mysterieuze
poging gedaan, om h et huis van een van de
voornaam ste ondernem ers, de h ee r Schaeck,
in b ran d te steken, en bij een an d e r wierp
m en in het nachtelijk duister keien d o o r de
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ru ite n , d ie zo h a n d ig g e la n c e e rd w erd en , d a t
ze u it d e lu c h t sc h e n e n te vallen. W erklieden,
die m e t m a n n e n m o e d d e arb eid tra c h te n
v o o rt te zetten , w erd e n zelfs o p k laarlich te
dag, d o o r e e n g ew ap en d e e n g em ask erd e
b e n d e vervolgd in h e t o p e n veld.
M en zag te n slotte in, d a t teg e n deze stille
k ra c h t1 te blijven strijd en , n im m e r e e n volle
dig succes b elo o fd e, w e n d d e zich to t h e l b e
stu u r van 'S tad e n L a n d e ’ te N a ard e n , en
sloot e en overeen k o m st, d ie ein d elijk in 1634
d e m e t w arm te gew enste v red e b ra c h t. E erst
to en kon d e stich tin g van d e A m sterd am se
la n d h u iz e n o n g e sto o rd w o rd en voo rtg ezet.
De k o p p ig e erfg o o iers h a d d e n als steeds d e
strijd g ew o n n en , zelfs hier, w aar h u n re c h te n ,
o p zijn b est g e n o m e n , van z e er tw ijfelachtige
aard w aren.
E en a n d e re erfg o o iersg esch ied en is, u it wat
la te r tijd, was n ie t m in d e r m erk w aard ig , of
sch o o n liet d aarbij n iet zo g ro f to e g in g als bij
h e t ’s-G ravelandse geschil. H et b ijzo n d e re
e c h te r van deze ep iso d e is, d a t e r d u id elijk u it
blijkt, d a t de erfg o o iers wel tu k w aren o p h e t
u itv in d en van o e ro u d e re c h te n , m a a r d a t ze
m in d e r w a ard erin g h a d d e n vo o r e e n te g e n 
stander, die e e n o u d re c h t u it stoffige p a p ie 
re n o p sn o rd e . A n n o 1570 n am elijk was d e te
genw o o rd ig e hoeve O u d B ussem e ig e n d o m
van e en zekere Pauw els van L oo, slotvoogd
van M uiden.
D eze m an was ee n w o n d er en e e n curiosi
teit, w ant hij h a d de k u n st verstaan h e t d c e rf
gooiers n a a r d e zin te m ak en , e n wel o p zulk
e e n wijze, d a t ze h e m h e t h o o g ste e n d ie rb a a r
ste gaven w at ze h e m geven k o n d e n . Ze b e
lo o n d e n n am elijk zijn v e rd ie n ste n d o o r h e m
e en d u b b e l sc h a a rre c h t te sch e n k en , d a t wil
zeggen, hij m o c h t tw eem aal zoveel vee o p d e
g e m e n e h e id e n en w eid en la te n g razen , als
w aarto e hij als gew oon e rfg o o ie r h e t re c h t zou
h e b b e n g e h a d .’1 D eze erfgo o iersid y lle was e r
w ellicht o p b e re k e n d , d a t ze m e t h e t leven van
d e b eg u n stig d e e en e in d e zou n e m e n , m a a r
in d e sc h e n k in g sb rie f w aren v e rm o ed elijk
toch wel en k ele m in d e r g elukkig g esteld e re 
gels, die deze b e d o e lin g in twijfel k o n d e n
trekken.
E en la tere b ew o n er van h e t la n d g o e d , e e n
zekere Van H in lo p e n , d ie o u d h e id k u n d ig e
n eig in g en h ad , g in g sn u ffe le n in d e geelgew o rd en en stoffige d o c u m e n te n , d ie o p d e ge

sc h ied en is van zijn b ezittin g b etre k k in g h a d 
d e n , e n v o n d bij d it o n d e rz o e k d e akte, die
Pauw els van L oo to t d e overgelukkige b ez itte r
van h e t d u b b e le sc h a a rre c h t m aak te. Hij b e 
s tu d e e rd e h et stuk z e e r n au w k eu rig e n kwam
to e n to t d e conclusie, d a t d it d u b b e le sch aar
re c h t aan h e t la n d g o e d v e rb o n d e n was, en
d u s o p h e m , d e o p v o lg er van h et e rfg o o iers
tro e te lk in d , was overgegaan. Z o n d e r veel o m 
w egen b eslo o t hij zijn v e rm e e n d e re c h te n gel
d e n d te m ak en , en n a m e r b ru taalw eg e e n
p ro e f m ee, d ie e c h te r g e e n z ee r sc h itte re n d
succes bleek , w ant h e t g eo rg a n ise e rd verzet
was o n m id d ellijk p a ra at, om zijn aan m a tig in g
te k e e r te gaan, en to en hij zich n ie t liet b e d u i
d e n , d a t d e e rfg o o ie rsg u n st van 1570 alleen
Pauw els van L oo h a d g eg o ld en , kwam e r een
p ro ces u it voort, d a t d o o r Van H in lo p e n w erd
v e rlo ren , en d a t h e m e e n sch at van g eld kost
te .1’ D at d e e rfg o o ie rs zich n o o it g ew o n n e n ge
ven, h a d d e g e sch ied en is re e d s m e e rd e re m a
len g e d o c e e rd , en in d ie n m e n deze lessen van
d e h isto rie b e te r h a d g e le e rd , zou m isschien
d e jo n g s te erfg o o ie rso o rlo g , d ie velen o n d e r
ons zich z o n d e r twijfel n o g h e rin n e re n , n ie t
zo fel zijn o n tb ra n d .
I Iet was e e n so o rt e in d strijd , d ie h ie r in h e t
laatste d e c e n n iu m van d e n e g e n tie n d e eeuw
w erd u itg ev o ch ten , e e n v e re ffe n in g van lang
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opgekropte grieven. H etju iste ogenblik en de
rechte m an daarvoor waren gevonden, toen
de h eer Floris Vos zich in h et Gooi vestigde,
U trech tenaar van geboorte, m aar stam m ende
u it een oud H uizer geslacht, van wie de sla
pen d e rechten weer actief w erden, toen hij tot
de grond van zijn voorvaderen terugkeerde.
Hij bezat in veredelde vorm het echte kop
pige doorzettingsverm ogen van de Gooiers,
gepaard aan grote ondernem ingsgeest en ge
wiekst inzicht. Juridisch doorkneed in de ge
schiedenis van de erfgooiers, schaarde hij zich
aan de kant van de schijnbaar zwakste partij,
de oppositie, die de handelingen van h et wet
tige bestuur afkeurde.
Dit bestuur van Stad en L ande bestond na
melijk volgens oude tradities uit burgem ees
ters van de verschillende Gooise gem eenten,
en daarbij deed zich in later tijd h et zonder
linge geval voor, dat deze, van elders geïm por
teerd, vaak zelf h et erfgooierschap niet beza
ten, en dus niet konden gevoelen welke per
soonlijke belangen erm ee gem oeid waren.
T oenm aals p ro p ag eerd e een m e erd erh eid
van dit bestuur de m ening, dat de eigenlijke
bezitters van de erfgooiersgronden de ge
m eenten waren, en m en ging zelfs zo ver, ten
voordeel van die gem eenten stukken grond
174

aan h et gem eenschappelijk erfgooiersbezit te
onttrekken. Een van de ijverigste voorstanders
van deze bodem politiek was de burgem eester
van Blaricum, de h eer Hosang. Uit h et verzet
tegen deze inzichten ontstond de zogenaam 
de ‘Nieuwe Partij’, die zich voortreffelijk orga
niseerde en te weer stelde, o n d er aanvoering
van Floris Vos. Zij schoof kortweg het oude be
stuur terzijde, nam , gesteund d o o r velen van
wie zij de fam iliebelangen behartigde, de op
perm acht in han d en , en koos zelf h et ‘H oofd
bestuur van de gerechtigden tot de gem ene
heiden en weiden van G ooiland’. Tussen deze
beide groepen brak n u een vinnige strijd los,
waarbij zelfs de gew apende m acht te pas
kwam. De opposanten dreven vee op de be
twiste g ronden, en de nog steeds voor officieel
geldende bestuursgroep trachtte dit m et ge
weld te beletten, waarbij m enige ernstige
vechtpartij voorviel. H et terrein van de actie
lag bovenal in de b u u rt van Laren, Blaricum
en Huizen, waar h et soms zeer h ee t toeging,
zo erg zelfs, dat e r gew onden en d o d en vielen.
Floris Vos en zijn bon d g en o ten lieten zich
echter, vertrouw end op hun goed oud recht,
niet uit h et veld slaan. O fschoon de aanvoer
d er tenslotte zelfs m et een vonnis werd be
zwaard, wist hij nochtans d o o r volhouden tot
h et bittere einde, de rechten van de erfgooi
ers op h u n o eroud familiebezit te doen erken
nen. De kwestie werd ten slotte wettelijk gere
geld do o r de Erfgooierswet van 1912. H ier
m ee was de overwinning bevochten, en de vre
de in h et blonde heuvelland [sic] terugge
keerd. Over de verkoop van gro n d en beslissen
thans alle daartoe gerechtigden, die zelf hun
bestuur kiezen, d at zetelt in h e t d o o r de archi
tect De Bazel gebouw de G em eenlandshuis,
gelegen aan h et w ielrijderspad tussen Bussum
en Hilversum. En hier w orden ook de eer
biedwaardige, oude erfgooiersarchieven be
waard, waarop de zo vaak betwiste rechten
steunen.
Sterk rechtsbewustzijn en groot doorzet
tingsvermogen hebben tot dit resultaat geleid,
en al mag ook in de aanvang het o p tred en van
de opposanten niet overal sympathie hebben
gevonden, m en zal niettem in m oeten erken
nen, dat de Gooise koppigheid en h et Gooise
zelfbewustzijn h ier iets h ebben bereikt, dat
zeer belangrijk is. Wie iets als dit kan volbren
gen, kan meer, en dit is ten slotte een lo f voor
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de Gooise energie, die spreekt uit sommige
van de Gooise koppen, die we hier afbeelden.
Enkele van deze koppen geven het gedegene
reerde type, dat naast het sterke voorkomt. Ze
zijn naar de n atu u r getekend d o o r een toen
maals 15-jarig tekenaar m et groot talent, Piet
Vos, zoon van de heer Floris Vos. De m eester
lijke typering van deze stugge karakters, zegt
ons m eer dan duizend w oorden verm ogen.

Het was een uitgave van de cacaofabriek Van Houten &
Zoon, gevestigd te Weesp. ‘Voor geregelde gebruikers
van Van H outen’s Cacao’ was het tijdschrift gratis. Er
werkten veel grote namen aan mee, bijvoorbeeld de fo
tograaf Berssenbrugge en de kunstenaar Johan Briedé.
Zie daarvoor O. Moorman van Kappen, ‘Ongedeeld
ten eeuwigen dage’, Tussen Vecht en Eem. Tijdschrift voor
regionale geschiedenis, 10 (1980), 8-25; A. Kos, ‘De goede
Inden van Gooiland’, Madoc. Tijdschrift over de middeleeuwen, 2 (1999) 88-99 m.n. 95-97; P. Leupen, ‘Erfgoed van
Erfgooiers; m eer dan een Goois belang?’, Tussen Vecht
en Eem. Tijdschrift voor regionale geschiedenis, 20 (2002)
204-210.
Ter gelegenheid van de laatste open m onumentendag
in Naarden verscheen een boekwerkje, waarin wordt
gesteld dat het al begon in 1296. ‘Floris V, graaf van
Holland en Zeeland ... de boerenstand m eer rechten
en vrijheden gegeven ... De Gooise boeren beseften dat
hun positie dan wel versterkt was door Floris ...’
Wellicht een verwijzing naar de roman van Couperus.
Dat is niet helemaal correct; enkele hofsteden, waaron
der Oud Bussem, kenden schaarrecht, zonder aanzien
des persoon. Dubbel schaarrecht kwam wel meer voor.
Het is te ingewikkeld om hier verder op in te gaan.
Perk nam het vonnis als bijlage op in zijn Verslag omtrent
den oorsprong en den aard der gebruikregten op de heiden en
weiden in Gooiland; bijzonder in betrekking tot de vraag wie de
gerechtigden zijn lot dat gebruik, (Arnhem, 1842), xli-xlix.
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‘Wie de diepte in wil, hoeft niet ver te reizen’
Een interview met kunstschilder Ton de K ruijk
A n to n Kos
'jm ,
De Bussum se kunst
schilder Ton de Kruijk
kent een belangrij
ke en bepalende in
sp iratiebron: het
Gooi. O p zijn fiets
peddelt hij steeds de
zelfde rondjes, o n 
derw ijl de b ee ld e n
van de streek in zich
op n em en d om daar
na geïnspireerd aan
h et werk te gaan.
Zijn schilderijen zijn
gebaseerd op landschappen in een
zeer ruim e betekenis. Tussen Vecht en Eem be
sloot de schilder een interview af te nem en.
Bij binnenkom st in zijn galerie en huis word
je direct getrakteerd op zijn werken, die een
ogenschijnlijk archaïsche sfeer oproepen.
Zou men je werk kunnen duiden als moderne ‘oude’
kunst?
Ja precies. Toen een bekende eens naar mijn
werk kwam kijken kreeg ik h et volgende te ho
ren: ‘Is h et omwille van die kleuren dat ik aan
o ude kunst m oet denken? Als je die kleuren
zou veranderen, zou je zeggen dat h et om mo
derne kunst gaat.’ Dat is h et eerste gegeven.
H et tweede is h et am bachtelijke. Ik heb het
am bachtelijke hoog. Ik schilder zoals de oude
m eesters schilderden, m aar ik m aak gebruik
van m oderne technieken. In plaats van tem pe
ra gebruik ik acrylverf en daar overheen hars
olieverf.
Eén van de redenen dat ik hier ben, is natuurlijk je
onderwerpen. Die gaan veel over het Gooi of Gooise
zaken, zowel het hedendaagse als het verleden. Is dat
altijd zo geweest ?
Ja, altijd. Onvermijdelijk. Ik w oonde in de Jan
van G alenstraat in H uizen, dat is vlakbij het
bos. Van kindsbeen af w andelde ik h et bos in,
ging ergens zitten en begon te tekenen of
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schetsen. Dat beviel m e het beste. H et landschap. Ik kan het ook h et beste, landschappen
schilderen. In feite een riskante o n d ern em in g
h ed en ten dage, want landschapsschilders
w orden niet erg hoog geschat, tenm inste de
traditionele landschapsschilders.
Zie je jezelf als een traditionele landschapschilder?
Nee. De Haagse school, Apol en Mauve, h et
zijn prachtige schilders die fraaie werken afle
verden, am bachtelijk heel goed. Dat is nog
steeds de standaard. Voor mij is h et landschap
m eer een inspiratiebron. Ik p ut uit h et land
schap, m aar dat o ntgaat veel m ensen. H et
landschap hoeft ook niet noodzakelijkerwijs
een landschap te wezen; h et is het landschap
van mijn geest, mijn ziel. Van mijn ervaringen,
de w eerspiegeling en de neerslag ervan. In fei
te is dat de functie van h et landschap. Ik schil
d e r een boom niet naar de werkelijkheid, dat
vind ik n iet interessant. Dat h eb b en velen
voor mij al gedaan en veel geestdriftiger. En ik
ken die werken, dus zou ik teveel invloed on
dervinden indien ik op die m anier bezig zou
zijn.
Zou je dan ook naar de waterleidingduinen kunnen
gaan ? Wat zorgt ervoor dat het Gooi zo Lot je ver
beelding spreekt ?
Ja. D at heb ik ook gedaan. Maar h et heuvel
achtige van h et Gooi, de geschiedenis, van zo
wel het land als het water, gaf en geeft toch
vaak de doorslag h et h ier te zoeken. D at h et
eerst Zuiderzee was, daarn a Ijsselm eer en dan
Gooimeer. Dat vind ik fascinerend, zoals de
oorspronkelijke kliffenkust. Die zie je in h et
schilderij Gooise Kust, daar sta je m et je rug
naar h et water en kan h et zo geweest zijn. H et
zijn geen exacte duidingen, m eer zoals ik h et
mij h erin n e r o f d en k dat het zo geweest is. Als
ik aan de N aarder Eng denk, en ik fiets er
naar toe vanuit N aarden naar Huizen, via dat
verharde fietspad, dan zou ik h e t toch schilde
ren naar mijn h erinnering. Zodra je bij O ud
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2. Landgoed B antam (afm
60x90, part. bezit). Gebaseerd
op een plek op het landgoed
B antam te H ilversum. Frag
menten van beelden uit vervlo
gen tijden; Holland, de VOC,
Indië, saw a’s dienen zich aan,
m aar ook een hond die blaffend
voorbij komt.
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N aarden bent, zie je de idioterie aan de over
kant, de toren van Almere. Ik ontwijk die din
gen.
Vind je het detoneren ?

D u rf je het als hebzucht te kwalificeren? D at inpol
deren en die voortdurende strijd tegen het water?

Ik weet n iet precies wie er zijn voordeel m ee
doet, anders dan de landbouw en de ‘econo
m ie’. Als je weer zo een p o ld er erbij hebt,
m oet e r ook van alles op gebeuren. Er is voor
veel m ensen veel te halen en die lobbyen na
tuurlijk h et hardst. Je k u n t h et ze n iet kwalijk
nem en. Zodra ergens een kluif te bem achti
gen is, staan ze vooraan.

Ik weet h et niet. Ik kijk er eigenlijk altijd
langs. Als ik naar de overkant kijk, denk ik:
goh wat raar. Vroeger zag ik de horizon, als ik
nu kijk, zie ik Almere. En dan h erin n e r ik me
hoe h et was. Ik zag geen horizon, m aar de ho
rizon van dood water. H et was geen zee. G ene
raties voor mij zag m en de Zuiderzee. H et ver
plaatst zich constant d o o r de tijd. En dan zou
ik liever wallen dat h et nog de Zuiderzee was,
in plaats van de toren van Almere te ontwa
ren.

Ja, dat zie je m in d er terug dan voorheen. O p
een an d ere m anier weer wel. Ontwijkend, ik
stel mijn eigen wereld samen.

Is dat een nostalgisch o f romantisch gevoel?

Dat is al betrokkenheid genoeg.

Een rom antisch gevoel. Vroeger was niet alles
beter. H et landschap zou voor mij interessan
ter zijn geweest als ik in 1917 daar stond. Ik
stel m e dat wel eens voor. Een ruigere natuur,
im m ers een zeeklimaat, je had zee, die kliffenkust, N aarden, de oude d orpen w aaronder
h et schildersdorp Laren, de heiden en de
m eenten, je had alles bij elkaar, geconcen
treerd op een kleine plek. D at idee, ergens
heb ik h et gevoel dat ik daar naar zoek. Ik
vind dat natuurlijk niet, m aar soms wel een
klein deeltje o f dingetje. En dan blijkt dat ik
niet alleen daar naar zoek, m aar ook naar an
d ere dingen die verloren zijn geraakt, of die ik
zelf verloren heb.

ja, ik laat zien wat h et voor mij betekende en
betekent, wat h et Gooi voor mij doet.

E n wat we gewonnen hebben ? De welvaart, huisves
ting, nieuw land. D at ontwijk je ook o f besefje dat
sommige ingrepen bittere noodzaak waren ?

Ten dele. Ik heb mijn bedenkingen. N eem nu
h et concept ‘nieuw ’ land. Bijvoorbeeld de
Markerwaard. Van dat water land m aken is on
zin. Er is genoeg ‘nieuw ’ o f ‘o u d ’ land d a tje
zou k u n n en b en u tten om de gestelde doelein
d en te vervolm aken. Wat m en in de Flevopold er nu doet, zou gem akkelijk ook elders ge
daan ku n n en worden. N ederland werd en
w ordt teveel als een plas water gezien. D at zag
je in Zeeland, dat zag je m et de Afsluitdijk.
Om de overgebleven plas water z e tje een paar
molens, pold ert de boel in, en dan ben je van
h et gelazer af en h et kost het minste. De strijd
tegen het water, we zijn de grote polderaars.
De g ran d eu r van ons volk.
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D at engagement. D at zie je minder sterk in je werk
terug.

Vind je jezelf een ‘Gooise’ kunstenaar?

Nee. Je hebt de Haagse school, je h eb t land
schapsschilders, m aar er is h ed en ten dage
geen Gooise school. Ik zou daar ook niets mee
hebben. Ik sta teveel op mijzelf om ergens on
derdeel van te zijn. Ik voel ook weinig ver
wantschap m et landschapsschilders, om dat ik
e r toch iets anders m ee doe. Ik m oet iets aan
h et landschap toevoegen, iets wat er mis
schien niets m ee te m aken heeft. D at kan uit
mijn eigen omgeving kom en, of uit mijn
denkw ereld of gevoel. H et landschap m oet
een katalysator zijn, geen doel op zichzelf.
E n dat levert vervormingen op. Het verweeft zich.

Ja. In feite kan je een boom schilderen als een
boom ... m aar als je de kleur verandert, dan
wordt h et iets totaal anders. De tex tu u r van
een boom , groene b laderen b ru in e stam, daar
m aken onze h ersen en direct een boom van.
Zwart en wit in h et groen, dat is altijd een koe
in een weiland. Als je d at verandert, andere
kleuren, vorm en, dan levert h et iets anders
op.
Waarom ben je een galerie begonnen ?

O p een gegeven m om ent m e rk je d a tje h et
zelf m oet doen. Als ik de provincie inging,
naar galeries o f kunstuitlenen, dan kreeg ik te
m aken m et de geforceerde opvatting om zo
min mogelijk provinciaal te zijn en zo veel mo-
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gelijk stedelijk. De om gekeerde wereld. Ofwel
ik kon mijn werk niet goed kwijt. Dus begon ik
mijn eigen galerie. Bovendien, de kunstwe
reld in A m sterdam schuift wat hier gaande is
liever weg, en richt de blik op h et buitenland.
Je geeft ook les. Hoe gaat dat?
Mijn leerlingen leer ik stillevens, portretten
en landschappen schilderen zoals ze dat de
den in de negentiende eeuw, begin twintigste.
Soms vragen ze wel eens ‘H oe doe jij dat dan?’
Dan laat ik ze een poos in mijn idioom schil
deren, en na verloop van tijd schilderen ze al
les weg. Vlekken. Wat ik dan van w aarde vind,
vinden ze niet interessant genoeg. Ze streven
een an d er doel na. En dat is ook goed. H et is
veel leuker om ze gereedschappen te geven
w aarm ee ze eigen werk kun n en m aken, dan
d at zij mij im iteren.
Je neemt ze ook mee naar buiten. Wat zijn de favo
riete plekken ?
H et sluisje bij Eemnes, m aar ik sta ook vaak bij
de waaiers. M elkunie heeft daar zijn spotje
nog opgenom en, m et die koe op een motor.
Daar staat een boom en die boom is een trek
pleister voor vogels. Die hele dikke laag vogel
geluiden daarom heen, dat is zo verschrikke
lijk mooi in al zijn eenvoud. V erder de buiten
plaatsen in ’s-Graveland.
Als je de mainstream-^Mwst bekijkt, dan zie je dat
het werk wat jij maakt daar niet toe behoort. Daarin
wordt toch veel meer abstract gewerkt.
Ja, wat ik n et al zei. Als je landschappen schil
d ert of iets wat daarop lijkt, dan w ordt h et ge
zien als truttig. N iet velen m alen erom , m aar
ik zou er niet aan m oeten denken wat anders
te doen. Eigentijdse onderw erpen, soms con
troversieel, zoals verkrachtingen in concentra
tiekam pen, daar heb ik niets m ee. H et is
schokkend, m aar de schok die d o o r cultureel
N ederland gaat is wat mij betreft de verkeer
de.
Ik vraag het ook omdat Tussen Vecht en Eem of De
Vereniging Vrienden van het Gooi, en andere lokaalhistorische clubs ook vaak last hebben van een
truttig imago.
H et is onzin. Als je goed n adenkt dan is landschap h et belangrijkste wat je om je heen
hebt. En om dat links te laten liggen vanwege
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pseudo-artistieke opvattingen, dat maakt eer
d er spotlust los. Ik doe eigenlijk hetzelfde wat
historici d oen die zich bezighouden m et de
eigen omgeving, m aar dan artistiek. Ik pro
b eer een an d ere waarheid te vinden. Daar
ja ag ik achterheen. Beelden, die misschien niet
historisch ju ist zijn, m aar gevoelsmatig bij me
passen.
Als je naar je werk kijkt, dan zie je nogal verschil in
stijl. Bijvoorbeeld het schilderij Bantam. Je ziet een
rijstveld. Het is afwijkend van het werk Gooise kust.
D at kom t d o o r h et onderw erp, de naam , Ban
tam. Als ik daar rondloop, dan kan ik er niet
om heen dat daar m ensen w oonden die rijk
zijn gew orden in Indonesië. Je legt dat er ge
woon overheen. Eraan voorbij gaan lukt niet.
H et exotische, van vooral de naam . Dan kom t
zo een rijstveld als vanzelf op.
In je meest recente werk lijkt het alsofje de ruimtes
‘dicht’ schildert, in plaats van bijvoorbeeld het meer
open Walden.
V oorheen schilderde ik de figuren los van de
achterg ro n d en liet ze m eer op zichzelf staan.
Nu doe ik d at n iet meer. Wat ik n u probeer, is
het zo te schilderen, dat h et werk niet m eer in
delen kan w orden opgeknipt. H et is m inder
expliciet, en daarom im pliciet interessanter.
Je m oet er misschien wat langer naar kijken.
H et is constant in beweging, w ant h et eigen
aardige van mijn recente werk is dat h et een
stilstaand vlak is, m aar voortdurend in bero e
ring blijft. Alle fragm enten bij elkaar vorm en
een nieuwe werkelijkheid, steeds weer. H et
laat heel veel ruim te over voor interpretatie.
Vroeger schilderde ik het helem aal uit, nu
geef ik een aanzet, een fragm ent, en laat het
aan de aanschouw er over.
Terugkomend op het zojuist genoemde Wedden. Dat
lijkt een meer historisch getint werk. Dat figuurtje
onderin ?
E r was h ier in Bussum een project opgezet ter
gelegenheid van 100 ja a r Walden. Mijn werk
vond daarin geen plaats, te conventioneel. Ze
h adden dozen gem aakt en in die dozen zaten
dingen die m et de kolonie W alden te m aken
hebben gehad. Ik b en wezen kijken. Erg inte
ressant. Ik was helem aal niet van plan een
schilderij over W alden te m aken, m aar ik zat
in het stichtingsbestuur en dus verdiepte ik
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4. Naardereng 2 (afm. 60x90, bezit kunstenaar). Gezien v a n a f de Eukenberg richting Gooimeer, een boom dien
de als vertrekpunt voor dit schilderij.
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mij erin. Z odoende doken die figuraties op.
En ik vond h e t leuk. De figuur o nderin is mijn
com m entaar op Frederik van Eeden cum suis.
M et h et gezicht naar de horizon, de ideologie
hoog in de bol, en wat voor h un voeten ge
beurde, dat zagen ze niet. Ze deden iets na,
h et was bedacht en niet oorspronkelijk ge
noeg. G edoem d om te mislukken dus.
Want?
Alles w ordt heel erg goed nagedaan, en de
b ro n n e n die gebruikt w orden tracht m en zo
veel m ogelijk te verdoezelen. De vondsten en
vindingen w orden eigen gem aakt. F rederik
van E eden deed dat ook. Misschien n ie t eens
bewust. W ellicht h eb b en an d e re n hem to t in
spirator o f leider van een nam aakkolonie be
noem d. En een nabootsing h eeft n o o it de
k rach t van h e t origineel. D at zoiets mislukt,
d at hale je de koekkoek. En de o nderknuppels zijn de pineut. Overigens, kijk eens naar
Delfts blauw. Komt uit C hina en wat doen
wij? We schilderen een m olentje erop. H et
gaat erom d at ik h e t wil w eten. En als iets
w o rd t n ag e b o o tst, w aarom d a n vaak zo
slecht?
Dus je gaat voordat je aan zo een werk begint op on
derzoek uit. Rond je dat eerst a f o f doe je het op
gaand ?
Ja, ik lees van alles over h et onderw erp, voor
zover de tijd reikt. En h et gaat han d in hand.
Ik was bijvoorbeeld al m et h et schilderij Wal
den bezig toen ik erover ben gaan lezen. En
dan niet alleen over de kolonie, m aar ook in
h et werk van Van E eden zelf. Ik heb wel een
grote w aardering voor Van E eden als schrijver
en dichter.

Tot slot. Wat is voor jou het Gooi? Waar houdt het
op en waar begint het ? Hoe groot is het ?Je vertelde
dat je altijd dezelfde route fietst.
Mijn Gooi is heel klein. Tussen H uizen en
N aarden tot aan Blaricum. M aar alles wat ik
erover lees neem ik mee. Ik heb niet h et hele
Gooi nodig, in feite kan het nog kleiner. Ik
fiets hetzelfde stuk, m aar er zit wel variatie in.
H et is zo m ooi en zo afwisselend, ik h o ef en
wil er niet buitenom . Er geb eu rt dankzij de
w eersom standigheden zo veel, je kijkt nooit
naar hetzelfde. Niet vanaf de Tafelberg of
naar h et verharde fietspad, m aar wat daartus
senin gebeurt. Dat is interessant. Kijk naar
Bantam. Ineens kwam er een h o n d voorbij
draven en die zit in het schilderij. Waarom? Ik
vond het een leuke hond.

B iografische gegeven s
Ton de Kruijk werd geboren in 1951 te Ankeveen en groeide op in h et Gooi. Naast h et ver
vaardigen van kunst, ru n t hij een galerie aan
de L andstraat in Bussum. O ok geeft hij lessen
in tekenen en schilderen. Adres: L andstraat
107, 1404JH Bussum.
U k unt h et werk van Ton de Kruijk ook op
zijn website bezichtigen: www.tondekruijk.nl /
e-mail: galerie@ tondekruijk.nl

Misschien had hij bij zijn leest moeten blijven ?
Ja, eigenlijk wel. Dat geldt trouwens ook voor
mij. Ik ben politiek geëngageerd, sowieso be
trokken bij veel dingen, m aar op h et m om ent
d at ik m e daar ook werkelijk m ee zou gaan be
m oeien, m et de harde realiteit, dan zou het
me teveel krachten kosten en dat gaat weer
ten koste van mijn werk. Als ik mij terugtrek
in mijn eigen wereld, kom t die betrokkenheid
b eter uit de voeten. En dan heeft het de beste
functie. Ik pro b eer mijn inzicht te delen, via
mijn werk.
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T ering in (Enk)huizen
H et TBC-huisje in het Zuiderzeemuseum

Tuberculose is nog steeds een dodelijke ziekte.
Althans, in sommige delen van de wereld. De
longziekte, voorheen geduid als volksvijand
nummer 1, is tegenwoordig alhier redelijk o n 
der controle. Toch blijft men alert, ondanks de
genezende penicillinekuren, en terecht.
De wetenschappelijke wereld kende grote
aandacht voor onderzoek naar en de bestrij
ding van de ziekte en grossierde in behandel
methoden.' Langdurig uitzieken en afgestemde
voeding bleven rond 1900 als enige remedie
overeind temidden van vele andere, minder
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succesvolle therapieën. Zuivere lucht, zeekli
maat of heel hoog in de bergen, dergelijke za
ken zouden de tuberkelbacil uit het lijf jagen,
nou ja - jagen, het kuren duurde een lange tijd.
Maar hoe deed je dat? Oplossing bood het feno
meen sanatorium. Een instelling op een afgele
gen, rustige en zuivere plek, waar de patiënten
de hele dag optimaal baat hadden bij het licht
en de lucht en waar ze verzorgd werden door
verpleegsters en artsen. Aanvankelijk was het al
leen voor de welgestelde weggelegd, maar al
snel brak de notie door dat er vanuit de over-
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heid (en natuurlijk liefdadigheid) volkssanatoria moesten worden opgericht. Kortom, sanato
ria verrezen als paddestoelen uit de grond, alle
werkend op basis van deze zogenaamde klim aattherapie.2 Maar er was nog een mogelijk
heid. En daar gaat dit korte artikel over.
H et Zuiderzeem useum h erbergt diverse pan
den en gebouw en uit vele plaatsen ro n d de
voormalige Zuiderzee, thans Ijsselm eer en
W addenzee. Helaas zitten daar geen Gooise
zaken bij. De hele Zuidwal (lees M uiden,
Vechtstreek, h et Gooi en to t aan Spakenburg
toe) is ondervertegenw oordigd als h et om
p an d en gaat. Alleen H arderw ijk kom t e r goed
vanaf, m aar dat ligt toch al weer veel oostelij
ker. A ndere zaken, als klederdrachten uit H ui
zen en Spakenburg, zijn e r genoeg, n et als
p ren ten , schilderijen van en gebruiksvoorwer
p en u it onze streek. Zo bezit h et m useum de
bekende H uizer touwslagerij van de gebroe
ders Schram aan de Plaveenseweg. Daarvan is
een replica gem aakt om m ee te dem onstre
ren. Tevens hangt h e t pointillistische Huizer
meisjes van F erdinand H art N ibbrig op de zaal
Typisch Holland in h et B innenm useum .
Men zegt: ‘Wie zoekt zal vinden’. Dat is m aar
zelden waar. Beter zou het luiden ‘Wie vaak
niet zoekt, zal soms v inden’. G eldt dat voor en
in de liefde en oorlog, voor Gooise zaken gaat
d at tevens op. Ergens op een weilandje in het
Buitenm useum , achter de B oerenleenbank uit
Baard en vlakbij de varkens, liep ik een enigs
zins verborgen, wat hulpeloos erbij staand en
eigenaardig huisje tegen het lijf. H et heeft als
fundam ent een draaischijf w aardoor je m et
h et huisje zelf in de rondte kan. Toch is h et on
tegenzeglijk een huisje, ju ist dankzij haar een
voud en nietigheid. Na enig onderzoek en na
vraag bij collegae kwam ik erachter d at h et om
een zogenaam d TBC-huisje ging; een houten
hok waarin een bed stond, aan twee zijden
voorzien van ram en en een open voorkant. De
dakrand was licht versierd. En dat was het.
Dergelijke huisjes waren te vinden bij sana
toria, bijvoorbeeld h et Hilversumse Zonne
straal. Die zagen er echter nog eenvoudiger
uit, rechttoe rechtaan en zonder enige versie
ring. H et huisje waarover we h ier spreken was
dan ook voor particulier gebruik. Men schafte
ze aan, m aar de m ogelijkheid tot h u ren be
stond ook. Dit exem plaar werd door een H ui
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zer gezin gekocht. V andaar dat in h et Zuider
zeem useum w ordt gesproken over h et TBChuisje uit H uizen, veel ta k er nog geduid met
haar registratienum m er HZ - 1
We weten niet veel van h et gezin, en dat is
jammer, we weten zelfs de naarn niet. Een ze
kere h eer Smith uit Amstelveen bood het in
1983 te koop aan aan het m useum . Voor 650
gulden, inclusief transportkosten, werd het
object binnengehaald. Uit de object adm inis
tratie blijkt dat de h ee r Smith de tweede eige
naar was, en d at hij m eedeelde het van een
H uizer overgenom en te hebben. En dat zijn
de enige gegevens waarop h et m useum zich
baseerde. Toch blijken die schaarse gegevens
doorgaans zeer betrouwbaar.
H et Zuiderzeemuseum heeft bijgevolg wel de
gelijk een pandje of huisje uit h et Gooi, in dit
geval uit Huizen. Bovendien kende h et een bij
zondere functie. De TBC-patiënt kon thuis ge
nezen van zijn ziekte, in de nabijheid van fami
lie en vrienden. Op h et m om ent dat h et licht
of de zon draaide, kon h et huisje m ee draaien,
opdat er optimaal verder kon worden gekuurd.
Een belangrijk aspect van h et dagelijks leven
uit de periode 1880-1932 (de periode waarvan
het Buitenm useum de weerspiegeling h oopt te
zijn), de longziekte tbc, kan aan de h and van
HZ - 1 worden belicht. De ‘tering’ is dus nog in
(Enk) huizen te vinden.

N o te n
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In de lite ra tu u r kwam de longziekte ook voor, bijvoor
beeld in T hom as M anns ‘D er Z auberberg’ (1924),
waarin d e sfeer in een internationaal luxesanatorium
w ordt beschreven. C or Bruyn d e ed h e t in ‘Koentje van
K attenburg’ (1937). D aarin is ruim aan d a c h t voor de
verw oestingen d o o r d e ziekte in h e t arbeidersm ilieu.
Frederik van Eeden prom oveerde zelfs o p de ziekte: in
1886 overlegde hij zijn proefschrift aan professor Pel,
getiteld: ‘K unstm atige voeding bij longtuberculose’.
Er was een aantal p atiënten dat aanvankelijk zijn heil
zocht in Davos en elders. De kolonie w erd zo belangrijk
geacht d at de regering e r zelfs een N ederlands consu
laat vestigde. Zie Sickenga, F.N., Korte geschiedenis van de
tuberculosebestrijding in Nederland 1900-1960 ( ’s-Gravenhage, 1980).
H et Z uiderzeem useum registreert zijn p a n d en n a ar de
letterindeling die voor vissersschepen bestond (en nu
nog bestaat). Een p an d uit H arderw ijk kreeg bijvoor
beeld h e t n u m m e r HK 10, d e hangetjes uit M onnickendam MO-1, MO-2 enzovoort.
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O p ro e p aan onze d o n ate n rs
Allereerst willen wij al onze donateurs bedanken voor hun bijdragen in de afgelo
pen jare n . U zult op bijgesloten acceptkaart zien dat de m inim um donatie is ver
hoogd van €13,50 tot €15,50. H iervoor zijn wij u enige uitleg schuldig.
Op de eerste plaats is een belangrijke subsidie van de Provincie N oord-Holland
weggevallen. Verder is het beleid van de overheid in het algem een steeds m eer ge
richt op het afschaffen van algem ene subsidies, nog afgezien van de bezuinigin
gen. Daarnaast stijgen de kosten jaarlijks.
Het bestuur is zich dan ook zeer wel bewust van de noodzaak van het om buigen
van het financiële beleid; andere bro n n en van inkom sten m oeten w orden aange
boord, kosten gereduceerd, bestaande m ogelijkheden verder benut. Om de m ini
m um donatie in relatie te h ouden tot de kosten van ons tijdschrift heeft h et be
stuur m oeten besluiten om over te gaan tot de genoem de verhoging.
Velen kennen ons blad als het gezicht van TVE, m aar er is meer, zoals de jaarlijkse
O pen Dag, die we altijd sam en organiseren m et een plaatselijke vereniging of an
dere geschikte organisatie. We kunnen terugzien op een overweldigende belang
stelling voor de O pen Dag in mei te Weesp in het kader van h e tja a r van de Boer
derij. De open dag op 15 mei 2004 zal in het teken staan van ‘Lokale geschiedenis
tussen Lering & Vermaak’ en wordt georganiseerd tezam en m et de Stichting Omgevingseducatie en financieel ondersteund door de Stichting voor Volkshogeschoolwerk. U zult hierover nad er w orden geïnform eerd. Verder werkt TVE aan
h et gestalte geven van haar netwerkfunctie als platform voor de bij ons aangeslo
ten verenigingen en stichtingen. Verder zullen we m et de tijd m ee gaan en een
eigen website openen.
Om ons werk adequaat te kunnen blijven doen roepen wij alle donateurs op om
de w aardering voor ons werk tot uiting te brengen in de donatie.

Namens het bestuur,
de penningm eester,
J.J. Groeneveld
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Boekbesprekingen

Een tekening van het Muiderslot
De oudste afbeelding van h et M uiderslot is
n iet die van Claes Jansz. Visscher uit 1617. Er
bestaat een onaffe tekening uit 1608, ontdekt
d o o r de neerlandicus Van d er Stroom. Hij
schreef e r een boekje over, waarin de vraag
w ordt gesteld en beantw oord wie dat halve
werkje vervaardigd heeft. Was h et de bekende
P.C. Hooft? N aar de m ening van Van der
Stroom heeft de dichter, schrijver en niet te
vergeten drost en bew oner van het M uiderslot
de tekening gemaakt.
Eerst w orden enkele w etensw aardigheden
over de tekening zelf geïntroduceerd, zoals de
vindplaats en de authenticiteit. D aarna volgt
de context: hoe h et tekenonderw ijs georgani
seerd was in de zeventiende eeuw en de ge
schiedenis van h et M uiderslot. Zowel hoofd
stuk 4 als 5 gaan daarover en een en an d e r was
b eter bij elkaar gehouden. Nu vangt hoofd
stuk 4 aan m et h et ontstaan van h et Slot en
h ee t hoofdstuk 5 vrolijk ‘De geboorte van het
Slot: Floris V? Melis Stoke getuigt’. De volgen
de hoofdstukken handelen over de figuur
H ooft en h et kasteel; hoofdstuk 7 gaat dieper
in op de m ilitaire betekenis van het Slot.
De bewijsvoering van Van d er Stroom is re
delijk overtuigend, m aar daar verklap ik niets
van. Indien u geïnteresseerd b en t in h et Mui
derslot en verwante onderw erpen, dan m oet
u dit boekje zeker aanschaffen. H et is een
prettige uitzondering op de regel aangaande
studies over en naar h et Muiderslot: dit keer
eens de diepte in, in plaats van aan de o pper
vlakte te blijven w atertrappelen.
Anton Kos
Gerrold van der Stroom, Eene onafgewerkte tekening ’
van P.C. Hooft: de drost en zijn slot. Amsterdam, Stich
ting Rijksmuseum Muiderslot, 2002. 82 biz., ill.
Prijs: €18,-. Verkrijgbaar via de auteur: G.P. van der
Stroom, Johannes Verhulsstraat 113”, 1071 MZ Am
sterdam, e-mail: gerrold@xs4all.nl
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De ‘onaffe’ tekening, mogelijk van de hand van PC.
Hooft.

Een bijzonder villapark
Ter gelegenheid van h et h o n derdjarig bestaan
van h et Prins H endrikpark in Bussum kwam
h et C ontactblad van de H istorische Kring Bus
sum uit m et een special, waarin vooral Bussumk enner M artin Heyne - zoals de redactie hem
betitelt - een belangrijk aandeel had. Uit zijn
collectie en uit h et docum entatiem ateriaal
van de H istorische Kring kom t ter vergezelling van de artikelen een aantal nostalgische
fo to ’s van h et bewuste park. Eerst w ordt de ge
schiedenis behan d eld van h et totstandkom en
van h et park, dan volgen de straatnam en, die
alle in verband gebracht k u n n en worden m et
koningin W ilhelm ina’s echtgenoot prins H en
drik. Interessant is voorts een artikel over een
twaalftal architecten die er gebouwd hebben
(o n d er wie Ph.J. H am ers) en de architectuur
van de wijk. De m onum entale gebouwen wor
den apart beschreven: station, open b are bi
bliotheek (nu apotheek), de doopsgezindeen de evangelisch-lutherse kerk, het zoge
naam de ‘fort van Juch’ (Schwerinlaan 2 t/m
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40) en, tenslotte, enkele verdwenen villa’s aan
de Prins H endriklaan. Buurtcom ités en win
kels krijgen h un geschiedenis, er w orden per
soonlijke h erinneringen opgehaald door een
oud-bew oonster (dit alles in hoofdstuk V: ‘So
ciale aspecten van het Prins H endrikpark’) en
h et laatste hoofdstuk gaat over bijzondere
personen die in de wijk gewoond hebben: een
burgem eester (Haspels), twee artsen (Van de
Upwich en De Lind van W ijngaarden) en een
apostel (Slok). H eel wat inform atie in 58 blad
zijden (zonder advertenties). Ik vond het een
leuk boekje, vooral om dat zo’n kwartier- zoals
de oud-bew oonster schrijft - voor de lezer
gaat leven en zells een zekere cohesie krijgt.
Als ik vanaf het station voortaan door die wijk
naar het centrum van Bussum loop, zal ik ze
ker wel eens een zijstraat inslaan om daar wat
ro n d te kijken alvorens mijn weg te vervolgen.
N atuurlijk is er altijd ook wel wat op te m er
ken bij uitgaven als deze. Er staan wat herha
lingen in, en ik mis erg een overzichtskaartje
van de behandelde huizen - illustratie 6
(bladzijde 11), het parkontw erp van 1899. is
niet zo gemakkelijk te raadplegen. Een platte
grond van Bussum is voor de lezende niet-bewoner echt noodzakelijk. W aarom w ordt het
boek van Jannes de H aan, Gooische Villaparken.
Ontwikkeling van hel buitenwonen in het Gooi tus
sen LS74 en 1940, H aarlem 1990, niet ge
noem d? De H aan geeft veel inform atie over
h et park en H et Spiegel...
Piet heupen
Martin Heyne [et alii], Prins Hendrikpark 100 jaar.
Eindredactie Marcus van der Heide, Mei 2003,
Gooibergpers, Bussum. Dubbelnummer van het
Contactblad van de Historische kring Bussum. ISBN 9072184-42-4, NUGI 480. 58 biz., ill. Prijs: €5,-.

Water van Niveau
In o p dracht van het hoogheem raadschap Amstel, Gooi en Vecht is in 2002 een onderzoek
uitgevoerd naar het behouden en herstellen
van landschaps- en cultuurw aarden van wate
ren en w atergebonden elem enten. H et o n d er
zoek vond plaats b innen h et them a belevings
waarde van water. Een van de producten hier
van is de publicatie van Water van Niveau.
De auteurs Adriaan H aartsen en Dolf Beki-

us hebben zo'n 300 elem enten bezien, be
schreven en gew aardeerd, als gem alen, slui
zen, kades en dijken. AGV heeft bij het opstel
len en uitvoeren van w atergebiedsplannen en
stedelijke w aterplannen en ook bij beh eer en
onderh o u d uitdrukkelijk rekening gehouden
met de adviezen uit de inventarisatie L and
schaps-en C ultuurw aarden. A chterin Water op
Niveau is een cd-rom gevoegd w aarop o.m. de
resultaten zijn opgenom en van de inventarisa
tie en de beleidslijnen en een kaart m et de be
langrijkste cultuurhistorische w ateren en wa
tergebonden elem enten in h et beheersgebied
van h et hoogheem raadschap, een 70.000 ha
groot gebied tussen A m sterdam en U trecht.
De inleiding licht h et belang van h et o n d er
werp toe, waarbij een m ooie luchtfoto van de
Vecht bij U iterm eer staat afgedrukt. De vol
gende hoofdstukken (steeds m et veel m ooie
fo to ’s) beschrijven hoe het water centraal
staat in de geschiedenis van h et landschap:
eerst m et h et bouwen van dijken en in de Mid
deleeuwen d o o r het o n tginnen van de veen
m oerassen waarbij in een h o o g tem po
600.000 ha in laag N ederland om gevorm d
werd tot boerenland, wat onvermijdelijk bo
dem daling tot gevolg had. De oorspronkelijke
vorm van het gebied met stuwwallen, h et
veen, de Vecht en de Zuiderzee h eb b en het
landschap haar vorm gegeven die d o o r de in
vloed van de m ens bij de 'G rote on tg in n in g ’
totaal veranderde. G rote verschillen in de ma
nier w aarop h et veengebied werd o ntgonnen
zijn n u nog in het landschap te zien: vanuit de
randen naar h et m idden toe, zoals de Ronde
H oep en de Ronde Venen, o n tginning vanuit
de kronkelige Vechtoevers en onregelm atige
verkaveling o f zoals in Ankeveen en Kortenhoef, m idden in het veen lange rechte wete
ringen waarlangs b o erd erijen w erden ge
bouwd en loodrecht op de w eteringen ontwateringssloten. P rach tig e lu c h tfo to ’s geven
deze diverse landschappen weer.
D oor stijgende zeespiegel en dalende bo
dem was een beheersing van het buitenw ater
noodzakelijk: dijken langs het I) en de Zuider
zee. Sluizen, polderm olens en gem alen waren
nodig om het binnenw ater te beheersen. De
oudste en grootste, m aar weinig succesvolle
droogm akerij in het gebied van het hoog
heem raadschap is de H orsterm eer, een na
tuurlijk m eer w aarom heen in de zeventiende
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van veenriviertjes waar d o o r bijm enging m et
klei h et veen m in d er geschikt voor h et ver
vaardigen van tu rf was lieten de verveners
meestal een strook land onaangetast (het bo
venland), evenals o ude bewoningsassen m id
den in het veen, zoals in Zevenhoven en Mijd
recht.
Bij M uiderberg, N aarden, Bussum en ’sG raveland werd zand gew onnen en via een zeventiende-eeuws stelsel van (zanderij)vaarten
vervoerd voor bouwactiviteiten in de stad en
om als ballast te dien en voor de schepen die
Am sterdam aandeden. Tot in de twintigste
eeuw heeft h et A m stelland en de Vechtstreek
zand geleverd: de Spiegelpolder, bij Kortenh o ef en uit de Vinkeveense plassen.
H oe om te gaan m et cultuurhistorische
waarden? is h et laatste hoofdstuk. H et hoog
heem raadschap AGV besluit m et de wens dat
dit boekje bijdraagt aan de b ekendheid en de
belevingswaarde van deze bijzondere, m aar
toch zo typisch N ederlandse waarden.
H et boek is uitsluitend raadpleegbaar op de
w ebsite van h e t H o o g h eem raad sch ap :
www.hhs.agv.nl/nieuws.

WATER

raSlNIVEAU
Adriaan Haartien
D olf Bekius
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Eva Schild-Schofaerts

eeuw een ringdijk en ringvaart w erden aange
legd, gefinancierd d o o r A m sterdam se koop
lieden. Kwelwater was een probleem evenals
later bij h et droogm aken van h et N aardermeer.
D oor uitbreiding van nijverheid en groei
van steden kwam behoefte aan snel en regel
matig transport. Kanalen en trekvaarten (de
Naarder- en M uidertrekvaart in resp. 1640 en
1641) w erden gegraven voor de beurtvaart die
vanaf vaste plaatsen en op vaste tijdstippen
n aar afgesproken plaatsen goederen en passa
giers vervoerde.
A m sterdam m et haar water en watergebond en elem enten kom en aan de orde in een
ap art hoofdstuk. Vervolgens de defensiewateren, eerst grachten ro n d versterkte huizen en
singels rond vestingsteden in de M iddeleeu
wen tot aan de W aterlinies en de IJsellinie.
M uiden en Weesp, twee kleine vestingsteden,
waren al opgenom en in de O ude H ollandse
W aterlinie, de Nieuwe H ollandse W aterlinie
en n ad erh an d ook in de Stelling van Amster
dam.
H oofdstuk XI Delfstoffen bespreekt h et ver
venen en wat dat opleverde. Aan weerszijden
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Adriaan Haartsen en Dolf Bekius, Water van Niveau,
Eindredactie Jef Landman, Adriaan Haartsen, Jo
han Brouwer ( c d ). Hilversum, Hoogheemraad
schap Amstel, Gooi en Vecht, juli 2003 - ISBN 906274-128-2. 77 biz, ill.

Naarden, Bussum en de Hilversumse
Meent
In h et kader van ‘Uijt hoven, d o rp en en ste
d e n ’ is ‘Naarden-Bussum en de Hilversumse
M eent’, gefotografeerd in de vorige eeuw, sa
m engesteld d o o r Arie Gouka, in septem ber
uitgebracht d o o r uitgeverij Aprillis (vandaar
de A op de cover).
De stedelijke omgeving is een ideale stad
m et alle voorzieningen die daarin b eh o ren te
zijn, m aar w onderlijk genoeg d o o r drie ge
m e en teb estu ren w ordt b estu u rd , twee ge
m eentehuizen heeft en drie Sinterklazen in
haalt, zo in tro d u ceert de au teu r h et boekje in
h et voorwoord. De th em a’s in fo to ’s zijn weer
gegeven in: O p en b aar Vervoer, de Tweede
W ereldoorlog, Militair Verleden, U itbreidin-
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gen, Nieuwe Stadskernen? De gekozen the
m a’s zijn misschien ee rd er een gevolg van het
aanbod van hel fotom ateriaal dan een door
dacht uitgangspunt. Activiteiten in dorp en
stad, De Erfgooiers, de Auto en zijn Gevolgen.
1Iet boekje heeft de allure van een zeer ver
zorgd fotoalbum van een grote club m ensen
die in N aarden, Bussum en de Hilversumse
M eent wonen. Bij het doorbladeren zullen zij
gebeurtenissen en situaties h erk en n en en her
leven die ze d o o r de snelle veranderingen in
de laatste decennia eigenlijk vergeten zijn.
Voor diegenen die pas sinds kort hier wonen
geeft h et achtergrondinform atie over hun
nieuwe omgeving. M aar dat d oet niets af van
de waarde van het boekje. De terugblik in het
recente verleden is leuk om cadeau te geven
aan inwoners (huidige, vroegere en nieuwe)
van dit deel van het Gooi en kan verder van
dienst zijn bij de beoordeling van plannen die
h et toekomstige beeld gaan bepalen.
Eva Schild-Scliofaerts
Arie Gouka, Naarden-Bussum en de Hilversumse Meent,
gefotografeerd in de vorige eeuw. Zaltbommel, uitgeverij
Aprillis, 2003. ISBN 90-5994-010-5 - 108 biz., ill.
Prijs €18,50.

H erinneringen aan L oosdrech t
Het is het verhaal van een aantal jonge w ou
wen in de veertiger jaren van de twintigste
eeuw. Ze vorm den een klein h echt clubje in
Loosdrecht. Ina H ennink schrijft erover in
een romanstijl. In korte hoofdstukjes w orden
heel veel gesprekken weergegeven waarin de
jonge m ensen elkaar alles vertellen: wat ze
m eem aken voor de oorlog, in de oorlogsjaren
en erna, welke drom erijen en plannen ze heb
ben en hoe lnm levens tenslotte zich ontwik
kelen. lie t boek schetst tegelijkertijd een
beeld van het Loosdrecht van toen.
Eva Schild-Schofaerts
Ina Hennink, Zij woonden toen in Loosdrecht. Gronin
gen, Gopher Publishers, 2003 - ISBN 90-5179-053-8
- 155 blz. Prijs €11,50 (excl.verzendkosten). Gop
her levert uitsluitend op bestelling via internet of
per telefoon, www.gopher.nl of 050-3657272.

H et ‘h o e en wat’ van historisch on derzoek
H et Utrechts Archief, zijnde het gem eentear
chief van de stad U trecht en het rijksarchief in
de provincie, publiceert al enige tijd in sam en
werking m et de Stichting Stichtse Geschiede
nis een reeks gidsen voor historisch onderzoek
o n d er de titel ‘Trajecten d o o r U trech t’. O n 
langs kwamen twee nieuwe delen uit.
Gidsen voor historisch onderzoek zijn on
ontbeerlijk voor de am ateur-historicus. Zowel
de organisatie van h et archiefwezen m et de
verschillende soorten instellingen als de enor
me hoeveelheid historische b ro n n en die zij
b eheren k u n n en de nietsverm oedende leek
doen duizelen. Een goede gids geeft ophelde
ring, h andvatten, onderzoekssuggesties en
een handleiding om in die mer a boire de ge
zochte inform atie te vinden.
Beide gidsen, over verkeer en vervoer en
over h et boerenbedrijf, voldoen aan deze ei
sen. Alen w ordt bij aanvang gewaarschuwd
voor de valkuilen van historisch onderzoek.
H et advies is: ‘b eperk u !’ Een begrenzing in
tijd, ruim te en onderw erp wordt d ringend
aangeraden. Dan volgt een beschrijving van
m oeilijkheden die m en bij het onderzoek kan
tegenkom en en de rem edies daartegen: h et
belang van een systematische aanpak, hoe
m en oud ere handschriften kan leren lezen en
problem en m et datering en interpretatie van
b ro n n en kan oplossen. Vervolgens w ordt eerst
een overzicht gegeven van de algem ene b ro n 
nen en h u n vindplaatsen en gebruiksm oge
lijkheden. D aarna wordt, en nu zeer uitge
breid, hetzelfde gedaan p er them a. Tussen al
deze inform atie d o o r w orden de kaders ge
schetst w aarbinnen respectievelijk de ontwik
keling van h et verkeer en vervoer en van h et
boeren b ed rijf zich heeft afgespeeld.
De gidsen zijn weliswaar ontwikkeld voor de
provincie U trecht, ze zijn ook bruikbaar voor
de ‘H ollandse’ onderzoeker in onze regio. De
algem ene b ro n n en zijn voor iedereen rele
vant en archieven vindt m en im m ers overal,
over het gebruik daarvan geven deze gidsen
goede inform atie. De gids voor onderzoek
naar de geschiedenis van het verkeer en ver
voer heeft als losse bijlage zelfs een reproduc
tie van de ‘Nieuwe Kaart van den Lande van
U trech t’ uit 1743 waarop ook h et gebied tus
sen Vecht en Eem prijkt. Niet alleen dat: de
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De bezetter vorderde onder meer de luidklokken van de Oude Kerk (coll. Huizer M useum Het Schoutenhuis).

gidsen zijn d o o r h un vormgeving en de pretti
ge schrijfstijl een uitnodiging aan een ieder
om zelf een onderzoek te starten. Mooi geïllu
streerd, voorzien van registers, goede them ati
sche literatuurlijsten en verwijzingen naar re
levante websites: beter kan h et niet. De prijs is
ook al geen beletsel.
Karin Abrahamse
D.T. Koen en }. Renes. Wegwijzer. Gids voor historisch
onderzoek naar verkeer en vervoer in de provincie Utrecht.

Trajecten door Utrecht 7. Red. J.C.M. Pennings e.a.
H et Utrechts Archief, Utrecht, 2003. ISBN 9076366-12-8, ISSN 1388-3062 - 64 biz., ill. Met losse
kaart. Prijs: €9,00.
Tom Blekkenhorst, Hans Renes en Ronald Rout
ines. Doorploegen. Gids voor historisch onderzoek naar het
boerenbedrijf in de provincie Utrecht. Trajecten door
Utrecht 8. Red. J.C.M. Pennings e.a. Het Utrechts
Archief, Utrecht, 2003. ISBN 90-76366-13-6, ISSN
1388-3062 - 64 biz., ill. Prijs: €4,50.
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H uizen in de T w eed e W ereldoorlog
Voor mij ligt een tweetal boeken, m et de titel
HUIZEN, in verdrukking en verzet, sam engesteld
d o o rjad e y Snel. De h ee r Snel is er in geslaagd
een groot aantal feiten Ie verzam elen, die be
trekking h ebben op gebeurtenissen tijdens de
oorlogsjaren in Huizen. In de inleiding bij
boek 1 geeft de sam ensteller hiervoor als re
den op, d at er - op een paar verslagen in de
H uizer C ourant n a - niets over de oorlogsja
ren in H uizen b ekend was. Met nam e rees bij
hem de vraag: ‘Hoeveel oorlogsslachtoffers
waren er in H uizen en wat weten de Huizers
die de Duitse bezetting van ons d o rp niet aan
den lijve h ebben o ndervonden eigenlijk van
h et dagelijks leven in bezettingstijd alhier?’
H et valt te prijzen d at Jadey Snel, zoveel jaren na h et einde van de oorlog, getracht heeft
op deze vragen een antw oord te geven d o o r
zoveel feiten, gebeurtenissen en om standighe-
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den uit die jaren te achterhalen. Men kan
daarbij vaststellen, dat veel inform atie is ver
kregen uit gesprekken m et Huizer ingezete
nen en oud-verzetsmensen, terwijl de tekst is
doorspekt m et veel foto's en krantenartikelen.
Een belangrijk facet dat voor mij uit al die
verhalen naar voren is gekom en was wel de
ho u d in g van de H uizer bevolking tegenover
de bezetter. Er was sprake van actief verzet,
hulp aan onderduikers en joden.
Kortom, de h eer Snel is er in geslaagd veel
feitenkennis te verzamelen, waaruit een zeer
goede indruk kan w orden verkregen over de
ja re n 1940-1945 in H uizen, waarvoor hulde.
Een kritische opm erking tot slot. N aar mijn
m ening zou de verslaglegging aan waarde
h eb b en gew onnen, indien de verhalen m eer
in sam enhang geschreven w aren in een wat lo
gischer volgorde. Nu kom t het geheel toch
wat fragm entarisch over. Maar voor de geïnte
resseerde lezer blijft het interessant op deze
wijze te kunnen terugblikken op een stukje
waardovolle geschiedenis uit de H uizer ge
m eenschap.
Bert Boeters

HUIZEN, in verdrukking en in verzet. Samengest. door
Jadey Snel. Huizen. 2003. Twee delen. 199 en 179
pp., ill. Prijs: €30,-. Verkrijgbaar bij de auteur: ).
Snel, Burg. Munnikhuizenstraat 3, 1271 RE Huizen.
Bert Boeters (12 april 1924) is secretaris van de Stad
en Lande Stichting en voormalig gemeentesecreta
ris van Huizen.

Alle jaargangen tijdschrift Historische
Kring Loosdrecht digitaal
H et is een mooi initiatief van de historische
kring L oosdrecht om alle artikelen van het
tijdschrift nu op één cd-rom beschikbaar te
stellen. H et is im m ers niet altijd mogelijk om
oude num m ers nog te leveren en bovendien
beschikt m en m et deze cd-rom over een digi
taal doorzoekbaar naslagwerk m et al het on
derzoek dat in de afgelopen 20 ja a r d o o r de
kring is gepubliceerd. Zelfs de illustraties zijn
opgenom en. De artikelen zijn te raadplegen
m iddels Acrobat Reader van A dobe en voor
h en die niet beschikken over deze software
w ordt die, klantvriendelijk!, meegeleverd op
de cd.
HKL-periodiek 1974-2003. Uitgave van de Historische
Kring Loosdrecht, Acacialaan 2, 1231 BT Loos
drecht, 2003. cd-r o m . Prijs: €12,50. Voor besteladres
zie website: www.hkl-loosdrecht.myweb.nl

’t Gooi geïllustreerd
Eens in de zoveel ja a r verschijnt er een boek
over het Gooi m et als voornaam ste basis een
schat aan beeldm ateriaal waarmee wordt aan
getoond hoe fraai deze streek is. Nu heeft
V&K Publishing zo'n boek h et licht d oen zien
en het m oet gezegd: ook deze publicatie is
weer een feest voor h et oog. F oto’s, schilderij
en, p ren ten - zij illustreren een rondreis door
en langs Laren, Blaricum, H uizen, N aarden,
Bussum en Hilversum. Zowel het ‘natuurlijke’
als het gebouw de landschap kom t aan bod.
De inleidende tekst d o et de ontstaans- en wor
dingsgeschiedenis van h et huidige Gooi in
grote lijnen uit de doeken.
Natuurlijk i Gooi. Cultuur m natuur. Samenst. Cees
de Jong, Jan Johan ter Poorten, tekst Eddie de Paepe. V&K Publishing/Design, Laren, 2003. 306 pp.
ill. Prijs tot 1januari 2004 €24,90, daarna €29,90.
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Archiefnieuws
Inventarisatie en conservering van het archief van
Stad en L ande va n Gooiland
Bij de lezers van dit tijdschrift behoeven de
b eg rippen Erfgooiers en Stad en Lande ei
genlijk geen nad ere introductie. Stad en Lan
de was een instelling die h e t gem eenschappe
lijk gebruik van de m een ten regelde en was
als zodanig h et instituut bij uitstek dat stond
voor de belangen van de erfgooiers. De in
stelling fungeerde reeds in de 14e eeuw en
h eeft bestaan tot 1972. Tot aan de totstandko
m ing van de Erfgooierswet in 1912 was de
rechtsvorm van de instelling h et beste te ver
gelijken m et een vergadering, waarvan de erf
gooiers gerechtigden waren. De wet m aakte
van de vergadering een vereniging en dus in
feite een publiekrechtelijke instelling. Op
den d u u r was o n d er invloed van de verande
ren d e tijd voor deze instelling geen rol m eer
weggelegd.
De gem eenten in het Gooi konden nu de
voormalige m eentgronden bestem m en voor
woningbouw, hetgeen op grote schaal ge
schiedde. De exorbitante groei die de ge

A n n e Medema

m eente H uizen vanaf ca. 1970 heeft doorge
m aakt is hiervan een exponent.
H et archief van Stad en Lande berust sinds
1993 bij h et Stads- en streekarchief te Naar
den, waar het d o o r de Stad en Lande Stich
ting in bew aring is gegeven. G enoem de stich
ting is in 1977 in h et leven geroepen om de
bezittingen van het voormalige erfgooiersinstituut te b eheren. Van die bezittingen vormt
h e t archief in feite de kern. Van m eet af aan
h eeft m en ingezien dat dit archief, als cultu
reel erfgoed, voor h et nageslacht bewaard
dient te blijven.
Na de opheffing van Stad en L ande werd
h et archief aanvankelijk o n d erg eb rach t bij de
gem eente Huizen. De faciliteiten bij deze ge
m eente, m et nam e voor wat b etreft de m oge
lijkheid tot dienstverlening aan h et publiek,
waren echter te gering om de onderzoeksm o
gelijkheden van h et archief voldoende te be
nutten. Dit is, naast h e t feit d at N aarden oor-
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Een van de laatste vergaderingen van het bestuur van de vereniging Stad en Lande in het oude Gemeenlandshuis te Hil
versum, 19 april 1967 (coll. Stad en Lande Stichting)
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spronkelijk de enige stad van het Gooi was, de
belangrijkste red en geweest om h et archief bij
hel Stads- en streekarchief o n d er te brengen.
De zorg voor liet archief heeft de stichting,
belast m et het beh eer van de bezittingen, de
nodige hoofdbrekens gekost. De m ateriële
toestand van de stukken cn vooral de toegan
kelijkheid laten te wensen over. De stichting
staat voor de opgave hierin verbetering aan te
brengen. R ecente ontwikkelingen bieden ech
ter uitzicht op een alleszins bevredigende op
lossing van h et probleem .
Zoals gezegd is het archief van Stad en Lande
belangrijk cultureel erfgoed. H et is bepaald
uniek te noem en dat het archief redelijk com 
pleet bewaard gebleven is. H et spoor van de
geschiedenis van Stad en Lande en daarm ee
van de agrarische geschiedenis van h et Gooi,
is goed te volgen vanaf de 13e eeuw tot in
onze tijd. Stad en L ande was in feite een soort
m arkegenootschap, zoals die ook bestaan
h ebben in het oosten van ons land tot 1887
toen ze bij wet w erden opgeheven. De ver
wantschap m et de m arken is op allerlei ter
rein evident. O f het nu gaat om gem een
schappelijk grondgebruik of om een bepaal
de, daarbij b e h o re n d e term inologie. Een
voorbeeld van dit laatste is de term 'scharen'
(deel hebben aan gem eenschappelijk grond
gebruik). In het oosten van ons land kende
m en een equivalent in de term 'scheer’ of
‘m ie n sch eer’ d at dezelfde grondbetekenis
heeft.
Er is echter een belangrijk verschil. In het
noordelijke oosten van ons land is in de Mid
deleeuwen horigheid niet o f nauwelijks tot
ontwikkeling gekom en, terwijl dat in het Gooi
wel h et geval is geweest. D aarom is Stad en
Lande te beschouw en als een m arkegenoot
schap d at zich heeft ontwikkeld b innen het
kader van h et toenm aals vigerende leenrecht.
Een an d er belangrijk aspect van dit archief is
de uniciteit: het is het enige zo com pleet be
waard gebleven archief in N ederland waarin
de geschiedenis van een m arkegenootschap is
terug te vinden.

te stellen voor de inventarisatie. In dit kader
zijn ook diverse fondsen aangeschreven. Aan
vankelijk was de respons weinig veelbelovend,
m aar thans h ebben nagenoeg alle gem eenten
gereageerd en lijkt het erop d at er voldoende
geld binnen zal kom en om de inventarisatie te
kunnen bekostigen. De aanvraag bij de Gooise gem eenten w ordt ondersteu n d d o o r een
inventarisatieplan m et begroting.
Naast aan d ach t voor de toegankelijkheid
heeft het bestuur van de stichting eveneens
oog gehad voor de conservering van h et ar
chiefm ateriaal. Daartoe is een b eroep gedaan
op h et nationaal conserveringsprogram m a
M etam orfoze d at w ordt uitgevoerd d o o r h et
Bureau M etam orfoze van de Koninklijke Bi
bliotheek te Den Haag. De aanvraag bleek te
passen in het Beleidsplan 2001-2004, juist van
wege h et unieke karakter van h et archief, en
inm iddels is een bedrag van ca. €60.000 toege
zegd als subsidie voor de m icroverfilm ing van
bepaalde freq u en t geraadpleegde en kwetsba
re archiefbestanddelen. H et project zal eind
2003 een aanvang nem en en w orden begeleid
d o o r o n d erg e tek e n d e, stadsarchivaris van
N aarden. De positieve uitslag van deze subsidie-aanvraag is niet in de laatste plaats te d an
ken aan de deskundige onderbouw ing van het
verzoek d o o r drs. A. Kos, adviseur van de
stichting en wetenschappelijk m edew erker en
coördinator collectiebeheer bij h et Zuiderzee
m useum , en mevr. G.M. Abraham se, archiva
ris van h et S treekarchief voor h et Gooi en de
Vechtstreek te Hilversum.
Een bekroning van h et werk van de Stad en
Lande Stichting, die de toegankelijkheid van
een voor de geschiedenis van de regio belang
rijk archief optim aliseert en tevens het be
houd ervan garandeert.

Ten einde de toegankelijkheid van het archief
te optim aliseren heeft h et bestuur van de
stichting alle gem eenten in het Gooi bena
d erd m et h et verzoek om gelden beschikbaar
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ADRESSEN ARCHIEFDIENSTEN TUSSEN VECHT EN EEM:
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum (SAGV),
archiefdienst voor de gemeenten Blaricum, Hilversum, Laren, Wijdemeren

postadres: postbus 9900, 1201 GM Hilversum
bezoekadres: Oude Enghweg 23, Hilversum
openingstijden: ma. 9.00-13.00 uur ('s middags gesloten), di. -vr. 9.00-17.00 uur
telefoon: 035 - 629 26 46
fax: 035 - 692 25 05
e-mail: sagv@hilversum.nl
internet: www.hilversum.nl/streekarchief
archivaris: mw. C.M. Abrahamse
Stads- en Streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen (SANBMH)

postadres: postbus 5000, 1410 AA Naarden
bezoekadres: Cattenhagestraat 8, Naarden
openingstijden: ma. - vr. 13.30-16.30 uur
telefoon: 035-69 57 811
fax: 035 - 69 44 449
e-mail: sanmb@xs4all.nl
internet: www.xs4all.nl/~sanmb/
archivaris: A. Medema
Gemeentearchief Weesp (GA Weesp)

postadres: postbus 5099, 1380 GB Weesp
bezoekadres: Stadskantoor, Nieuwstraat 70a, Weesp
openingstijden: ma., di., do. 9.00-12.00 uur, bij voorkeur op afspraak.
telefoon: 0294 - 49 12 26 / 49 13 91
fax: 0294-41 42 51
e-mail: ikemperman@weesp.nl
archivaris: mw. I.H.M.J. Kemperman-Wilke
Archiefdienst Amersfoort, regionaal historisch centrum voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Eemnes,
Leusden, Renswoude en Woudenberg en voor het waterschap Vallei en Eem

postadres: postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
bezoekadres: Stadhuisplein 7
openingstijden: ma. - vr. 9.00-17.00 uur, do. 18.00-20.00 uur*, za. 9.00-12.00 uur*
* beperkte openstelling, archiefstukken van tevoren aanvragen.

telefoon: 033 - 469 50 17
fax: 033 - 469 54 51
e-mail: archiefdienst@amersfoort.nl
internet: www.amersfoort.nl/archiefdienst
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O p e n M o n u m e n te n d a g 2003
in N aard en
Inleiding
Sinds ja a r en dag is O pen M onum entendag
een belangrijke manifestatie, waarop ieder
een de gelegenheid krijgt om een kijkje te ne
m en achter de gevels van ons m onum entenbezit. Vaak staat de m ensen dan een verras
sing te w achten om dat het exterieur van een
m o n u m ent lang niet altijd een indruk geeft
van het interieu r ervan.
In de oude vestingstad N aarden, op zichzelf
al een m onum ent, is O pen M onum entendag
een culturele happening van de eerste orde.
Een speciaal daarvoor in het leven geroepen
commissie, bestaande uit diverse geledingen
van culturele organisaties, b ereidt de dag
grondig voor en h et resultaat is er dan ook
naar. De diverse onderdelen van het program 
m a worden nauwkeurig getoetst aan en inge
past in h et them a. Voor 2003 was dat het ‘Boe
renbedrijf in N ardinclant', zoals de titel van
h et ieder ja a r verschijnend program m aboekje,
samengesteld door Jacqueline Lamers, meldt.
De dag werd opgeluisterd d o o r diverse op
tredens van muziek-, toneel- en dansgroepen,
zodat b innen de vesting een sfeer ontstond
die het er aangenaam toeven maakt. Kortom:
‘Voor elck wat wils’.
Een vroege rit door een zonovergoten en
nagenoeg autovrij Flevoland. Vlak voor de
H ollandse brug de toren van N aarden en de
zendm ast van Hilversum slechts een ogenblik
op één lijn. Dan door h et N aarderbos, alvo
rens de vesting opdoem t. De m onum enten
vlag u ithangen bij het Burgerweeshuis waar
het Stads- en streekarchief gevestigd is en het
werk kan beginnen ...

B oerenb ouw
Het them a voor het jaar 2003 was erop gericht
om m ede aan de hand van m o num enten een
beeld te krijgen van h e t boerenbedrijf door

de geschiedenis heen. Dit te realiseren was be
paald niet altijd een gemakkelijke opgave.
N aarden was een vestingstad en tevens de eni
ge stad van het Gooi en dat maakt h et ogen
schijnlijk niet gemakkelijk om een verband te
leggen m et het boerenleven. Toch is de po
ging om h et them a tot uitdrukking te b ren 
gen geslaagd.
A llereerst d o o r h et organiseren van een ex
positie over (stads)boerderijen, m aar ook
door de focus te richten op Stad en L ande van
Gooiland, als instituut ter behartiging van de
belangen d er erfgooiers. hl het oude stadhuis
was een expositie te bew onderen m et foto’s
van stadsboerderijen in N aarden (sam enge
steld d o o r F. de Gooijer en G. van U uden),
terwijl in h et Burgerweeshuis een tentoonstel
ling was ingericht d o o r h et Stads- en streekar
chief, waar aan de hand van archiefstukken en
docum entatiem ateriaal een beeld werd ge
schetst van de ontwikkeling van de geschiede
nis van Stad en Lande. In het Burgerweeshuis
was eveneens een videopresentatie te zien en
te beluisteren over de geschiedenis van dit
eeuw enoude instituut tot en m et de opheffing
in 1972. Ook viel er nog divers fotom ateriaal
uit particulier bezit (F. de Gooijer) in relatie
tot het them a te bew onderen. Afbeeldingen
van bedrijfsgebouw en en een schets van de
agrarische geschiedenis van h et Gooi vorm
den een rode draad. O ok de aan de buiten
m uur van het Burgerweeshuis aangebrachte
gevelstenen, afkomstig van h et voormalige
G em eenlandshuis te Hilversum en onw orpen
door de bekende architect K.P.C. de Bazel in
1917, vorm den een illustratie voor h et them a.
O p de tentoonstelling in het Burgerweeshuis
was ook de d o o r deze architect voor voorzitter
E. Luden ontw orpen voorzittersham er te be
w onderen. Met nam e de videopresentatie fun
geerde als ‘cem en t’ bij de diverse ro n d het
them a gegroepeerde manifestaties. De video
legde historische verbanden en m en kon zich
door de oude film opnam en nog b eter inleven
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Minder thema-gerelateerde monumenten
en manifestaties
Open 0 -------nr
Monumentendag

bouwfonds
Hoofdsponsor

13 SEPTEMBER 2003
10.00 - 17.00 u u r

in de sfeer van de vergaderingen van de Erfgooiers.
Aan de vooravond van O pen M onum enten
dag was reeds een historische opto ch t gehou
den o n d er de titel ‘De Agrariërs van toen en
n u ', w aarna de officiële opening plaatsvond in
de G rote Kerk.
O ok bij de openstelling van m onum enten die
van oorsprong een m inder directe relatie heb
ben m et h et boerenbedrijf, werd m et h et the
m a zoveel mogelijk rekening gehouden. Te
denken valt hier aan: het Spaanse Huis, waar
in zich een voormalige garnizoensbakkerij uit
de 18e eeuw bevindt, terwijl h et ooit heeft ge
fungeerd als Stadswaag; aan de openstelling
van de kruidentuin bij h et Burgerweeshuis;
aan de foto-expositie in h et Com eniusm useura over Moravische boerderijen, w aardoor
de O pen M onum entendag zelfs een in terna
tionaal tintje kreeg. O ok de openstelling van
de G rote Kerk had m eer relatie to t h et them a
dan m en in eerste instantie zou verm oeden:
h ier hielden de erfgooiers nam elijk h u n ver
gaderingen.
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Een them a kan m aar al te gem akkelijk verwor
den tot een keurslijf, waar alles ingeperst
m oet worden. O p een O p en M onum enten
dag valt er niet aan te ontkom en om ook ge
bouwen te laten zien en manifestaties te hou
den die geen directe verwijzing naar h et ja a r
them a vormen.
Een voorbeeld daarvan was de komst van
historische schepen naar de Nieuwe Haven te
N aarden op de d o n d erd ag voorafgaand aan
de O pen M onum entendag en de ontvangst
van de schippers in de tuin van h et Burger
weeshuis, evenals de openstelling van Ravelijn
6, een o n d erd eel van de vesting, waarvan de
restauratie d o o r de Rijksgebouwendienst in
juni 2003 gereed kwam. En wat te d enken van
de r.k. Sint Vituskerk uit 1911, gebouwd naar
een ontw erp van de A m sterdam se architect
Stuyt, op de plaats van een eerd er kerkge
bouw uit 1835.
De G rote Kerk, als plaats van de jaarlijkse
M atthaeus-uitvoering, mag in dit rijtje even
m in ontbreken. Velen bew onderden de schit
teren d e plafondschilderingen en luisterden
onderw ijl n aa r de orgelb esp elin g en d o o r
Wybe Kooijmans en Olol Vugs. In de Grote
Kerk bevindt zich een drietal orgels, te weten
het grote orgel, gebouwd d o o r de firma WitteBatz in 1862, ter vervanging van h et oorspron
kelijke orgel; een orgel, hoog in h et koor, ge
bouwd d o o r de firm a Flentrop voor het Ne
derlandse paviljoen op de W ereldtentoonstel
ling te Parijs in 1937, en h et kabinetorgel, ver
vaardigd d o o r orgelbouw er S trum phler in de
18e eeuw. Dit laatste orgel werd voor h et eerst
na een restauratie bespeeld.
O ok h et Arsenaal, waar Ja n des Bouvrie zijn
bedrijf gevestigd heeft, het Nederlands Vestingm useum , het Com eniusm ausoleum en -mu
seum waren O pen M onum enten.
Tenslotte verdient de openstelling van het
oude stadhuis uit 1601 vermelding. De 18eeeuwse Nederlandsche Stads- en Dorpbeschrijverzegt
hierover: ‘een gebouw 'twelk het steedjen eere
aandoet, zijnde in zijne soort zeer fraai, pron
kende van binnen m et eenige kunstige schilde
rijen; het is van buiten versierd met een net
toorengen, waarin een klok hangt, op die wijze
als men meermaals in kleine steden vindt.’
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T enslotte
O pen M onum entendag 2003 in N aarden trok
zeer veel bezoekers. Exacte tellingen o ntbre
ken, m aar alleen al h e t Burgerw eeshuis
m ocht ca. 500 belangstellenden verwelko
m en. N aar schatting hebben zeker 3000 per
sonen de vesting op die dag m et een bezoek
vereerd. Een dag als deze vliegt voorbij. Dus
de vlag m aar weer opgeborgen. Nog even een
gezellig samenzijn bij de U trechtse Poort.
Door de avondschem ering huiswaarts ge
keerd, m et als laatste beeld, vlak o n d er Leeu
warden, een Friese boer op een herenrijwiel,
die ietwat onhandig, zonder van zijn stalen ros
te stijgen, de vlag van O pen M onum entendag,
geplaatst bij een eenzaam w aterm olentje,
poogt op te rollen en vervolgens, m et de pet
diep in de ogen, wegfietst naar de einder.
O pen M onum entendag 2003. Them a: Boerenbouw...
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Activiteitenagenda
Ingeborg Laarakkers

Comeniusmuseum, Kloosterstraat 33, Naar
den. Inlichtingen: 035-6943045. Openingstij
den: di. t/m za. 10.00-17.00 uur; zo. 12.0017.00 uur.
Dienstbodenhuis De Koepel, Landgoed Zon

nestraal, Loosdrechtsebos 7 in Hilversum. In
lichtingen 035-6232990. Openingstijden: ie
dere zondag 12.00-17.00 uur. Ook groeps
rondleidingen over het hele terrein door de
heer Schriefer, tel. 06-51362107.
Dudokcentrum, Dudokpark 1 te Hilversum.

Inlichtingen: 035-6292262. Openingstijden:
wo./vr./zo. 12.00-16.30 uur.
• Permanent: Overzichtstentoonstelling van
leven en werk van architect W.M. Dudok.
• Iedere zondag 14.00 uur start een rondlei
ding door het Raadhuis. Getoond worden
o.a. trouwkamer, burgerzaal, raadzaal en de
kamer van de burgemeester. Na afloop is
het mogelijk de toren van het Raadhuis te
beklimmen. Groepen kunnen op aanvraag
een rondleiding krijgen, ook buiten de ope
ningstijden om.
• Het Raadhuis ligt ook aan de Dudokroute.
Deze route voert u langs een groot aantal
Dudokgebouwen. Een folder over deze rou
te is gratis af te halen bij het Dudok Cen
trum en de anwb/ w v in Hilversum.
Gemeentemuseum Weesp in het stadhuis,
Nieuwstraat 41, Weesp. Inlichtingen: 0294491245/491391. Openingstijden: t/m 14juni:
di. en do. 9.30-12.30 en za. 13.30-15.30.
• Permanent: Voorwerpen die te maken heb
ben met de geschiedenis van Weesp. Rond
leidingen op aanvraag door het stadhuis
(1772-1776) van Jacob Otten Husly en het
museum.
Geologisch Museum Hofland. Hilversumseweg 51, Laren. Inlichtingen: 035-5382520.
Openingstijden: di. t/m zo. 13.00-16.30 uur.
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Groepen ook mogelijk op afspraak buiten de
openingstijden om.
Goois Museum, Kerkbrink 6, Hilversum. In
lichtingen: 035-6292826.
Het museum is in deze periode gesloten in
verband met de grootscheepse verbouwing/
nieuwbouw. De opening zal plaatsvinden in
augustus/september 2004. Meer informatie
hierover: zie de activiteiten bij de Historische
Kring ‘Albertus Perk’.
Historische Kring Ankeveen, ’s-Graveland en
Kortenhoef ‘In De Gloriosa’. Inlichtingen: me

vrouw Van de Velden 035-6562525. Openings
tijden: iedere woensdagavond in De Dobber,
Kerklaan 89 in Kortenhoef. Aanvang 20.00
uur.
Historische Kring Baerne, Burgemeester Pen

straat tussen nr. 2 en 4 in Baarn. Inlichtingen:
035-5430377. Openingstijden: iedere maan
dag 10.00-12.00 uur en 20.00-22.00 uur.
• 15 januari 2004 dia-lezing door de heer
E.A.F. Smook (Dordrecht) over ‘Bouwen in
historische milieu’s’.
Historische Kring Blaricum. Oudheidkamer
Op de Deel, Brinklaan 4 in Blaricum. Inlich
tingen: de heer Verwaal 035-5314462. Ope
ningstijden: za. 14.00-16.00 uur en do. 20.0022.00 uur.
• Permanente fototentoonstelling uit eigen
bezit in de Oudheidkamer. Dit keer een ex
tra expositie met de titel ‘Historisch Palet’.
Tevens is een gedeelte van ‘Op de deel’ in
stijl ingericht.
Historische Kring Bussum. Huizerweg 54,

1402 AD Bussum. Inlichtingen: 035 6912968.
Openingstijden ma. 09-12 uur en vrij. 1416.30 uur.
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Historische kring Eenines. Oudheidkamer,
Raadhuislaan 2a te Eenines. Inlichtingen: de
heer R. van der Schaaf 035-5386094 of me
vrouw M. van der Schaal 035-5317093. Ope
ningstijden: iedere za. 14.00-16.00 uur.
Hilversumse Historische Kring ‘Albertus
Perk’. Postadres: J. van Maerlanüaan 3, 1215

HW Hilversum. Inlichtingen: de heer Lamniers 035-6242661. ledenavonden/lezingen:
iedere vierde di. van de maand, behalve in
dec., juni, juli en aug. in ‘De Akker', Melkpad
14, tel. 6212447. Aanvang 20.00 uur.
Historische Kring Huizen, Havenstraat 42,

1271 AG Huizen. Inlichtingen: 035-5244003.
Historische Kring Laren, Burgemeester van

Nispenstraat 29 in Laren. Inlichtingen via 0355312770 of via de website: www.historielaren.nl.
Openingstijden: iedere zaterdagmiddag 14.0016.00 uur.
• 13 dec. t/m 4 jan. 2004: Expositie van kerst
stallen van mevrouw Snaterse
Historische Kring Loenen, postadres: De Vliet

4, 3633 EL Vreeland. Inlichtingen: mevrouw
F. Gerrelsen-Cluysenaer 0294-237002. Ope
ningstijden: iedere eerste dinsdag van de
maand tussen 18.30-20.30 uur in vide van de
bibliotheek.
Historische Kring Loosdrechl. Oudheidka

mer, Acacialaan 2, Nieuw-Loosdrecht. Inlich
tingen: de heer Mol 035-5824841. Openings
tijden: iedere wo. 10.00-12.00 en 20.00-22.00
uur. Iedere zaterdag 10.00-12.00 uur.
• Rondleidingen in de Oudheidkamer over
het verleden van Loosdrecht.
Historische Kring Nederhorst den Berg. In

lichtingen: de heer J.E. Jansen 0294-254152 of
via hkndb@hetnet.nl of www.hislorischekring.nl Openingstijden: iedere maandag
avond 19.30-21.30 uur op de bovenverdieping
van Sporthal De Blijk.
Huizer Museum Het Schoutenhuis, Achter

baan 82, Huizen. Inlichtingen: 035-5250223.
Openingstijden: di. t/m za. 13.30-17.00 uur.

Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn. In

lichtingen: 035-5420446. Openingstijden: di.
t/m vr. 10.00-17.00 nur en za./zo. 12.00-17.00
uur.
Kasteel-Museum Sypesteyn, Nieuw Loosdrechtsedijk 150 in Nieuw-Loosdrecht. Inlich
tingen: 035-5823208. Openingstijden: di. t/m
vr. 10-00-17.00 uur; za./zo. en feestdagen
10.00- 17.00 uur.
Muiderslot, Herengracht 1, Muiden. Inlich

tingen: 0294-261325. Openingstijden: ma.
t/m vr. 10.00-17.00 uur; za./zo./feestdagen
13.00- 17.00 uur.
• 13 sept. t/m 5 jan. 2004: ‘Authenticititeit &
Verbeelding’. 125 jaar representatie van het
Hoge Huys.
• 21 dec. t/m 4jan. 2004: ‘Het Muiderslot in
de Winter’. Sier, spel en spanning voor jong
en oud.
Nederlandse Genealogische Vereniging, Afde
ling Gooiland. Vierkerkenhuis, Lopes Dia-

slaan 223, Hilversum. Informatie: mevrouw
Els Scheffer 035-6836302 of via www.ngv.nl.
Openingstijden: di. avond vanaf 20.00 uur en
zaerdagmiddag vanaf 14.00 uur.
Nederlandse Vestingmuseum, Westwalstraat 6

te Naarden-Vesting. Inlichtingen: 0356945459. Openingstijden: di. t/m vr. 10.3017.00 uur en za./zo. 12.00-17.00 uur.
• Iedere eerste zondag van de maand: histori
sche rondleidingen in uniform. Aanvang
13.30 uur.
• Vanaf 20 dec.: ‘Ijs en weder dienende’. Het
gebruik van ijs als natuurlijk weermiddel in
de Waterlinie.
Nederlands Instituut voor Beeld en geluid
(het voormalig Omroepmuseum), Oude

Amersfoortseweg 121-131, Hilversum. Inlich
tingen: 035-6885888.
• Het museum is voor publiek gesloten als ge
volg van de voorbereiding en de totstandko
ming van het nieuwe museum dat verschijnt
op het Mediapark en in 2005 in gebruik
wordt genomen.
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Singer Laren, O ude Drift 1 te Laren. Inlich
tingen: 035-5315656. O peningstijden: di. t/m
za. 11.00-17.00 u u r en zo. 12.00-17.00 uur.
• 13 sept, t/m 11 jan. 2004: Zadkine en zijn
N ederlandse leerlingen. Deze tentoonstel
ling to o n t de inspiratie, m aar ook de be
trekkelijkheid hiervan, van Ossip Zadkine
(de beeldhouw er van het Rotterdam se oor
logsm onum ent ‘De Verwoeste Stad') in zijn
rol als leerm eester voor leerlingen als Wessel Reijers, Shinkichi Tajiri en Jan Wolkers.
M eldingen van cultuurhistorische activiteiten
in de regio voor de periode m ei-septem ber
2004 ku n t u opsturen naar h et secretariaat
van de redactie.
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A genda u itg elich t
Dirk den Exter (1903-1933) in vogelvlucht.
Huizer Museum Het Schoutenhuis,
13 november 2003 t/m 28 februari 2004
De aanleiding voor deze tentoonstelling is
een olieverf op doek van de kunstschilder
Dirk den Exter die zich in de collectie van het
H uizer Museum Het Schoutenhuis bevindt en
waarop de H uizer vrouw G erritje Vos is af'gebeeld. Mede gezien het feit dal eind dit jaar
Dirk den Exter 100 ja a r zou worden, geeft dit
de doorslag om een tentoonstelling aan deze
veelzijdige kunstschilder te wijden. H et is de
eerste maal dat er op uitgebreide schaal aan
dacht wordt besteed aan deze kunstschilder.
H et werk van Dirk den Exter is uiteenlopend.
Hij schilderde naakten, (bloem )stillevens,
p o rtre tte n en stadsgezichten. D aarnaast
m aakte hij pasteltekeningen, houtskoolteke
ningen en pentekeningen m et onderw erpen
als de haven en landschappen. O ok vervaar
digde hij etsen en linosneden. Verschillende
kunststrom ingen zijn h erkenbaar in zijn werk
zoals h et impressionism e, het expressionism e
en h et magisch realisme. Hij heeft zich door
bekende kunstenaars als V incent Van Gogh
en Dirk Kei laten inspireren. D oor zijn oplei
ding tot tim m erm an heeft hij o n d er andere
een kerkbank gem aakt waarbij h et fraaie
houtsnijw erk opvallend is. Maar ook een con
trabas is van zijn hand.
U kunt m eer lezen over h et oeuvre en het
leven van Den Exter in de catalogus die tege
lijkertijd m et de opening van de tentoonstel
ling uit zal kom en. In deze publicatie worden
de w erken van Den Exter d o o r kunsthistori
cus Jeroen Kapelle in een b red er kunsthisto
risch perspectief geplaatst. De catalogus zal
verkrijgbaar zijn bij de balie van h et museum.
In een lopende diapresentatie kom t het
veelzijdige oeuvre van Dirk den Exter nog uitgebreider aan bod. Er w orden rondleidingen
georganiseerd door de tentoonstelling voor
bezoekers en schoolgroepen, ook buiten de
openingstijden, waar u zich voor op kunt ge
ven.

O ok is e r voor de kinderen een Kinderschilderw orkshop. Vanaf 15 novem ber krijgen kin
deren die zich hiervoor opgeven een leuke
rondleiding d o o r de tentoonstelling. Er wordt
extra aandacht besteed aan kunstwerken die
hen aanspreken zoals bijvoorbeeld een schil
derij waarop kinderspeelgoed staat afgebeeld
en er w ordt een kijkje genom en in h et atelier
van den Exter. D aarna k u n n en ze zelf aan de
slag m et schilderen op papier. De workshop
duurt ongeveer een uur.
H uizer Museum H et Schoutenhuis, A chter
baan 82, 1271 TZ H uizen
• O peningstijden: di. t/m za. 13.30 tot 17.00
uur, zo. en ma. gesloten
tel: 035-525 02 23
e-mail: hetschoutenhuis@ huizerm useum .nl
website: www.huizermuseum.nl
(bron: persbericht)
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Jaarverslag 2002
Stichting Tussen V echt en Eem
T er inleiding
In de loop d e r ja re n heeft TVE een dubbele
taakstelling gekregen:
• aan de ene kant voert de Stichting TVE ei
genstandige taken uit, zoals h e t uitgeven van
h et blad I'V E , h et organiseren van de zoge
naam de ‘open d agen’ en h et organiseren
van concerten;
• aan de andere kant is TVE ook een netwerk
organisatie van lokale en regionale vereni
gingen en stichtingen op historisch gebied,
w aarbinnen h et bestuur van TVE vooral een
co ö rd in e re n d e en fac iliteren d e functie
heeft.
In o n derstaand verslag w orden de activiteiten
van TVE over 2002 naar dit onderscheid be
schreven, aangevuld m et een paragraaf over
bestuur en financiën.

1. Eigenstandige taken van TVE
Tijdschrift — De redactie van ons tijdschrift
heeft in 2002 o n d er leiding van hoofdredac
teur Ingeborg Laarakkers de ingezette be
leidslijn m et succes voortgezet: in h o u d bieden
van hoge kwaliteit op populair-w etenschappe
lijk niveau en h et strikt aan h o u d en van het
verschijningsschema. In overleg m et h e t be
stuur werd in aansluiting bij de open dag een
th em anum m er gewijd aan aspecten van de ge
schiedenis van Baarn.
Open dag - De open dag werd georganiseerd
in nauwe en prettige sam enw erking m et de
H istorische Kring van Baarn en was een groot
succes. Er w aren interessante sprekers, er
werd een m ooie excursie georganiseerd langs
historische villa’s naar h et Cantonspark en er
w aren zo’n h o n d e rd d e n deelnem ers. Dr
Charlotte B roer hield een grondig betoog
over de rechten van de Sint Paulusabdij in
Baarn en Eem land. H ans B ronkhorst schetste
204

aan de h an d van d ia’s de geschiedenis van de
Sint Pauluskerk in Baarn. En Jaap K ruidenier
en H uub van d er Aa gaven een am usant beeld
van de geschiedenis en flora van h et C anton
spark.
In h et najaar van 2002 werd reeds b egonnen
m et de voorbereiding van de O pen Dag 2003,
m et als them a ‘Boerderijen en boeren b ed rijf
in het gebied tussen Vecht & E em ’, in aanslui
ting op h et TV E-boerderijenproject in h et ka
d er van h et Ja ar van de boerderij 2003.
Concert Gooise Componisten - In 2002 (op 27 ok
tober) vond er w eer een concert Gooise Com
ponisten plaats, georganiseerd d o o r onze spe
cialist op dit gebied, de helaas in 2003 overle
d en penningm eester van TVE, Fred Bos. O p
h et program m a stonden o n d erm e er trio ’s
voor fluit, hobo en h arp van Cor de G root en
Ja n Felderhof, pianow erken van De G root en
H ugo G odron en het in 1984 d o o r Nico Bran
don gecom poneerde Pan voor panfluit en
harp.
Werkgroep regionale geschiedenis - In de in 2002
uitgebrachte notitie ‘TVE als netwerk-organisatie’ (zie verder par. 2) werd m et betrekking
tot het regionaal historisch onderzoek gecon
stateerd: ‘Vroeger waren er historici die zeer
goed thuis w aren in de geschiedenis van h et
Gooi en om m elanden, bijvoorbeeld Dr A. de
Vrankrijker. Tegenw oordig w ordt e r weinig of
geen historisch onderzoek m eer gedaan naar
overkoepelende historische o n d erw erp en .’
D aarom stelde het DB voor een w erkgroep re
gionale geschiedenis te form eren - bestaande
uit leden van de redactie, het DB, de direc
teu r van h et Goois Museum, een archivaris en
andere deskundigen - die voorstellen m oet
ontwikkelen voor dit soort historisch o n d er
zoek, waarvoor dan projectsubsidie zal wor
d en aangevraagd bij fondsen e.d. Dit voorstel
werd d o o r het AB overgenom en. In h et najaar
van 2002 kwam de w erkgroep voor de eerste
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Eén van de succesvolle activiteiten va n TVE was het boerderijenproject dat in 2003 werd voortgezet.

maal bijeen; zij hoopt in het voorjaar van 2004
m et de eerste ideeën te komen.
Werkgroep historische wandel- en fietstochten - H et
DB stelde eind 2002 ook een tijdelijke werk
groep ‘H istorische wandel- en fietstochten’ in.
Deze w erkgroep h o o p t in sam enwerking m et
(leden van) de historische kringen in 2005 w anneer TVE 35 ja a r bestaat - een of m eer
gidsen uit te brengen.

2. TVE als netwerkorganisatie
T \E als netwerkorganisatie - Begin 2002 bracht
het DB een notitie o n d er deze titel uit over de
functie van TVE binnen het geheel van de
aangesloten historisch gerichte organisaties.
Deze notitie die tot stand was gekom en in sa
m enspraak m et leden van het A lgem een Be
stuur, werd in het AB be sproken en definitief
vastgesteld.
Voor TVE werd binnen het netwerk een
tweevoudige taak aangegeven:
• het bevorderen van onderlinge uitwisseling

• het bevorderen van onderlinge samenwerking.
Deze taakstelling leidde tot onderstaande af
spraken en besluiten.
Algemeen Bestuur-bijeenkomsten - Besloten werd
de bijeenkom sten van h et AB m eer toe te spit
sen op onderlinge uitwisseling van ervaringen
en op overleg. Historische Kringen zijn alle
maal ongeveer m et h et zelfde soort activitei
ten bezig: uitgeven van een blad, organiseren
van bijeenkom sten en lezingenavonden, be
oefenen van historisch speurw erk in de eigen
plaats etc. Men zou van eikaars ervaringen
kunnen leren. Daarom werd in 2002 een be
gin gem aakt m et de zgn. ‘tour de r o n d e de aan
wezige organisaties vertellen waar ze mee be
zig zijn, hoe ze d at aanpakken, welke proble
m en er opdoem en enzovoort. H et initiatief
van de voorzitter van ’Albertus Perk' om een
inventarisatie te m aken van ledenbijeenkom 
sten (onderw erpen, sprekers e.d.) kreeg h e
laas te weinig respons.
Thema-overleg—Besloten werd om naast de ver
gaderingen van het AB ook themaoverleg te or-
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ganiseren ro n d specifieke - door de aangeslo
ten organisaties aangedragen - onderw erpen
en voor specifieke groepen actieve leden. Aan
dit beleidsvoornem en werd in 2002 nog geen
uitvoering gegeven.
Samenwerkingsprojecten - In de notitie werd ook
als taak geform uleerd: h et bevorderen van de
onderlinge samenwerking. TVE heeft hier
m ee al een begin gem aakt m iddels het Boerde
rijenproject. Dit kan als m odel dienen voor an
dere sam enw erkingsprojecten, waarbij h et ini
tiatief zowel kan uitgaan van de aangesloten
organisaties als van TVE zelf. M aar voor alle
centraal georganiseerde activiteiten geldt, dat
zij m oeten aansluiten bij de duidelijke behoef
te van ‘de basis’ (te peilen via h e t AB en an d er
overleg).
Boerderijenproject - H et netwerk TVE was in
2002 druk in de weer m et het B oerderijenpro
ject. Praktisch in alle plaatsen werd m eege
daan aan de inventarisatie van de boerderijen
van voor 1940 (Blaricum, Bussum, Eemnes,
Huizen, Hilversum, Loosdrecht, N ederhorst
d en Berg en Weesp. In Laren was al eerd er
een inventarisatie gehouden; voor N aarden
zocht TVE zelf twee vrijwilligers aan). TVE
had h et initiatief tot dit sam enw erkingsproject
genom en en coördineerde de w erkzaam he
den. In 2002 werd e r tweemaal een bijeen
kom st georganiseerd, waar de stand van zaken
werd besproken en ervaringen werden uitge
wisseld.
De deelnem ende organisaties waren heel te
vreden over dit project, dat in 2003 - voorlo
pig - w ordt afgesloten m et de open dag van
TVE en een speciaal num m er van h et blad en
heel veel activiteiten (tentoonstellingen, fiets
tochten etc.) in de afzonderlijke plaatsen. H et
kan zeker als m odel dienen voor verdere sa
m enwerkingsprojecten.

subsidiëren, m aar in plaats daarvan een p ro 
vinciale historische website ruim van geld te
voorzien. Voor TVE b etekende dit een ja a r
lijks verlies van 5000 gulden. Een forse finan
ciële aderlating, die allerlei taken en plannen
van TVE bem oeilijkt, zoals h et bevorderen
van de onderlinge sam enw erking b innen h et
TVE-netwerk en de vernieuwing van de lay-out
van h et tijdschrift. De provincie wees een een 
malige subsidie voor h et boerderijenproject
af.
Gelukkig zijn er nog veel gem eentes in ons ge
bied die wel subsidie aan TVE verlenen, om 
dat zij h et belang o n d erk en n en van een coör
d ineren d e organisatie op historisch gebied in
de regio.
Samenstelling DB - Per 1 januari 2002 trad Ma
ria Kuijer af als secretaris. H et DB nam in
eigen kring afscheid van haar m et grote dank
voor haar inzet en h et vele werk dat d o o r haar
werd verricht. Inm iddels was er al een nieuwe
secretaris aang etred en : Mr H en n ie Lustig
Kruijff u it H uizen. Eind 2002 traden als be
stuurslid af twee o ude getrouw en in h et DB,
I.ivia van Eijle en Tiny Kruijmer. Gelukkig ver
klaarden beiden zich bereid om buiten h et
DB om voor TVE ‘klussen’ te blijven d oen als
lid van een w erkgroep o f anderszins.

3. Bestuur en financiën
Provinciale subsidie - In 2002 werd de dreiging
werkelijkheid. De provincie besloot - ondanks
u itgebreid lobbywerk d o o r o n d erm e er de
p enningm eester van TVE, Fred Bos, - om de
d rie reg io n ale historische organisaties in
N oord-H olland, w aaronder TVE, niet m eer te
206
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N am ens h et bestuur,
de secretaris

B estuur en red actie TVE
In fo rm atie t.b.v. d o n a te u rs
De Stichting TVE is een samenwerkingsverband van meer dan 30 lokale en regionale organisaties op histo
risch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op historisch gebied betreffende
de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakteristieke waarden. Donateurs van
de Stichting TVE ontvangen het tijdschrift gratis.
Donatie/abonnement
Donateurs kunnen zich aanmelden bij:
Mw. C. Wildeman, Braam 38, 1273 EA Huizen - 035-5267037 - e-mail corry.wildeman@wanadoo.nl
Abonneren geschiedt door zich aan te melden als donateur. De minimum-donatie bedraagt €15,50 per jaar.
Aanmelden kan ook door overmaking van de eerste donatie op Postbank girorekening 3892084, t.n.v. Tussen
Vecht en Eem, onder vermelding van Nieuwe donateur 2004 en volledige naam en adres. Dit bespaart post
zegels of telefoonkosten.
Dagelijks bestuur
dr. H.C.M. Michielse (voorzitter) - Huizerstraatweg 37, 1411 GL Naarden - 035-6944091
mr. H. Lustig (secretaris) - Karei Doormanlaan 65, 1271 CB Huizen - 035-5267945
ing. J.J. Groeneveld (penningmeester) - Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes - 035-5381609
dr. J.D.C. Branger - ’s-Gravelandseweg 86/62, 1217 EW Hilversum - 035-6310288
drs. E.J.J. de Paepe - Ludgeruslaan 139, 1216 SZ Hilversum - 035-6241026
Algemeen bestuur
Vertegenwoordigers van: Historische kring “Baerne” I Historische kring Bussum I Historische kring Blaricum I
Historische kring Eemnes I Historische kring “In de Gloriosa” Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef I Hilversumse historische kring “Albertus Perk” I Historische kring Huizen I Historische kring Laren I Historische
kring Loenen aan de Vecht I Historische kring Loosdrecht I Historische kring Muiden I Stichting “Comité
Oud Muiderberg” I Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden I Historische kring Nederhorst den Berg I
Historische kring Weesp I Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Naerdincklant I
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hilversum I Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden, Bus
sum en Huizen te Naarden I Stadsarchief Weesp I Vereniging Curtevenne, ’s-Graveland I Vereniging van
Vrienden van het Gooi I Dudok Stichting, Hilversum I Nederlandse Genealogische vereniging, afdeling Gooi
en Eemland I Geologisch Museum Hofland, Laren I Stichting Couleur Locale, Blaricum I Stichting tot be
vordering van de belangen van het Goois Museum, Hilversum I Stichting “Hilversum, Pas Op!” I Stichting
Huizer Museum I Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek I Werkgroep klederdrachten
Eem en Gooiland I Singer Museum, Laren I Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum, Naar
den I Stichting De Hof, Hilversum I Stichting Weesp Kijk Uit!, Weesp I Stichting Behoud het Oude Dorp,
Huizen
Redactie
drs. E.C. Schild-Schofaerts (secretaris) -HuizervvegQ, 1401 GD Bussum - 035-6918978
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
drs. A. Kos - Bovenmaatweg 105, 1274 RE Huizen - 035-5252242
dr. P.II.D. Leupen - Burg. Lambooylaan 15, 1217 I.B Hilversum - 035-6245704
A. Medema - Gattenhagestraat 8, Naarden - 035-6957811 (kantoor)
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Uitgeverij Verloren
Jan de Bas, Een mijter zonder kruis. Sint-Nkolaas in de protestantse pers 1945-2000.
288 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 90-6550-770-1, €25,Het feest van Sint-Nicolaas, met zijn roomse en heidense wortels, heeft heel wat
protestantse pennen in beweging gebracht. In dit vlot geschreven boek laat Jan
de Bas zien hoe verschillende groepen protestanten dachten over het sinter
klaasfeest en welk rol Sinterklaas speelde in het leven van hun kinderen.

Frans Glissenaar, Indië verloren, rampspoed cjeboren. (w 19), 96 blz, ingenaaid,
geïllustreerd, ISBN 90-6550-460-5, €10,In dit 19e deel van de veelgeprezen reeks Verloren Verleden belicht journalist
Frans Glissenaar de permanente angst van de koloniale mogendheid Nederland om haar Indië te ver
liezen, de opkomst van het Indonesische nationalisme, de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd
(1945-1949) en de pijnlijke nasleep van het conflict.

Mmmm

ESSiliite

Een Curieus Werck. Oorlog en vrede verbeeld in een zeventiende-eeuwse maquette. On
der redactie van Marijke Carasso-Kok en Carry van Lakerveld, 132 blz., inge
naaid, geïllustreerd (deels in kleur), i s b n 90-6550-748-5, €21,De i7e-eeuwse maquette die hier centraal staat, is van buiten geïnspireerd
op het Amsterdamse stadhuis van Jacob van Campen en van binnen tot in de
kleinste hoekjes voorzien van schilderingen van de oorlog waarin de Repu
bliek in 1672 verzeild raakte. De kleurige decoraties vormen een staalkaart
van ïye-eeuwse interieurkunst.

Een Curieus Werck
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Luc Panhuysen, Jantje van Leiden, (w 20), 96 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 90-6550-461-3, €10,In deel 20 van de reeks Verloren Verleden staat kleermaker Jan van Leiden centraal, die zich als koning
van het doperse Munster (1534-1535) berucht wist te maken. Luc Panhuijsen beschrijft de doperse
woelingen in de Nederlanden, het einde van het Munsterse koninkrijk en de vijandschap die latere
doopsgezinden eeuwenlang hebben ondervonden.

Op zoek naar

Kees van der Wiel, Op zoek naar een biografisch portret in het verleden. (Zo e k r e e k s
3), 123 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 90-6550-780-9, €11,-. Uitgave in sa
menwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland en Stichting Museaal en Historisch
Perspectief Noord-Holland
Deze handleiding laat zien hoe een paar snippers informatie over een persoon uit
het verleden uitkunnen groeien tot een biografische schets of volledige biografie.
Van de Wiel beschrijft het proces van onderzoek tot publicatie en geeft drie uitge
werkte voorbeelden. De bijlagen bevatten een schat aan vindplaatsen.

Postbus 1741,1200 BS Hilversum | Torenlaan 25,1211 ja Hilversum | T035-6859856 | F 035-6836557 |
info@verloren.nl | www.verloren.nl | Onze boeken zijn verkrijgbaar in de erkende boekhandel.
Bij directe bestellingen worden verzendkosten in rekening gebracht.
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“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 - 21.00 / zaterdag: 13.00 - 17.00
Kapelstraat 26, 1404 HZ Bussum, Tel/Fax: 035 - 6 91 43 50
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