I’VE 22e jrg. nr. 4, december 2004

Tussen Vecht en Eem
,

\k "
s *

1.'
SWESaPv
MP

'I a"

mü
K.

Sa?*»

LéJP

M. 's/'J'-p;

I '.

!

tfïïS

39HT

#öi
' -<v>* --.'V

wmtM

•
- ^ tM a k W /

Tijdschrift voor regionale geschiedenis

‘IN H ET SPOOR VAN DE GOOISCHE TRAM
De "Gooische tram ” heeft zijn spoor door de geschiedenis van ’t
Gooi getrokken. Door de vele ongelukken kreeg deze tram, die
eind negentiende en begin twintigste eeuw tussen Amsterdam en
het Gooi pendelde, zijn bijnaam “de Gooische Moordernaar” .
D it boek vertelt over mensen die ook maar iets met deze tram te
maken hadden. N iet alleen de belevenissen van reizigers staan
er in beschreven, maar ook die van stokers, machinisten en
conducteurs.
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De auteur, Laarder Bep De Boer, speurde ruim 5 jaar lang naar
berichten over de Gooische tram. De publicaties bleken talrijk
en gingen vooral over de vele ongelukken. Dit met veel foto’s
geïllustreerde boek is een chronologische opsomming van
nieuwsfeiten en wetenswaardigheden.
Wat gebeurde er onderweg, wanneer de conducteur op zijn
fluitje had geblazen en de tram in beweging kwam? U kunt het allemaal lezen in

‘In het spoor van de Gooische tram’.
ISBN
Prijs

: 90 77285 05-9
:€ 19,95 inch B T W

Te koop bij de erkende boekhandels
en via www.uitgeverijvanwijland.nl

uitgeverij van wijland

Ook tussen Vecht en Eem:

800jaar Nederlandse bouwhistorie
J. van IJken Oude Bouwmaterialen B.V.
Walnootweg 8, 3755 BP Eemnes
tel. 035 - 538 9752

www.oudebouwmaterialen.nl
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Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem

R edactioneel

In h o u d

U wordt m et deze jaargang van ons tijd
schrift wel erg verwend: twee dikke num 
mers, (1-2 en 3) en een ‘norm ale’ afleve
r in g ^ ) . De laatste hebt u nu in handen.
Maar d enkt u alstublieft niet dat deze
norm aal is: h et pièce de résistance is een
in onze ogen belangw ekkende bijdrage
van Jaap Groeneveld over de grenzen van
H olland en het Gooi m et U trecht. Dat is
n iet hetzelfde! Dat h et artikel langer is
dan gewoonlijk verhoudt zich geheel tot
de inhoud. Maar u zult natuurlijk nog
m eer ontdekken. We proberen in dit
num m er ook actueel te zijn: in de boek
besprekingen en in h et nieuws dat we op
nem en n iet alleen van TVE, m aar ook van
m usea en andere verenigingen in de re
gio.
Misschien vindt u tussen al h et heftige
nieuws dat dit najaar over u wordt uitge
stort, nog een m om ent om al lezend in
dit n um m er de wereld wat kleiner en
overzichtelijker te m aken. Natuurlijk is
dit een illusie, maar, laten we eerlijk zijn,
soms hebben we daar behoefte aan.

Ruud Gortzak
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O nze regio als fietsparadijs
De geschiedenis van de rijwielpadenvereniging Gooi & Eemland
R u u d Gortzak
'Halt', riep de agent die m idden op het
smalle rijwielpad stond. H et was zom er
1964. Ik was op mijn scootertje van Am
sterdam naar Huizen gereden. Op de
terugweg verdwaalde ik in de b u u rt van
Blaricum en kwam, dankzij een daar ge
plaatste paddestoel, voorzichtig m anoeu
vrerend op een pad terecht dat naar
N aarden voerde. Na een paar ho n d erd
m eter dwong de politieagent mij te stop
pen. 'Waar gaan we naar toe, jongeman?
Je rijdt hier op een rijwielpad. Dat is ver
boden, dus ik m oet je bekeuren', werd
mij op barse toon m eegedeeld. Mijn slap
pe verweer dat ik me op een m otor///W e/
voortbewoog m aakte weinig indruk op de
diender. 'Noem het hier een fietspad,
dan weten de m ensen tenm inste waar ze
aan toe zijn', riep ik nijdig. De gezagsdra
ger gaf geen krim p en ik werd zonder
enig pardon op de bon geslingerd. In het
jaarverslag van de Rijwielpadenvereniging
Gooi en Eem land over 1964 vind ik mijn
overtreding terug. Daar staat te lezen:
‘wederom m oeten wij u m eedelen dat de
politie van de verschillende gem eenten,
waarin onze paden gelegen zijn, genood
zaakt waren enige h o n d erd en keren proces-verbaal op te m aken tegen degenen
die met hun voertuig, motorrijwiel of rij
wiel m et ingeschakelde hulpm otor, over
onze paden reden. 'Enige honderden ke
ren.' De rijwielpadenvereniging, waarvan
ik het bestaan niet kende, bestond vijftig
jaar. Ik nam m e destijds voor nooit m eer
over een rijwielpad te rijden.
We zijn nu veertig ja a r verder. Ik woon

inm iddels al jare n niet m eer in Amster
dam en neem bijna dagelijks de fiets om
over de rijwielpaden te rijden. En ik stem
van harte in m et datgene wat h et Goois
N atuur Reservaat in 1992 in het Recrea
tieplat! schreef: 'H et Gooi kent een zeer
dicht fietspadennet. De com binatie van
zowel recreatieve fietsroutes als gewone
fietspaden en wegen die voor fietsers ge
schikt zijn maakt het Gooi tot een fietspa
radijs'.
Dat niet iedereen altijd zo opgetogen
is, bleek in augustus 2002. De milieu
dienst van de gem eente Hilversum kreeg
toen een klacht over een aannem er die,
in opdracht van het GNR en de Rijwielpa
denvereniging Gooi en Eem land, in het
Spanderswoud op een rijwielpad een o n 
derlaag neergelegd had m et daarin een
hoeveelheid glassplinters. De geschrok
ken aannem er had later een toplaag over
deze vervuiling aangebracht, om dat hij
het glas niet m eer weggeveegd kreeg. En
dat kon, m eende genoem de protestant,
echt niet zo. De zaak werd nauwkeurig
onderzocht en tot tevredenheid van alle
gebruikers van genoem d fietspad opge
lost.

Vertrouwen in de toekom st
De Rijwielpadenvereniging Gooi en Eem
land, die m om enteel zo'n 110 kilom eter
rijwielpad in de regio onderhoudt, is
sindsdien in samenwerking m et het GNR
onverdroten verder gegaan m et het ver-
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nieuwen van de rijwielpadstoffering.
Sinds ja a r en dag waren de fietspaden ver
hard m et een laag kleischelpen, m aar die
m ogen thans nog m aar in beperkte aan
tallen worden opgezogen uit de W adden
zee. O m dat ze tegenwoordig ook in dikke
lagen o n d er huizen w orden aangebracht
om vochtoverlast tegen te gaan, en om dat
ze in toenem ende mate gebruikt worden
bij tuinaanleg, werden ze voor de rijwiel
padenvereniging veel te duur. Nu is er
een goedkoper alternatief gevonden:
Grauwacke. Dit paarsrode m ateriaal is
afkomstig uit Duitsland en kan, als de
laag dik genoeg is, waarschijnlijk twintig
tot vijf en twintig ja a r mee. O f de vereni
ging zelf ook nog zo'n lange toekom st
voor zich heeft? De huidige voorzitter,
mr. J.C. Posch denkt eigenlijk van wel.
Posch zegt: ‘We hebben een lastige
bestuurlijke periode achter de rug, m aar
alles staat nu weer op de rails. Zo hebben
we nu een m an uit de praktijk, de heer
De Groot, directeur Ruimtelijke orde
ning, O penbare werken en Welzijn van
de gem eente Huizen, in ons bestuur. Een
slagvaardig bestuur is ook beslist noodza
kelijk. We hebben ons zorgen gem aakt
over h et voortbestaan van de vereniging
vanwege de beknotting door de overheid
van de onderhoudsbijdragen. We hebben
te m aken m et bezuinigingen van gem een
ten en provincie. Een aantal gem eenten
heeft al in 2003 per b rief laten weten, dat
voor 2004 of voor 2005 en later rekening
m oet w orden gehouden m et een 'nullijn'
in de omvang van de subsidies. De provin
cie Noord-H olland heeft aangegeven niet
te willen overgaan tot verdere verhoging
van de subsidie en zelfs aangekondigd te
denken aan een verlaging m et tien pro
cent in 2005 vanwege haar financiële situ
atie. We m oeten nu praten als Brugm an,
bidden en smeken om geld. Dat is na
tuurlijk een ernstige ontwikkeling, om dat
260

in feite de overheid reeds 90 ja a r heeft
geprofiteerd van onze werkzaam heden.
Dat ziet m en ook wel. H et gaat meestal
nog goed. Ze zijn ons goedgezind. We
hebben geen overheadkosten. Dat is in
deze tijden een p re ’.
‘We zouden wel wat m eer leden willen
hebben. Nu zijn dat er ongeveer 1800.
Ons ledenbestand vergrijst. We hebben
een ledenwerfactie gevoerd. Die heeft wel
nieuwe leden opgeleverd. Samen m et de
fietsenwinkels willen we nu een actie op
touw zetten waarbij m ensen die een fiets
kopen een ja a r lang gratis lid van onze
vereniging k unnen worden. We hopen
uiteraard dat ze daarna betalend lid zul
len worden, m aar je ziet ook bij ons, net
als bij andere clubs, dat jo n g ere n m inder
bereid zijn om lid te w orden van een vere
niging. Wie eenm aal lid is. is onze erva
ring, is heel enthousiast. De leden zijn
ook trouw. Zij betalen m et hun contribu
ties ongeveer vijftien procent van de on
derhoudskosten. Nieuw is dat onze vere
niging het b eh eer en o n d erh o u d van alle
paden sinds 1 jan u ari 2004, o n d er ons
toezicht en volgens onze richtlijnen, laat
uitvoeren door het Goois N atuur Reser
vaat. Zestig procent van al onze rijwielpa
den ligt binnen dit reservaat. Wij dragen
er zorg voor dat de paden allemaal op
dezelfde m anier o n d erh o u d en worden.
H et is nog een p ro ef voor twee jaar, m aar
iedereen lijkt tevreden m et de m anier
waarop het nu gaat. Dus als u vraagt of
onze vereniging m et enig vertrouwen de
toekom st tegem oet kan zien, dan is mijn
antw oord ja .’

M inder enthousiast
M inder enthousiast betoont zich een van
de vroegere bestuursleden, mr. M. Tvdem an uit Blaricum. Hij zegt: ‘Onze opzich-
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ter/u itv o erd er Jan van Opzeeland, heeft
enkele jare n geleden een ongeluk gehad.
Een opvolger was niet direct te vinden.
H et GNR heeft toen gezegd dat zij het gat
wel konden opvullen. De huidige voorzit
ter is daar grif op ingegaan. Te grif, naar
mijn idee. We hebben in het verleden al
gezien dal tal van rijwielpadenverenigin
gen verdwenen in regionale natuurorga
nisaties. Ik vrees dal het huidige bestuur
onze vereniging ook die kant wil opdrij
ven. Ik, en anderen m et mij, zijn het daar
niet zo m ee eens. De vereniging ligt ons
nog altijd na aan h et hart. Wij willen de
vereniging dan ook behouden, en niet uit
nostalgie. Er zijn gelukkig nog geen con
troverses ontstaan, m aar dat kan verande
ren. Als dat gebeurt kom en er misschien
ook wel m eer m ensen naar de jaarverga-
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delingen. Vroeger m oesten we een zaal
huren voor m eer dan h onderd man.
Toen waren we ook bevreesd voor de
m ensen die de rondvraag dom ineerden
en het ons als bestuur lastig m aakten. Te
genwoordig kom en er niet m eer dan
twintig leden en verloopt alles in een ge
moedelijke sfeer. H et zijn buitengewoon
aardige, vriendelijke, opbouw ende bijeen
komsten. Maar dat kan natuurlijk nog
veranderen. De betrokkenheid van veel
leden is nu wel enigszins gezakt, m aar
dan willen waarschijnlijk toch weer m eer
m ensen m eepraten in de vereniging. Pre
cies zoals het hoort. Kijk, als de huidige
voorzitter zegt dat de vereniging de h o n 
derd wel haalt, dan denk ik dat de naam
nog zeker wel tien ja a r behouden zal blij
ven. Maar de zelfstandige vereniging? Ik
hoop het in ieder geval. En hoop, zegt
m en, doet leven.'
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F ietspad..... dus niet brom m en
(particuliere collectie)

De Vereniging voor aanleg en onderhoud
van wielerpaden in Gooi en Eem land
heeft een lange geschiedenis. Deze vere
niging werd im mers al op 4 m aart 1914
opgericht. Later veranderde de naam in
Rijwielpadenvereniging Gooi en Eem
land, m aar h et doel waarnaar zij streefde
bleef hetzelfde. De vereniging stelde en
stelt zich ten doel 'de aanleg, het onder
houd en de verbetering van rijwielpaden
in Gooi en Eem land. Zij tracht dit doel te
bereiken langs de wettelijke weg en wel
door rijwielpaden aan te leggen, te on
d erhouden of dergelijke aanleg te bevor
deren door de belangen van het rijwieltoerisme zoveel mogelijk voor te staan'.
De oerm oeder van vereniging is mevrouw
J. Pos-Greidanus uit Baarn. Zij fietste bij
na een eeuw geleden graag in de buurt
van haar woning. De zandpaden door het
TVE 22ejrg. 2004
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Bestuursleden van d e oor
sp ro n k e lijk e A .N .W .B .
kiezen h e t ontw erp rooi
d e eerste paddestoelen in
1919 bij h el SintJanskerkh o f te Laren. O n d er h en
waren o ok oprichters van
d e R ijw ielpaden i erenig in g Gooi en Kernland.
D e eerste paddestoelen
stonden dan ook in h e t
Gooi. (coll. A N W B )
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bos en over de hei waren echter niet be
paald fietsvriendelijk te noem en.
De diepe karrensporen dwongen haar
bovendien tot het m aken van vreem de
capriolen om niet m et fiets en al ten val
te kom en. De lange rokken die zij, geheel
volgens de toen heersende norm en
droeg, (een blote vrouwenenkel gold als
onzedelijk), m aakten h et op- en afstap
pen er ook niet m akkelijker op. Zij over
legde m et haar echtgenoot, G.A. Pos,
dagelijks bestuurslid van de Algem ene
N ederlandse W ielrijders Bond, ANWB,
over haar problem en. Hierbij sprak ze de
wenselijkheid uit om een veilige weg te
krijgen tussen Baarn en Laren. Niet al
leen zou die weg veilig kunnen zijn, te
vens zou hij de ware toerist het genot bie
den door een werkelijk schoon en rustig
landschap te peddelen. H aar argum enten
vonden bij hem een willig oor. Was het
w onder dat het eerste pad dat later zou
w orden aangelegd van Baarn (nabij kas
teel Groeneveld) via 't Bluk naar N aarden
liep? Daar w erden in 1919 ook de eerste
ANWB paddestoelen geplaatst.
In h et jaarverslag 1978 van de Rijwiel
padenvereniging staat: ‘H et is juist zestig
ja a r geleden dat in het Gooi m et de plaat
sing van ANW B-paddestoelen werd be
gonnen, nadat de toenm alige voorzitter
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van onze vereniging, de huisarts dr. P.V.
Astro, op h et idee kwam om h et eerste
fietspad van de vereniging over de heide
van Baarn naar Laren te bewegwijzeren.
Hij bedacht daartoe de paddestoel die
m et enige correcties door de ANWB in
beton werd uitgevoerd. Dit m odel is in de
loop der jaren aangepast.’ De allereerste
paddestoel is m et de aanleg van Rijksweg
A 27 verdwenen, m aar niet vergeten. Op
27 april 2004 is ter hoogte van het Sint
Janskerkhof in Laren, op de plek waar in
1919 uit diverse m odellen h et definitieve
ontwerp is gekozen, als herinnering aan
deze plaatsnamenpaaltjes, een m onu
m ent onthuld m et een verhaal over het
ontstaan van de ANWB-paddestoel en een
nagem aakte ouderwetse wegwijzer.

Koninklijke waardering
T erug naar de tijden van weleer. De tijd
waarin heer Pos voortvarend aan de slag
ging en tamelijk snel de h eren L. André
de la Porte, P. Astro, A. Redele en W. Dicke, allemaal vooraanstaande leden van de
ANWB, uitnodigde voor een vergadering
bij hem thuis. Zij kwamen tijdens die bij
eenkom st gezamenlijk tot de conclusie,
dat ‘waar de veiligheid voor wielrijders,
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autom obilisten, wandelaars op sommige
wegen, bij voorbeeld de weg door Eemnes, door het steeds toenem ende verkeer
der m otorrijtuigen in gevaar wordt ge
bracht, terwijl ook de daardoor opgejaag
de stofwolken het wielrijden m inder aan
genaam maken, de ANWB wil trachten
speciale wielerpaden te doen aanleggen
in die streken waar dit mogelijk is, ten
einde wielrijders rustig en veilig het aan
genam e der schone n atu u r te laten genie
ten'. De heren wisten dat voor wielerpadenaanleg een belangrijk bedrag door de
ANWB kon worden verstrekt, doch dat de
steun van particulieren, verenigingen of
gem eenten voor de aanleg gaarne tege
m oet zou w orden gezien, terwijl in elk
geval voor o n d erh o u d een vereniging een
verplichting op zich m oest nem en.
De bijeengekom en heren richtten
hiervoor dus de V ereniging voor aanleg
en o n d erh o u d van wielerpaden in Gooi
en Eem land op, zonder de initiatiefneem 
ster ook m aar te noem en. Dat verzuim
werd tijdens h et de viering van het twaalf
en half jarig bestaan goedgem aakt. Me
vrouw Pos werd met een hartelijke toe
spraak benoem d tot erelid. In haar dank
woord h erin n erd e ze aan het gezegde dat
‘de vrouw waarvan m en h et minste hoort
spreken de beste huisvrouw is. En nu
wordt zo over haar in het openbaar ge
sproken, terwijl zij zich er altijd op had
toegelegd een goede huisvrouw te zijn’.
O f haar dankw oord ironisch bedoeld was,
verm eldt de historie niet. Dat de vereni
ging inm iddels de goedkeuring gekregen
had om het predikaat Koninklijke te to e 
rei! is wel terug te vinden in de archieven.
Daar blijkt ook uit dat het ledenaantal in
1915 tot 191 leden en begunstigers was
gegroeid, m aar dat dit aantal niet echt
hard groter werd. ‘H et aantal leden is
schandelijk klein’, constateerde het lid
van het hoofdbestuur H.J. van Voorst Va

der, tijdens h et twaalf en halfjarig jubile
um. Wel werd al snel een aanzienlijk
bedrag aan particuliere giften bijeenge
bracht. Op 9 oktober 1915 schreef groot
m eester Jhr. De Ranitz aan de voorzitter
van de vereniging dat Hare Majesteit de
Koningin M oeder een bedrag van vijftig
gulden ten behoeve van de vereniging
beschikbaar stelde ‘als bewijs van belang
stelling in uwer vereniging, waarvan zovelen genot heb b en .’

Werkverschaffing
Hoewel de vereniging het tijdens de eer
ste wereldoorlog niet makkelijk had lukte
het, dankzij sam enwerking m et steunco
mités in de regio en m et een werkver
schaffingsproject, om binnen een jaar
ruim dertig kilom eter van het ontw orpen
rijw ielpadennet tot stand te brengen. In
een overeenkom st m et Stad en Lande van
Gooiland werd toestem m ing gekregen
om fietspaden over de bij hen in particu
lier eigendom zijnde grond aan te leggen.
Stad en Lande was de eigenaar van weide
gronden en bijna alle woeste gronden in
het Gooi. Deze eigendom m en zouden
pas na 11 novem ber 1932 in handen ko
m en van de op die datum opgerichte
Stichting H et Gooisch Natuurreservaat.
En ofschoon de totstandkom ing van eni
ge paden m oeilijkheden heeft opgele
verd - zo wilde de eigenaresse van een
stuk grond grenzend aan het Blindenin
stituut in 1993 geen toestem m ing verle
nen aan het plan om een fietspad over
haar grond te laten lopen, om dat de
waarde van de grond er aanzienlijk door
zou dalen - m ocht de vereniging meestal
grote m edewerking ondervinden van de
eigenaren waarover de rijwielpaden lo
pen.
Hoewel. O ud-bestuursleden herinne-
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ren zich dat h et wel vaker lang duurde
voor eigenaren overstag gingen en in
stem den m et een rijwielpad over hun
grond. G em eentebesturen betoonden
zich meestal makkelijker bereid tot sa
menwerking bij de totstandkom ing van
nieuwe paden. En die samenwerking
werd alleen m aar h ech ter toen er steeds
vaker gem eentelijke diensten w erden ge
privatiseerd en h et in goede conditie hou
den van de paden graag aan de rijwielpa
denvereniging overgelaten werd. Na de
tweede wereldoorlog, toen veel rijwielpa
d en er verwaarloosd bij lagen en er heel
wat o n d erh o u d gepleegd m oest worden,
ging het verkrijgen van het benodigde
geld niet altijd van een leien dakje.
‘Gelukkig kregen we een penningm eester
die tevens bankdirecteur was. Die heeft
ervoor gezorgd dat onze vereniging een
krediet kon krijgen. Daarm ee konden we
het achterstallig o n d erh o u d wegwerken’.
‘Met de provincies N oord-H olland en
U trecht liep h et overleg over subsidies in
de ja re n daarna overigens niet altijd even
makkelijk’, weet mr. Tydem an zich te h er
inneren. ‘Vooral m et de provincie NoordH olland liep h et nogal eens stroef. Daar
beseften ze niet altijd dat in het Gooi, ver
van Haarlem , ook fietspaden liggen. En
m et h et m inisterie m oesten we soms ook
lang onderh an d elen, vooral toen daar
een m inister zat, nee ik noem geen na
m en, die transpirerende fietsers m aar vies
vond. We hadden heel wat argum enten
nodig om overtuigend te zijn. Ach ja, ik
h eb wat m eegem aakt m et de vereniging,
waar ik nu erelid van ben. Ik h erin n e r me
nog dat we zo'n twintig ja a r geleden bij
Soest een houten brug in een fietspad
zouden plaatsen. Alle hoogwaardigheids
bekleders waren al enige tijd aanwezig,
m aar de brug kwam m aar niet. Toen
h o orden we van de politie dat door Soest
een verdwaalde kraan m et een brug
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zwierf. Dat was me wat. Alle autoriteiten
bijeen, m aar geen brug. Gelukkig hebben
we, veel te laat natuurlijk, die brug toch
die dag nog kunnen plaatsen.’ Mr. Tyde
m an kan er nog hartelijk om lachen.

Plezierige bezigheid
Inm iddels is het, op een klein rudim en
tair clubje in D rente na, de laatste vereni
ging in N ederland die zich daadwerkelijk
bezig houdt m et het in stand h ouden van
een fietspadennet en af en toe zelfs over
gaat tot het aanleggen van nieuwe paden.
Asfalt zal daarbij, als het aan de rijwielpa
denvereniging ligt, nooit in de natuur
terechtkom en. ‘V roeger’, h erin n e rt mr.
Tydem an zich, ‘werkten we m et leemgrind, m aar dat was op een gegeven ogen
blik op. We zijn toen overgestapt op kleischelpen uit de W adden. Daar was niet
iedereen gelukkig mee, want die schelpen
zijn kalkhoudend terwijl de hei zuurhoudend is. Bij het Sint Janskerkhof heeft dat
nog eens tot het merkwaardige verschijn
sel geleid dat er een zeedistel in de hei
groeide. Maar er was gewoon geen ander
materiaal in die tijd. Als tussenproduct
hebben we h et nog m et fijne rode steen
puin geprobeerd, m aar daar zat veel glas
in, dus kregen we klachten over lekke
banden, en toen we daarna gebrande
m ijnsteen probeerden, bleek dat ook
geen succes. Tegenwoordig hebben we
dus de Grauwacke. En die substantie zal
er voor zorgen dat het voor de fietsende
natuurliefhebber een plezierige bezig
heid blijft. W ant daar doen we het als ver
eniging natuurlijk allemaal voor. M ensen
een plezier bezorgen. Dat was en is het
voornaam ste.’

R uud Gortzak is oud-journalist van Dc
Volkskrant
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De Naardense Bijbel
Piet Leupen

Er is in dit najaar een m erkwaardig feno
m een in ons land te constateren: ondanks
alle ontkerkelijking en secularisatie ver
schenen in één m aand - oktober - m aar
liefst twee integrale bijbelvertalingen.
Eind oktober de N ieuwe Bijbelvertaling
en twee weken daarvóór de in de titel ge
noem de Naardense bijbel. U zult zich wel
licht afvragen, waarom in dit tijdschrift
opeens aandacht besteed wordt aan een
bijbelvertaling. Maar het in dit verband
bijvoeglijk gebruiken van de stad N aarden
blijkt, zoals we nog zullen zien, voldoende
aanleiding om speciaal aan dit boek aan
dacht te besteden.
De ondertitel in het boek geeft aan wat
de bedoeling van de auteur, Pieter Oussoren. Hervorm d (m oeten we nu Protes
tants zeggen?) predikant in Utrecht, en
van zijn adviseurs is geweest: ‘de volledige
tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het
Nieuwe T estam ent.’ De uitgangspunten
voor deze vertaling worden uiteengezet
door Klaas Smelik in een van de bijlagen
achter in het boek. H et voert te ver om
hier dieper op in te gaan, m aar in het al
gem een zou m en kunnen zeggen, dat we
hier te m aken hebben m et een ‘Nederhebreeuw se' en ‘N edergriekse’ bijbel
waaruit hardop m oet w orden gelezen. De
tekst ho u d t rekening m et onze adem: wat
op één adem w ordt voorgelezen, staat ook
op één regel. Zij pro b eert zo goed m oge
lijk aan te sluiten bij de talen waarin de
bijbel geschreven werd: het Hebreeuws,
Aramees en Koinè-grieks (het postklassieke Grieks). W oordvolgorde en

woordkeuze, econom isch woordgebruik,
kortom h et handhaven van sfeer, vorm en
ophouw van het origineel m oeten in de
N ederlandse vertaling zo goed als het kan
behouden blijven, daarom sprak ik hier
boven van het ‘N ederhebreeuw s’ en
‘N edergrieks’. Dit lijkt allemaal erg moei
lijk en vergezocht. V andaar dat Willem
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Abraham offert Isaak, gewelfschildering in de
Grote Kerk te Naarden
(foto: collectie Fotostudio Vonk Bussum)
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Ouweneel in de televisierubriek K nevel
op zaterdag op 16 oktober jongstleden de
vertaling als elitair bestem pelde. Nogal
kort door de bocht, om dat hij even later
vertelde dat er ook nog een nieuwe versie
van de Statenvertaling zou verschijnen,
waarnaar hij zeer uitkeek. Alsof h et archaische O ud-N ederlands van die vertaling
niet elitair zou zijn!
H et beste is om de N aardense Bijbel
gewoon ter han d te nem en en (hardop)
erin te gaan lezen. Mij is h et in ieder geval
zeer bevallen, m aar ja, misschien ben ik
een ouderwets m an die in Lukas 8: 8 toch
liever de Statenvertaling (‘wie oren heeft
om te horen, die h o re ’) o f die van Oussoren (‘wie oren heeft om te horen, die
m oet h o re n ’) leest dan ‘wie oren heeft
om te h o ren die m oet goed luisteren’ van
de N ieuw e Bijbelvertaling. Er is natuurlijk
nog veel m eer over te vertellen, m aar dat
m oet elders gebeuren, niet in een regionaal-historisch tijdschrift.
H et wordt nu dus tijd aandacht te be
steden aan N aarden. W aarom wordt deze
vertaling zo genoem d? Zeker, de vertaling
werd vrijdag 15 oktober 2004 in de Grote
Kerk gepresenteerd, m aar dat is niet de
belangrijkste reden. De oorzaak ligt in de
keuze van de illustraties bij deze bijbel. Ze
zijn alle 23 ontleend aan de gewelfschilde
ringen in de Grote Kerk aldaar. De in het
boek opgenom en foto's van de gewelf
schilderingen lijken soms wat m inder
scherp en rood b ru in/grijsgroene kleuren
overheersen, m aar ik kan van hieruit niet
goed beoordelen of dat aan de schilderin
gen o f aan de druktechniek ligt. Ik ben er
in ieder geval zeer tevreden over.
Miriam van Kampen en Truus van
B ueren lichten in een artikel een en an
der toe. In een uitgebreid notenapparaat
citeren zij ook het artikel over de restaura
tie dat H. Janse voor TVE heeft geschre
ven.' Zij kom en tot de slotsom dat er in
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M ozes ontvangt d e Tafelen d er Wet, gew elf
sch ild erin g in d e G rote K erk te N aarden
(foto: collectie F otostudio Vonk B ussum )

de schilderingen veel en nauwgezet is ge
kopieerd. In een aparte bijlage geven zij
daarvan een aantal voorbeelden. De hui
dige kunsthistorische conclusie dat deze
schilderingen een gebrek aan creatieve
spankracht en artistieke zelfstandigheid
zouden laten zien getuigt volgens hen van
een m oderne visie en zal ‘d e ’ m iddeleeu
wer in zijn tijd volstrekt niets gezegd heb
ben. Die was tevreden als hij begreep wat
er verbeeld werd: de verlossing van de erf
zonde door Christus. Er is iets voor te zeg
gen, al begint er bij mij altijd iets te krie
belen als er over ‘d e ’ m iddeleeuw er ge
sproken wordt. Die bestaat niet.
De gewelfschilderingen dateren uit het
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begin van de zestiende eeuw (m en neem t
aan dat zij in 1518 gereed zijn gekom en)
en zijn van de hand van een onbekende
kunstenaar - zeker niet van Jacob Cornelis/. van Oostsanen, zo verzekeren beide
kunsthistorici m et argum enten.
Ze vorm en afgezien van de laatste
schildering (het Laatste O ordeel) steeds
een hij elkaar passend paar van één voor
stelling uit het O ude en één uit het Nieu
we Testam ent. De religieuze bedoeling is
duidelijk. De passages uit het O ude Testa
m ent m oeten gezien worden als vooraf
beeldingen, prefiguraties, van het Nieuwe
Testam ent, of, anders gezegd, de voorstel
lingen uit het Nieuwe Testam ent zijn de
vervulling van die uit het Oude. Zo staat
naast de bespotting van Elisa de bespot
ting van Jezus, naast de hem elvaart van
Elia die van Christus, naast Mozes die de
tafelen der Wet ontvangt, de uitstorting
van de heilige Geest. Ook de zeer beken
de parallel van Abraham die gereed staat
zijn zoon Isaak te offeren en Christus’
kruisdraging ontbreekt niet.
Beide schrijvers m erken nog op dat de
com binatie van Mozes die bidt voor de
overwinning op de Amalekieten m et Je

zus' gebed in de h o f van G ethsem ane on
gebruikelijk is en voor zover bekend el
ders niet voorkomt.
Als deze historicus zulke - vaak voor
kom ende - typologiën ziet, vraagt hij zich
steeds af, hoe het komt dat christenen
eeuwenlang zo’n om gekeerde, verdraaide
voorstelling van zaken konden hebben.
Alle beelden uit het Nieuwe Testam ent
zijn im mers gevormd naar het voorbeeld
van die uit het O ude Testam ent, want het
Nieuwe Testam ent is veel jo n g er dan het
O ude. H et zijn actualisaties van oudtesta
m entische verhalen m et Jezus van Naza
reth als centrale persoon. De typologieën
geven dus in werkelijkheid precies het te
gendeel van wat ze willen zeggen; de voor
stellingen uit het O ude Testam ent zijn
geen /prefiguraties van die van het Nieu
we, m aar de beelden van het Nieuwe zijn
/zosrfïguraties (nabootsingen) van die van
het O ude Testam ent.

Noot
1. H. [arise, 'De restauratie van de gewelfschilde
ringen in de Grote Kerk te N aarden’, 7TE’ 7
(1977) pp. 90-96.

Plannen Tijdschrift TVE 2005
TVE zal na een paar afwijkende jaargangen in 2005 weer vier keer uitkomen. In verband
met T V E ’s jaarprogram m a zal dit zijn in de m aanden m aart, mei, september en december.
We hopen hiermee duidelijkheid te creëren.
H et num m er van mei zal onder anderen aandacht besteden aan het 35-jarig bestaan van
onze stichting. H et september-nummer zal aandacht besteden aan het them a van de O pen
Dag: 5 0 Jaar Vestingmuseum Naarden. Zie ook pagina 311.
Bijdragen voor het num m er van mei worden verwacht voor 31 december a.s., te sturen aan
het redactiesecretariaat. Zie colofon op pagina 312.
De redactie
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De oostgrens van H olland langs
h et Gooi na 1300
Jaap Groeneveld
Over de grenzen van h et Gooi is veel ge
procedeerd en geschreven. Menigeen, en
niet de eerste de beste, heeft er het hoofd
over gebroken. Helaas is een aantal au
teurs, waaronder Enklaar, te kort door de
bocht gegaan. In deze bijdrage zal wor
den aangetoond dat het Baarnse Veen en
de Vuursche m eer dan een eeuw bij Hol
land hebben gehoord en dat de grens van
h et Gooi in die tijd niet dezelfde was als
die tussen Utrecht en Holland. H ier volgt
een totaalbeeld van de geschiedenis van
de grenzen langs de oostkant van het
Gooi tussen ca. 1300 en 1719. H et is het
resultaat van een behoefte aan ophelde
ring van een opmerkelijk grensverloop op
een kaart van de landm eter Lucas Jansz.
Sinck uit 1619 en andere kaarten. Het
artikel tracht voorts een bijdrage te leve
ren in het m eer op waarde schatten van
zijn kaarten en die van anderen, waarin
h et bewuste grensverloop tot nu toe
meestal voor incorrect wordt gehouden.
Hieronder zal gebruik worden ge
maakt van een overzichtskaart, waarop
alleen de werkelijke historische grenslij
nen zijn aangegeven. Voor het betere be
grip zal gebruik worden gemaakt van de
nummers van de huidige grenspalen
langs de Gooiergracht, hoewel de num 
m ering van recentere datum is (1723).
Zie gp 1 t/m 17 op de overzichtskaart. Als
Eemnes wordt genoemd, dan wordt be
doeld het hele gebied van de tegenwoor
dige gemeente. Waar nodig wordt expli
ciet onderscheid gemaakt tussen Eemnes
Binnen, Eemnes Buiten en Eembrugge.
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De oudste grenzen
De grens van H olland en U trecht aan de
oostkant van het Gooi loopt tegenwoor
dig langs de huidige Gooiergracht. Dat is
niet altijd zo geweest. Vanwege h et veen,
om de turf, en de m acht is er veel onenig
heid geweest over h et grensgebied tussen
de bisschoppen van U trecht en de graven
van H olland m et hun belanghebbende
ingelanden. Als m en het wil hebben over
de grens van h et Gooi, dan kom t m en op
de vraag wat de om grenzing van het ge
bied van het Naerdincklant was, zoals het
onder beheer was van de abdij van de
Vrouwen van Elten, en waarover later
graaf Floris V zijn rechten kon laten gel
den. Over die tijd kan m en slechts specu
le re n, want grenzen waren in de m iddel
eeuwen niet scherp gedefinieerd. Er
wordt soms gesuggereerd, zoals hieron
der ook nog zal blijken, dat tijnsplicht
zou kunnen wijzen op heerlijke verhou
dingen. In dit geval m et de abdij van El
ten. Dat hoeft echter niet het geval te
zijn. H ier laat ik het erbij, dat de om gren
zing ergens lag in de venen en m oerassen
ro n d het Gooi, langs de Vecht, bij Maar
tensdijk, achter Soest en langs de Eem.
Kortom, niet exact gedefinieerd.

Oostholland bij Eemnes
Een oude specificatie van een grenslijn
vindt m en in 1331. O p 29 augustus werd
verordend door bisschop Jan van Diest,
die als een zwakke bestuurder bekend
stond, dat de inwoners van Eembrucghe
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en Emenesse zich m oesten honden aan
de belofte om niet te gaan wonen aan de
andere kant van ‘alsulke pale ende grafte,

als sgreven raed van Holland ende die
van Goyland nu gheghanghen ende ghcgraven hebben int vene doer ons erve ons
o n d a n c k e n s O vertreding werd bestraf t
m et verbeurd verklaring van alle bezit in
h et Sticht. De tekst zegt niets over de
exacte loop van de grens, m aar dat wordt
later duidelijk. Toen de grens was getrok
ken, waren de Eemnessers afgesneden
van blijkbaar reeds door hen gebruikte
grond. De graaf van H olland had er na
tuurlijk belang bij hel gebied te laten ont
ginnen en er inkom sten uit te ontvangen
P R O V IN C IE

en de Eemnessers hadden belang bij en
ervaring in het ontginnen en gebruiken
van deze grond. O p 20 en 21 oktober
1339 werden docum enten opgem aakt
waarin allerhande zaken werden gere
geld. G raaf Willem IV van Holland bood
de ‘sccpcnc en die ghebure van Emeniss e ' aan om een stuk land te pachten in
het veen, waarvan de om grenzing op vol
gende wijze werd bepaald: ‘over die roe

in Ghoyland ligghende. op tnorende C
[= 100] roeden breet, up tzuytende I l f
[= 300] roeden bret, ende dar roei echt
doirgaende'? Dit gebied werd later Oostholland genoem d. De roe. elders ook ree
genoem d, is te begrijpen als de eerderge-
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Alb. 1: De gem eente Eemnes in 1865 volgens Otto Suringar (coll. Ill van Ijken). De
Wakkerendijk wordt hier Hoogc Weg genoemd.
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noem de grafte, die we m oeten verstaan
als R e e o f W akkersweg’ in een later von
nis.3 Dat is de latere Wakkerendijk, afge
leid van Wakkersweg, waarin duidelijk de
aanduiding van de grensfunctie door
schem ert (vergelijk R ading en ‘wacken ’
= ‘waken ) 4 Er was ook vastgelegd dat de
Eemnessers op h et land zouden gaan wo
n en bin n en een ja a r na de dood van de
zittende bisschop, Jan van Diest. Zij
zouden dezelfde rechten hebben als de
ingezetenen van H olland en zouden een
eigen parochie stichten. G errit van
Heem skerk, baljuw van Amstelland, werd
opgedragen de Eemnessers die in H ol
land zouden kom en wonen te bescher
men.
De om grenzing van het stuk veen is
nog duidelijk terug te vinden in h et ver
loop van de huidige grenzen van Eemnes
ten westen van de W akkerendijk. Met een
H ollandse roede van 7,9 m kom t m en op
respektievelijk 790 en 2370 m voor de af
standen van de noordwest- en de zuidwest-punten t.o.v. de W akkerendijk, res
pektievelijk de lijnen L eeuw enpaal- a, en
gp 6 - b op de kaart Afh. 2. Tegenwoor
dig is dat ten opzichte van de oostkant
van de W akkerendijk respectievelijk in
h et n o orden (tnorende) ca. 900 m tot
Leeuw enpaal en in het zuiden (tzuytende) ca. 2250 m tot grenspaal 6. Dit is
gem eten langs de huidige gem eentegren
zen. W aar in h et n o orden nu 110 m m eer
is, is in h et zuiden 120 m m inder. Over
zo’n afwijking hoeft m en zich niet te ver
bazen na pakweg 700 jaar. Dit is ook afge
zien van een korte verschuiving in de
grenslijn (inschinkeling) bij de Laarderweg te Eemnes. Langs de besproken
grens zijn drie inschinkelingen, die ook
op overzichtkaart zijn te zien, gp 1-2, gp
6-7 en gp 10-11. Er is soms discussie over
de zuidrand van dit gebied.
De Eemnessers zaten dus in een moeilijk
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parket. Met de dringende behoefte om
op hogere grond te kom en, zaten zij tus
sen het water en twee vuren, de graaf en
de bisschop, ingeklem d. Dit leidde na
tuurlijk tot problem en. Blijkbaar was een
aantal van hen verhuisd naar het om 
schreven gebied, Oostholland. De krach
tige bisschop Jan van Arkel (van 1342 tot
1364) accepteerde de afvalligheid niet en
liet de bezittingen van de O osthollanders
afbranden in 1346. In 1348 was h et weer
raak. H et kom t tot een treffen op een
‘g ruen ve lt’ in het ‘wilde Baarnse bos\
waarbij de Eemnessers w orden verslagen
door de troepen van de bisschop. In 1349
beloofde hertog Willem V van Beieren,
graaf van Holland, aan de bisschop Jan
van Arkel tweemaal dat hij hem niet zal
(laten) hinderen in zijn geestelijke rech
ten en hem die ‘vrijliken zullen laten ghebruken in onsen en d e onser h u lp er lan
den, in allen m anieren als h i en d e sine
vordere, bisscoppe tUtrecht, dat gehadt
hebben, (...) alsoe langhe als die vrede
d u e rt. Die duurde niet lang, want
bisschop Jan wilde niet alleen de geestelij
ke heerschappij over dit gebiedje. Hij wil
de daar ook de wereldlijke macht. De
achtergrond van de twisten tussen de bis
schoppen van U trecht en de graven van
H olland was dieper en groter dan betrek
kelijk een stukje land bij Eemnes. Men
m oet zich realiseren dat de bisschop zeg
genschap had over geestelijke aangele
genheden in Holland. De geestelijke
organisatie in H olland had echter de nei
ging om zich ook m et wereldlijke zaken
te bem oeien. Dat was natuurlijk een
doorn in het oog van de graaf. Na ver
schillende verwikkelingen kwam het uit
eindelijk op 15 mei 1351 tot een 'zoen'
tussen hen, waarbij de grens in het hier
besproken gebied werd vastgelegd.b In
1356 heropende Willem V echter op
nieuw de twisten m et een oorlog, m aar de
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L e e u w e n p a a l. g p 6, b. c ( B e u k e n b o o m ), d e n 16. D e ze b e s to n d z e k e r t o t

ca. 1 619 e n h o o g s tw a a rs c h ijn lijk n o g to t 1719.

TVE 22e jr g . 2004

271

uitkom st was dezelfde als in 1351.7 Oosth olla nd kwam definitief bij U trecht en
werd gewoon Eemnes, even afgezien van
n u niet relevante lokale details. Dit gaf
lange tijd rust in deze contreien.
D e Leeuw en paal
In of na 1541 werd in een m em orie in het
.
> - “■
proces van Jo h an van Culem borg, heer
van de Vuursche, gesteund door de Sta
ten van U trecht, eisers in de zaak tegen
de inbreuk van de Gooiers op zijn goed,
ingegaan op h et plaatsen van de Leeuwenpaal. In 1356 werd op last van bisJ a iM ;
schop Jan van Arkel ‘tscheytsel tusschen
den g estich te en d e G oylandt’ gem ar
keerd, dat begon in het ‘d iep van d e zee
zo ver als m en gaan kon. Aan h et eind
werd een paal geplaatst en verankerd.8 De
paal werd vanaf die tijd Leopael, n u Leeuw enpaal genoem d. De roofing van de
grenslijn vanaf die paal zuidwaarts ge
richt, ‘rayende lin ie rec h t langes d ie li
m ieten van E em m en ess’, linierecht ver
volgend tot aan het Gooierbos, ‘m e t Afb. 3: D e enige echte achttiende-eeuwse
ooghm erek en d e radinge n em en d e op L eeuw enpaal a n n o 2004 naar h e t westen g e 
sin te M artenstorren (= D om toren) ’ te zien (foto auteur). D e dijk op d e achtergrond
U trecht.'1 Men zal uiteraard de paal bij is opgeworpen tegen verkeerslawaai. Dertig
laag water hebben gezet. In de aangehaal ja a r geled en h a d m en n o g o n b ep erkt zich t op
de m een t. Tot tachtig ja a r geled en kwam de
de sententie wordt ook uitgelegd dat
zee n o g wel eens op bezoek.
‘E m m enesse buy ten sd ijcx’ ten noorden
van de dwarsdijk ‘Z ytw in t’ (later verbas
terd tot Zuidw end, nu ongeveer Laarderweg) een aanwas van aangeslibd land was,
om wordt altijd de rooiïng op de dom
die later nog verder aanslibde. H ieruit
aangehaald als vanouds zijnde de grens.
kan m en opm aken dat de zee hier ver het
Dat is m aar ten dele het geval. Vanaf 1356
land in kwam en dat h et kustland uit slik is er nog veel te doen geweest om de
ken en schorren bestond, vergelijkbaar
grens langs het Baarnse I een en De
m et de buitendijkse randen van h et wad,
Vuursche. Bisschop Jan van Diest zou het
bijvoorbeeld de zuidkant van de Bosplaat
Baarnse Veen aan Frederik h eren Werop Terschelling.
nerszoon in leen gegeven hebben om
daar tu rf te steken en het land te ontgin
nen. Hij was in 1330 schepen van
Ten zu id en van E em nes
U trecht, in 1346 rid d er en in 1350 schout
H et lijkt alsof de grens ten zuiden van
Eemnes daarm ee ook gedefinieerd is. Al- van U trecht. In 1359 nam zijn zoon Wer272

TVE 22e jrg. 2004

ner van D rakenburg voor de tijd van 28
jaar D e Vuursche in pacht van het kapit
tel van St. |an te U trecht.10 Hij noem de
zich H eer van D iaken burg en Drakenstein. Werners (ok Warnars) Hofstede.
waarnaar heel veel wordt gerefereerd, is
de voorganger van Drakenslein. Een na
zaat van hem vroeg opheldering over zijn
rechten in het veen, blijkens een gelasting van H ertog A lbrecht aan Jan Heenvliet, de baljuw van Am stelland en W ater
land, op 3 mei 1397. Hij moest Frederik
van D rakenburg m et twee anderen van
het gerecht van Amsterdam de grenzen
van zijn gebied wijzen 'ende geven Vrederic voirs. volcomen o irlo ff en d e consent,
zijnen veen. (...) an te tasten en d e die te
graven ende te gebruveken to t sijnen bes
te p r o ffijte '. Frederik had de graaf van
Holland lange tijd ‘goedertierlijcken ’ver
volgd en dikwijls aangetooncl 'hoe dat hij
veen leggende h e e fft te gader m it onsen
go ed en luyden ende ondersaten tan
G ovlant’. Hij wilde nieuwe bewijzen van
afscheiding verkrijgen, om dat hij grote
schade had geleden. H ier is dus een in
dicatie dat het betreffende veen (het
Baarnse Veen) op H ollands gebied zou
liggen. Wat had hij anders m et de graaf
van doen? Hij zal aan h et graven zijn ge
gaan ro n d 1400, want dit wordt aange
haald in een getuigenis uit 1502, waaraan
de rentm eester van K ennem erland en
Gooiland herin n erd e. De zeer oude Her
b ert Garbrantsz uit Hilversum, vertelde in
1471 dat ca. zeventig ja a r eerder Frederik
Jansz. van D rakenburg een brede gracht
begon te graven vanaf de Leeuwenpaal.1"
Bekend is dat hij zijn veen wilde ontwate
ren en dat uiteindelijk via de Dra ken bur
g e r Gracht heeft gedaan.13 Wijst dit erop
dat de afwatering eerst moest plaats vin
den via een voorloper van de Gooiergracht of heeft de getuige zich gewoon
vergist?

H erinneringen vervaagden, m arkeringen
verdwenen en de waarheid werd ver
draaid in de richting van het eigen be
lang. De vele oorlogshandelingen in ver
band m et de H oekse en Kabeljauwse twis
ten, waarbij veel vernielingen werden aan
gericht, zullen geen goed hebben gedaan
aan de herinnering, eigendomsbewijzen
en andere docum enten. In 1471 was er
weer een hooglopend conflict. Gooiland
claimde via de procureur van hertog Ka
rei van B ourgondië (de Stoute) dat de
Vuursche en het Baarnse Veen bij Gooi
land hoorden, zoals wel zou m oeten blij
ken uit oude scheidingen, m arkeringen
en getuigenissen. Zelfs ‘m e e r daertoe,
want die van Baern geven tijns van h o e
ren [hun] venen en d e lande d e r graeflycheit'. De grens tussen G ooiland en
U trecht zou volgens de Gooiers m oeten
lopen van de Leeuwenpaal via de V uur
sche naar W crncts hofstede, verder recht
toe op de voormalige hofstede van Elten.
1lel bleek dat de H ollanders geen deug
delijk bewijs konden tonen en evenmin
de hofstede konden vinden, tot groot
leedvermaak van de U trechters.11 De
plaats van deze hofstede is nog steeds in
nevelen gehuld. Hij zou ruim genom en
ergens ten zuiden van Werners hofstede,
tussen M aartensdijk en Soest hebben ge
legen. Hij is wegens de onduidelijkheid
niet op de overzichtskaart aangegeven.
De zaak bleef han g en ,1’ m aar er zou toen
reeds overeenstem m ing zijn dat de grens
vanouds gezien moest worden langs en in
het verlengde van de R ee o f Wakkersweg,
m et dien verstande dat het voormalige
O ostholland als een erkende hap daaruit
aan de bisschop was toegekom en.

Perikelen in de zestiende eeuw
Op 5 novem ber 1502 verschaft de Rent-

TVE 22e jrg. 2004

273

m eester-generaal van K ennem erland en
Gooiland, Jacob Jacobszoon, inzicht om 
tren t de m oeilijkheden over de grenzen
van Gooiland, om dat de U trechters vol
gens de getuigenissen vele ja re n h et ver
onderstelde gebied van Gooiland waren
b innengedrongen en in de venen hadden
gegraven.1*’ Er worden verschillende ge
tuigen aangehaald, w aaronder de reeds
genoem de en ook een voorbeeld waarbij
een aantal paardendieven op W erners
H o fsted e w erden vastgehouden om later
in Hilversum te worden opgehangen. In
1520 d ringt bisschop Philips van Bourgondië er bij de Staten van U trecht op
aan om advies te geven inzake de schei
ding van Gooiland en U trecht.17 Ook
H olland was actief. Pieter Aelmansz., se
cretaris van N aarden, ging in 1525-1527
incognito op zoek naar de grenzen van
het Gooi. Hij ontdekte zo dat de h ofsted e
van D rakenburg tienden betaalde ‘o n d er
d e lin d e van Baarn ’, waarm ee gezegd zou
m oeten zijn dat deze m et haar grondge
bied, h et Baarnse Veen, bij Gooiland
hoorde. V erder ondervroeg hij een oude
inw oner van de Vuursche over het ter ker
ke gaan. Deze antwoordde: ‘n een wij en
h oeren [ho ren ] h ier n ergens in S tich t te
kercken, en d e souden wij elders van
rechtsw egen ter kercken hoeren, dat son
d e wesen in Goylant. De getuige, één van
de zeer weinige inwoners, stelde: ‘sonde
rec h t nae rec h t gaen, die Vuvrs waer Holla n t’.
D uidelijke g ren s in 1535
Dit was om streeks 1532 de aanloop naar
h et escaleren door de Gooiers met de
p ro cu reu r van H olland van de onenig
heid naar de G eheim e Raad (ook ge
noem d Secrete Raad, vergelijk R aad van
State). U trecht eiste dat de grens getrok
ken zou w orden recht vanaf de Leeuwenpaal tot de hoek van h et Gooierbos, ge
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richt op de Dom in Utrecht. D e/e lijn is
weergegeven in de kaart die is toegeschreven aan Cornelis Domisz. e n /o f Evert van
Schaick.19 Een vereenvoudigde kopie van
deze kaart is hier afgebeeld. De H ollan
ders eisten inm iddels dat de grens vanaf
de uiterste zuidwestpunt van Eem nes (gp
6) naar de B eukenboom (c) op de Vuur
sche zou lopen en vandaar als eerder ge
ëist. De G eheim e R aad wees vonnis op 15
oktober 1535: Te weten van het m idden
van de waterloop aan de m ond van de
Eem, naar het westen tot aan de Leeuwenpaal. Van de Leeuwenpaal zuidwaarts
lijnrecht op de dom toren, ‘regard n e
m ende. to t aan 't uytterste eyndc van de
D orpen van E m enessc; item van 't voor
schreven uytterste eynde van E m enesse
to t aan de Ree, o f W akkersweg to e ’ (punt
b), vandaar zuidwaarts tot aan de beuken
boom op de Vuursche en dan verder tot
aan W erners H ofstede. V andaar gaat het
westwaarts helem aal tot aan de Weer,
langs de W eersloot.20 Dit is duidelijke
taal. Daarbij zijn betrokken Cornelis Do
misz. en Evert van Schaick. Meestal wordt
de kaart (abusievelijk) gebruikt om aan te
tonen dat al vanouds de hele grens op de
dom is gerooid. Dat gold echter m aar
voor een deel. Wie goed kijkt ziet naast
een grensweg (dubbele lijnen) een derde
lijn terwijl de grens ten zuiden van Eem
nes ook is aangegeven. Dat is het officiële
parcours van de grens, dat bij inspectie in
1536 werd afgelegd volgens het verslag
van mr. Everaert N icolai.'1 De grens
vorm de een tamelijk rechthoekige S en
sneed niet een groot stuk van Eem nes af,
zoals nog in 1471 was voorgesteld door de
Hollanders. Uitdrukkelijk werd verboden,
ook voor de ingezeten van Gooiland, om
grond te gebruiken en profijt te trekken,
voordat ze hun eigendom srechten had
den aangetoond. Diegenen die dat aan
konden tonen m ochten de betreffende
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Afb. 4: Overtrek van de kaart van Cornells Domisz. e n / o f Evert van Schaick uit ca. 1539, zuiden
boven (ontleend aan De Vrankrijker; zie ook noot 90)
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gronden exploiteren, ongeacht o f zij in
gezetenen van h et Sticht of H olland wa
ren. H et vonnis is duidelijk in zoverre het
de scheiding tussen H olland en U trecht
betreft, hoewel gerept w ordt van de L im iten van Goyland. De nu ontstane nieuwe
lim iet is nog lang te zien op kaarten die
afgeleid zijn van de kaart van H ornhovius
(1599), zoals op de kaarten van B.Fz. van
B erckenrode (1621, zie afb. 8 ) ” en W.Jz.
Blaeu (1630)23, echter ook met de rechte
lijn van de L eeuw enpaal naar de hoek
van het G ooierbos (hele G ooiergracbt) ,
zoals die door U trecht werd geïnterpre
teerd. Tot in de achttiende eeuw vind
m en nog afgeleide kaarten m et de van nu

afwijkende gewestgrens.24 Het vonnis laat
een duidelijke paradigma-verschuiving
zien. Eertijds was het eigenlijk onm ogelijk
om grond te gebruiken in h et rechtsge
bied van een andere heer. Met het onder
de heerschappij brengen van het Sticht
onder Karel V, die tevens in 1528 de bisschop zijn wereldlijke m acht afnam, was
een situatie geschapen waarin dit m oge
lijk werd.
E em nes in verweer
H et vonnis leverde ondanks de duidelijke
taal toch problem en op. In de eerste
plaats bij Eemnes. De Eemnessers hielden
vol, dat m en t an de Leeuw enpaal tot aan
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Afb. 5: Restant van de onofficiële grens tussen Eemnes Buiten en Blaricum tot 1535 genomen
vanaf de Slom eg (foto auteur). Nog steeds is de sloot o f oude kreek, die gericht is op de Leeu
wenpaal achter de bosjes in de verte, zichtbaar aan weerszijden van de Slotweg. Rechts op de
Bouwvenen m oet de hofstede Ruysendael hebben gestaan.
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d e Z u id w c n d n ie t lijn re c h t b e h o o rd e te
ro o ien , ‘h o e w e l d ie n ie t r e c h t en gaat,
b e h o o rd e [hij] voor 't g e r e c h te scheytsel
g e h o u d e n te zvn, also V selve van allen
o u d e n tyd en voor h e t scheytsel b eyd en
la nden g e h o u d e n h a d d e g e w e e s t’. Dit
gaat over de R o uw venen te B laricum . De
b etre ffe n d e sch eid slo o t zou een o u d e
k reek zijn gew eest, die g e b ru ik t was als
een n atu u rlijk e grens. Hij is n og steeds te
h e rk e n n e n in h e t lan d sch ap en o p kaar
ten. V anzelfsprekend w aren d e (lo o iers
n u n ie t m e e r b e re id om d it stuk g ro n d af
te staan. Er kwam al snel e e n ak k o o rd tus
sen de p artijen . De E em nessers m o c h te n
d e g ro n d die reed s in g eb ru ik was in dit
geb ied b e h o u d e n teg en een jaarlijkse b e
taling van ‘d e rtig p la c k e n erftijns ’ aan de
keizer en tw intig aan d e re n tm e e ste r van
K e n n e m e rla n d [en G ooiland; JG ], Zij
m o esten de G ooiers, die g ro n d h a d d e n in
d at geb ied , m et ru st laten. O m te voorko
m en dat v ech tp artijen zo u d en voorvallen,
zoals in h e t v erled en , m o esten de E em 
nessers o p h u n kosten e e n re c h te d iep e
scheidsloot van een ro e d e (ca. 8 m)
b re ed graven tussen d e L ee u w e n p a a l en
d e Z yd w in d (n u L aard erw eg ). Die ligt e r
n u n o g en in feite kan alleen h ie r g esp ro 
ken w o rd en van een gracht. De E em n es
sers van B u ite n d ijk w aren h ie rm e e tevre
den. D at p ro b le e m sp eeld e niet ten zui
d e n van d e Zydw ind. N a een in sch in kelin g v an ca. 20 ro e d e n (gp 1-2) n a a r h e t
oosten m oest v an af h ie r de g ren s g ero o id
w o rd en o p de d o m to re n . De sloot, le tte r
lijk zo g en o em d , h o efd e m aar vier voet
b re e d te zijn en twee steken d ie p .23 Dit
tw eede stuk is sinds ja a r en d ag h e t enige
stuk g ren s van d e h u id ig e vier d e le n d at
op d e d o m is g e ro o id .26
O ostvcen en R id d erveen
De u itv o erin g van h e t vonnis w erd ook
aan gev o ch ten d o o r de e ig e n a re n van

g ro n d in O ostveen en R idderveen, de ve
n e n tussen H o llandse R ading en Lage
V uursche. A llereerst m o e t g e n o e m d w or
d e n d a t de nieuw e g rens tussen L ïtrecht
en G ooiland (lees H o llan d ) over de V uurse n a inspectie in sep te m b e r 1536 ak
k o o rd was b e v o n d e n .27 H e t gaat te ver om
alle verw ikkelingen te beschrijven. U itein
delijk besliste in 1541 de G rote R a a d van
M echelen, n a m en s K eizer Karel V:
‘S eggen en verklaren b y o n se se n te n tie
d efin itive voor recht, d e voorsz. S e n te n tie
van o n sen S ecreten R a d e geg even , d e n 15
oct. A n n o 1535 lestleden, b e ro e re n d e d e
L im ite n en b ep alinge d e r L a n d e n van
U trech t en G oyland (...) ’. D at is ook d u i
delijke taal. De g re n s van 1535 blijft ge
h an d h a afd . D aarn a ko m en e c h te r twee
a d d itio n e le reg elin g en aan de o rd e. H ier
n u eerst de scheiding van h e t veen bij h e t
G ooierbos als o n d e rd e e l van h et vonnis:
‘E n d e aangaande d ie van O ostveen en
R id d erveen aan ’t oostzyde van Goyerbosch ' m oest vanaf de u iterste bo o m van
h e t G ooierbos (gp. 16) en de g rep p el ko
m e n d e vanaf W erners H o fste d e ee n
‘re c h te raye en sch yn b a er sch e y d se l’ ge
m aakt w orden in ongeveer dezelfde ric h 
ting als vanouds de g re p p e l langs het
veen van h et C o n ven t van O udwijk, ‘re ch t
o p langs h e t uytterste h a rd e van d e n selven bossche, (...) c o n tin u e re n d e deselve
n ie u w e raye lin ie re c h t o p d e n selven
>
28
cours tot aan ’t ha rd e van Lapersweg. In
1552 stelde de G rote Raad, n a een e e rd e 
re afwijzing. G ooiland in h e t gelijk we
gens onjuist uitv o eren van h e t vonnis, i.c.
d e grenslijn tussen d e h o ek van h e t G ooi
erbos to t aan h e t h a rd e van Lapersweg.
De g rens was uitgezet langs h e t G ooierbos
d o o r grove m isleiding van de la n d m e te r
Evert van Schaick. De G ooiers vreesden
zo voor een w aarde van ./ 200.000 aan
‘beste venen ’ te verliezen. De voor de af
b a k en in g verantw oordelijke com m issaris
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Cranevelt had in Hilversum m oeite om
h et vege lijf te red d en .29 Met ‘h e t harde
van L apersw eg’ zou volgens de eigenaren
van h et O ostveen zijn bedoeld ‘h e t harde
van de nieuw e w eg’, aan de kant van Hil
versum.30 Evert van Schaick gaf, toen hij
de eed m oest zweren, toe een fout te heb
ben gemaakt. De gedane executie werd
vernietigd. De fout werd gecorrigeerd en
de nieuwe scheiding werd gem aakt zoals
die nu nog loopt (gp 11- 16) . Dit werd de
grens tussen Gooiland en h et O ostveen,
niet die tussen H olland en Utrecht. Wan
n eer m en dat onderscheid maakt, dan is
het vonnis niet m eer verwarrend en val
len allerhande zaken op hun plaats. Op
deze zaak kom en we nog terug bij de
kaart van Sinck uit 1619.
Baarn en d e Vuursche
In de sententie van 1541, voorafgaande
aan h et uiteindelijke vonnis, werd de
Baarners h et gebruik van de gronden be
oosten de rechte lijn tussen de uiterste
zuidwesthoek van Eem nes (gp 6) en h e t
harde van Lapersw eg (ca. gp 10) toege
staan. Er w ordt gerefereerd aan zekere
afspraken die gem aakt waren tussen de
G rote Raad en de Baarners ‘h a ngende
den processe in date d en 2 s dach van
A p ril 1537’. De Baarners hadden zich
aanvankelijk ook niet onbetuigd gelaten
in h et proces en in de geweldplegingen
tegen de Gooiers: zij doodden er één.
H un strijdlust kwam voort uit de vrees dat
ca. duizend arm e m ensen geen mogelijk
heden van bestaan m eer zouden hebben
als h et Baarnse Veen aan de Gooiers zou
w orden toegewezen, terwijl het daarna
wellicht ongebruikt zou blijven liggen. Ze
zagen echter op tegen de lange d u u r van
h et proces en vroegen om de grond in
erfpacht te verkrijgen. Dat werd hen toe
gestaan door H olland tegen een onbedui
den d e canon.31 Kortom dit was een soort
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gelijke regeling als m et de Eemnessers in
de B ouw renen bij Blaricum en het onder
streept dat het gebied H ollands bleef,
m aar de Gooiers kregen geen recht om
ten oosten over de ‘raye ’te graven o f enig
profijt te genieten. Zij w erden verplicht
om de Baarners ‘rustelijk en vredelijk te
laten g en ieten en d e g eb ru m c ken die er
ven en [om streden] landen co ntentieux,
b innen die L im iten voorschreven, als
haar eygen goederen. ’
In decem ber 1542 had Philips II de eige
naren van O ostveen en van R idderveen
een octrooi verleend om iedereen te
‘a pprehenderen ’ (arresteren) die weder
rechtelijk hun eigendom m en aantastte.
O ndanks dat het de Gooiers verboden
was om eigendom over de raye (huidige
H ollandse S lo o t o f G ooiergracht ten oos
ten van de Bosberg) te ‘p reten d eren ' en
daar te kom en om tu rf te steken, te plag
gen, etc., bleven ze dat doen en gingen
nog verder. Ze brachten ook schade toe
aan de eigendom m en van Jan van Culemborg, h eer van Rijnswoude, de Vuursche,
etc.. Zijn gebied lag voorbij de beide ve
nen, voorbij wat nu de ‘taartp u n t’ van de
gem eente De Bilt is (eertijds ook Maar
tensdijk). Tot in de jaren na 1570 werden
processen gevoerd door Jan van Culemborg en zijn weduwe Agatha van Alkemade.32 Bij herhaling m oesten de autoritei
ten de Gooiers terechtwijzen. In 1591 ver
zochten de Staten van H olland de Gooi
ers de grensm arkering opnieuw aan te
brengen en te respecteren. Dagelijks
werd deze echter gepasseerd voor het ge
wraakte doel.33 De Gooiers leken m oeite
te hebben m et het onderscheid tussen de
grens van G ooiland en die van Holland.
H et taalgebruik was in zekere zin verwar
rend. O f was het gewoon ‘boerenslim 
h eid ’, gedwongen door h et moeilijke be
staan? De eerder genoem de raye m oet
worden gezien als een lijn langs de lntidi-

TVE 22e jrg. 2004

ge G ooiergracht en de Hollandse Sloot,
terwijl m et de lim iten de grenslijnen van
H olland en U trecht bedoeld zijn. Deze
lijnen zijn o.a. in de kaarten van H ornhovius (1599) en Blaeu (1630) globaal weer
gegeven. De situatie was voor het Baarnse
Veen, de Vuursche en stukken Ridderteen en Oostveen vergelijkbaar met
Loosdrecht: wel bij Holland, niet bij bet
Gooi. H et was echter geen hom ogeen en
verenigd rechtsgebied, zoals Loosdrecht.

Perikelen in de zeventiende eeuw
Twaalfjarig Bestand
Op basis van de verschillende bronnen
lijkt het dat het Oostveen en het Ridder
veen het meest attractief waren, want daar
waren de meeste problem en. Er werd ge
sproken over 'beste v e n e n ’?4 In 1612
m oest P.C. Hooft, de baljuw op het Muiderslot er aan te pas komen. Deze poëti
sche m an m oest m et dreigem enten ko-
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Afb. (>: Raai t van Sinck uit 1619, zuiden boven, aangaande grenskwestie van datjaar (coll. Natio
naal Archief, VTH2582; zie noot 38)
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m en om de Gooiers te laten stoppen m et
h et steken van tu rf in h et O ostveen en
h et R idderveen: geldboete voor de eerste
reis, geseling voor de tweede, de galg
voor de d erde keer.3’ Toe maar! H et tijd
stip ligt in h et zogenaam de Twaalfjarig
B estand (1609-162i). Men had blijkbaar
weer tijd voor dit soort zaken door de rust
die voorlopig was teruggekeerd na de ver
wikkelingen van de O pstand tegen Philips
II. In 1617 escaleerde de zaak verder,
want de geërfden van O ostveen beklaag
den zich weer over turfsteken, graven en
zelfs h et wegvoeren van schapen door de
Gooiers blijkens een dossier van het Ka
p itte l ten D o m M
‘ Dit dossier w ordt door
H eringa om schreven als ‘S tu kken b etref
fe n d e h e t proces, gevoerd voor h e t H o f
van H ollan d d o o r g eërfd en van O ostveen
etc. ’ Dit on d ersteu n t mijn redenering dat
h et ging om een aangelegenheid binnen
H ollands gebied, die dus bij dat h o f thuis
hoorde, hoewel de eisers U trechters wa
ren. De zaak zal wel aangekaart zijn bij
het H of van H olland, m aar het is niet tot
een vonnis gekom en, want dat is niet aan
wezig. H et blijkt dat een ja a r later de zaak
in han d en is van de Staten van de betrok
ken gewesten.
De Staten van U trecht brachten de
klachten over aan de Staten van Holland,
die daarop P.C. Hooft om advies vroegen.
Hij nam het voor zijn Gooiers op, want hij
stelde vast dat de overtredingen weder
zijds waren. Hij adviseerde op 15 juli 1618
aan de K am er Van R ekeningen, om op
nieuw grote m isverstanden en daaruit
voortkom ende onlusten te voorkom en,
h et dienstig zou zijn ‘te m aecken [een ]
g ro ep e van suffisante b reed te en d iep te
m e t bepla ntin g d er aerde ter w edersijden
op te w erpen volgens i versoeck d er sup
p lia n ten [= O ostveners]
De Oostveners suggereerden dat de sloot, wallen en
hagen op Gooise grond m oesten kom en,
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om dat de Gooiers ook de gelegenheid
zouden krijgen om zonder problem en
hun vee op de verlaten en dus gebraakte
grond langs de wal en haag te weiden,
nota bene op de eerd er illegaal door
O ostveners ontgonnen grond! Een leuk
staaltje van verkooptactiek, waar H ooft
niet helem aal in m ee gaat, want hij ziet
een bezwaar in de kosten voor de Gooi
ers. Hij raadt aan om het werk stuksgewijs
en m et provisie te realiseren en snel een
begin te maken. V erder adviseert hij om
aan beide zijden commissarissen bij de
respectievelijke Staten aan te stellen, die
'onderlinge souden m ogen handelen en
naer alsulcks ordere (...) o p 't stuck van
de voorsz. g roep o f scheydsel, als to t on
d erh o u d t van desselves en den g o ed e na
bil) i schap w ierd vereischt. ’
A ctiviteit in 1619
Dat laatste lijkt overgenom en te zijn, want
op 5 m aart 1619 werd een commissie van
gedeputeerden van de Staten van Hol
land benoem d op advies van dc K am er
van R ekeningen. Dit waren gedeputeer
den Nicolaes van den Bouckhorst, heer
van W im m enum , Nicolaes W outers, bur
gem eester van Haarlem , mr. Adriaen
Pauls, rid d er en pensionaris van de stad
Amsterdam, en tot slot mr. Nicolaes van
Kinschot, advocaat fiscaal bij de K am er
van de R ekeningen. De commissie van
H olland had ruim e bevoegdheden. Zij
konden onderhandelen, kaarten en limie
ten laten maken, en alles wat verder no
dig was, waarvan zij wel rap p o rt m oesten
uitbrengen aan de Staten. Er werd in
overleg m et de U trechters een bijeen
komst gepland tussen 10 en 20 April
1619. In die m aand heeft Lucas Jansz.
Sinck, cartograaf, kaarten gem aakt van de
grenzen van het Gooi m et het Slicht,
waarvan hier een fragm ent van één is af
gedrukt.33 Dat geeft duidelijk de grens
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tussen U trecht en H olland aan zoals die is
gedefinieerd in 1535. P rom inent aanwe
zig loopt vanaf de uiterste zuidwesthoek
van Eem nes een lijntje naar het B lock
ings, vanouds aan de Lapcrsweg. Daar
langs staat veelbetekenend 'Scheijt tusschen Baern en G oijlant’, m aar helem aal
niets is aangegeven van de ra re van 1541
langs het O ostveen. Mijn verm oeden is
daarom dat het wel aangegeven stuk eer
der niet duidelijk genoeg was gedefini
eerd en dus onderw erp van discussie was.
H et is aardig om in dit verband de
kaart van Sinck nog beter te bekijken. De
meest westelijke greppel van vier, die
schuin de zuidgrens snijdt op de hoek
van de uiterste boom van h e t G ooierbos
(huidige hoek in grens van Gooiland m et
grenspaal 16), is exact gericht op de plek
waar de ‘nieuw e wech ' de rooiïng op de
dom toren snijdt. Verm oedelijk represen
teert daarom deze dubbele lijn de oude
onjuiste grensm arkering die in 1552 ver
nietigd m oest worden. Was hij toch nog
deels in het veld aanwezig? Een nauwkeu
rige vergelijking van de grenslijnen op
een hedendaagse kaart laat zien dat het
stuk grens tussen Baarn en Gooiland
goed overeenkom t met de huidige grens
tussen de grenspalen 7 en 10, evenals de
overige grenslijnen. Niet duidelijk is wat
de definitieve afspraak was tussen U trecht
en H olland. D aarna zijn er geen stukken
m eer in deze zaak gevonden in het ar
chief van de Staten van Holland. Wel zijn
er docum enten in de L etterkast van de
Staten van U trecht aangaande de zaak in
de jaren 1619 en 1620.39 D aarna lijkt het
h o n d erd ja a r rustig te zijn. De dubbele
wallen en de hagen, volgens liet advies
van Hooft, zijn niet gerealiseerd. Wel is
h et opm erkelijk dat de Roeterswal, die
parallel langs de ‘Scheijt tusschen Baern
en G oijlant' loopt, pas opduikt op de
kaart van 1621 van B.F. van Berckenrode.

Misschien is h et idee van wallen toen toch
op afwijkende wijze uitgevoerd. De oor
spronkelijke kaart zou gem aakt zijn in
1620, m aar die is verloren gegaan. Als de
wal al voor 1619 aanwezig was, dan zou
Sinck hem net als de G ooier schans op de
kaart hebben gezet. Te belangrijk in dit
verband om niet op te nem en. Ergo, de
Roetersw al, die oostelijk van en parallel
m et de lijn tussen grenspalen 8 en 10 ligt,
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Afb. 7: Fragment van de kaart van Sinck (Afb.
6), de Vuursche en het Baarnse Veen, Hol
lands gebied, verduidelijkt m et o.a. huidige
grensmarkeringen (vergelijk Afb. 2)
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is verm oedelijk gem aakt na april 1619 en
voor 1621, hoewel de tijd van verwerking
in de kaart wel erg kort is. Sinck was ech
ter wel goed op de hoogte van de situatie
in de omgeving.

Einde van alle onduidelijkheden in 1719?
Eén g rens
Kos concludeert dat in h et algem een de
Erfgooiers aan het langste eind trokken.
Dat mag zo zijn voor h et gebied waar de
Gooiers h u n gronden hadden, ten westen
van de huidige G ooiergracht. M et dit
overzicht is aangetoond dat de E rfgooiers
daarbuiten wel m eer wilden, m aar al in
1535 op hun plaats zijn gezet, en daaraan
regelm atig m oesten worden herinnerd.
In 1719 waren de Staten van H olland het
eigenzinnige en ongrijpbare gedoe in het
Gooi zat. Dit was naar aanleiding van een
kwestie binnen eigen gebied, de rechten
van de h o fsted e O ud-Bussem ,40 Ook
speelden er toch nog grensconflicten met
anderen buiten Holland. Dat is voor mij
reden om aan te nem en dat de definitie
ve grensregeling tussen H olland en
U trecht is blijven steken tot 1719. Dit
leidde tot h et in kaart brengen van alle
gronden en hun gebruik, dus ook de
grenzen van h et dom ein van de E rfgooi
ers. In 1709 was het resultaat de nam en
lijst van E rfgooiers (1708) en de ‘Caarte
van G oijland A" 1709’ van Justus van
Broeckhuijsen. O p basis van die kaart,
m et enige correcties, is uiteindelijk in
1719 besloten om de grens vanaf de Leeuwenpaal bij de Blaricumse m eent defini
tief uit te zetten. Merkwaardige uitstulpin
gen langs de grens m et het O ostveen ten
gunste van de Gooiers w erden weer recht
getrokken. H ierm ee kwam het eertijds
aan H olland toegewezen gebied aan
U trecht. De grens van H olland en Gooi282

Afb. 8: Fragment van de wandkaart van Hol
land door B.F. van Berckenrode, uitgave 11!
Jz. Blaeu 1621 (ontleend aan Donkersloot-de
Vrij; zie noot 22). De oriëntatie is hier m et
h e t noorden boven. De grens van h et Gooi is
aangegeven, evenals die tussen Holland en
Utrecht van 1525 tot 1719. De Roeterswal is
de streep in het verlengde en ten noorden
van de Gooierschans hij het Baarnse veen. De
details kom en ook voor op de kaart van Bleau
uit 1630 (zie noot 23).

land viel daarna sam en en werd m et aller
hande details gedocum enteerd op de
kaart van 1723 van M aurits Walraven. Op
gedefinieerde punten w erden grenspalen
gezet m et aan weerskanten de wapens van
Holland en Utrecht, gericht naar het be
treffende gebied. Tegenwoordig worden
ze vaak abusievelijk allemaal wel L eeu
wenpalen genoem d.41 Er is m aar één
Leeuw enpaal, de ongenum m erde bij Blaricum-Bijvanck. Opvallend is de grotere
dichtheid langs de grens van het Oost
veen. Daar was dat nodig om geen excuus
te hebben voor het niet k unnen zien. Vol
gens de definitie van de grens is alleen
het stuk tussen de palen nr. 2 (aan Laar-
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derweg, Eemnes) en nr. 6 (drie-gemeenten-punt Baarn-Eemnes-Laren, bij het
voormalige theehuis H eidebloem en cam
ping 't Laer, gerooid op de lijn van de
Leeuw enpaal naar de D om toren te
U trecht. Voor de geschiedenis van de pa
len w ordt verwezen naar publicaties van
o.a. R odenburg en Boekelm an41, met
waarschuwing voor enkele onjuistheden
over de oude tijd.
On di lidi -lijke geschiedschrij\ ïi ïg
W aren er geen onduidelijkheden m eer
over de grens van het Gooi en H olland na
1719, ze zijn blijven bestaan en gevoed in
de geschiedschrijving over de periode
daarvoor. Strikt genom en was de grens
van h et Gooi, in de zin van grens van het
g eb ied van de Erfgooiers min of m eer
duidelijk sinds 1541. Vanwege de Erfgooierskwcsties zal de aandacht vooral gericht
zijn geweest op de om grenzing van dat
gebied. Stilzwijgend en sluipenderwijs
heelt iedereen in de afgelopen eeuw aan
genom en dat de grens van Holland aan
de oostgrens dezelfde was als die van het
Gooi. Tot besluit zullen een aantal au
teurs aangehaald worden die op zijn
minst dit aspect veronachtzaam d hebben.
Perk (18(56) was sterk op het Gooi ge
licht. Hij noem de wel het feit dat de
Baarners de [Hollandse; JG] grond in erf
pacht kregen. Hij zal zich daarom wel im
pliciet bewust zijn geweest van de situatie
maar ging er verder niet op in. R oden
burg, die Enklaars werk heeft bestudeerd
en een interessant boekje heeft geschre
ven in 1938, is helaas over het vonnis van
1535 h een gelopen als zijnde een ondui
delijk vonnis. Hij had op basis van En
klaars verwijzing naar het Groot Utrechts
Placaatboek van Van de W ater hetzelfde
kunnen concluderen als hier is gedaan
o m trent de grens van Gooiland en Hol
land tussen 1535 en 1719. Ook Enklaar42

zelf m aakte zich er in (zijn) deel I van de
gerenom m eerde Geschiedenis van Gooi
land gemakkelijk van af m et een tegen
strijdig stuk tekst. Daarin wordt de defini
tie van de grens uit 1535 aangehaald en
hij verklaart onm iddellijk dit 'ongeveer
de grens te zijn geweest, die n o g de p r o 
vinciën N oord-H olland en
U trecht
s c h e i d t Zij m oeten hierm ee anderen op
h et verkeerde been hebben gezet in late
re publicaties. Van hen geen woord over
de perikelen rond 1619. H et kan ver
klaard worden m et de aandacht van En
klaar voor de rechtsbronnen. Voorts rept
h et Groot Utrechts Placaatboek niet over
de periode tussen m edio zestiende eeuw
en de C onventie van juli 1719.
Raven brengt de zaak van de grenzen
van de kaarten van Hornhovius (1599),
Sinck en enkele anderen in 1954 aan de
orde. Hij suggereerde ten onrechte, dat
de grens van 1535 al in 1538 en 1541 is
herroepen. Hij heeft als zovelen de nade
re bepaling van de scheiding tussen de
G ooiland en de H ollandse gebieden van
de Baarners en Oostveners aangezien
voor de herziening van de limietschei
ding tussen U trecht en Holland. Hij
schrijft: ‘H o e k o m t h e t n u dat deze zo
kortstondige grens van 1535 eeuwenlang
h e t kaartbeeld b le e f beheersen? Wij k u n 
nen er slechts naar g issen .' Hij verklaart
het m et de suggestie dat H ornhovius net
als Van de W ater abusievelijk de
‘o n d u id elijk e' grensomschrijving van
1541 heeft aangezien voor dezelfde als
die van 1535.43 H ier mag nu worden ge
schreven, dat Hornhovius, Van Berckenrode en an d eren het gebied dat Hollands
was, m aar niet Goois, precies om lijnd
hebben. Raven was het slachtoffer van
een collectieve blinde vlek.
Kaarten van Sinck uit 1619 zijn een
aantal m alen gepubliceerd als illustratie,
m aar lijken tot nu toe niet op hun waarde
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te zijn geschat. Dekker e.a. m aken het
helem aal b o n t m et ‘D eze H ollandse kaart
van d e lim ietsch eid ing tussen E em nes en
h e t G ooi u it 1619 (...) lijk t de sm alle
strook grond, die in 1535 alsnog aan de
E em nessers w erd toegew ezen, n ie t van
harte als Stichts te willen erken n en .’ Daar
ging het niet om en dat was al in 1351
geregeld. H et zijn in tegenstelling de
U trechters geweest die grote m oeite had
den m et het grensverloop. Maar al m et al
in 1619 b en aderen de Staten van H olland
en U trecht elkaar als ‘g o ed e Vrund en d e
N abuyeren en d e B o ntg eno ten ’. Deze uit
glijder bij de illustratie d oet afbreuk aan
D ekker’s overigens goede verhaal. Zo blij
ven onjuiste zaken rondzingen door de

autoriteit van het gedrukte woord in ove
rigens m ooie boeken. Het gaat hier juist
om een nauwkeurige kaart van een land
m eter, die de grens van 1535 en het stuk
van de scheiding van G ooiland binnen
H ollands gebied vastlegt dat blijkbaar eer
der nog niet was gedefinieerd. De kaart is
zo nauwkeurig dat de verschillende p u n 
ten en lijnen van de huidige grens en an
dere oriëntatiepunten praktisch exact
overeenkom en m et de huidige situatie.
De verklarende tekst o n d er het linker car
touche, hoewel moeilijk leesbaar, ver
toont de nam en van de eerder genoem de
commissarissen van Holland. In een vol
gende bijdrage zal nog eens op deze kaart
w orden terug gekom en.

Étm «fs
met?
Alb. 9: Vredig tafereeltje rond het kerkje van de Lage Vuursche, dat in 1658 op het terrein van ’t
Huys Drakenstein werd gesticht, door L.P. Serrurrier (1731) naar Cornells Pronk, 1691-1759
(col/. Utrechts Archief)
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Vragen te over
Er zijn nog wel een paar vragen blijven
hangen. Een belangrijke vraag is de posi
tie van de m ensen die in het om streden
gebied w oonden, hoe weinig dat er ook
waren. Bekend is dat vanuit Lage Vuursche gekerkt werd in Baarn, voordat daar
een eigen kerkje was, en dat in Eemnes
Binnen gekerkt werd door de bewoners
(uit de omgeving) van Groeneveld en
D rakenburg. H et was, zoals we zagen, een
com plex grensgebied waarover nog m eer
is uit te zoeken op bestuurlijk vlak. Hoe
zat h et allemaal m et de H eerlijkh eid van
de Vuursche? In hoeverre werd er vanuit
U trecht aan de touwtjes getrokken om dat
er U trechtse grondeigenaren in het spel
waren en, naar h et schijnt, later m eer
Hollandse (Amsterdamse) eigenaren?
M et dank aan de h eren J A . B akker en Ur.
van Ijken voor diverse tips en h u lp m et
hi'onn en ma teriaai.
ing.J.J. (Jaap) G roeneveld is bestuurs- en
redactielid van TVE. Daarnaast is h ij ac
tie f in d e H istorische K ring Eem nes.
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O proerigheid der boeren
in Gooiland in 1588
Bas d e L ig t
Nooit in het verloop van de zogenaamde
Tachtigjarige Oorlog heeft de zaak van de
opstand tegen Spanje er zo slecht voorge
staan als in het jaar 15SS. Na de afzwering
van Filips II als landsheer en de moord
op Willem van Oranje was tevergeefs
steun gezocht bij Frankrijk. De door ko
ningin Elisabeth van Engeland te lmlp
gestuurde graaf van Leicester werd al snel
meer als vijand dan als vriend beschouwd.
Hij verliet ontgoocheld in december 1587
de Nederlanden, een bestuurlijke en mili
taire chaos achterlatend.
De tien jaar daarvoor door de Spaanse
koning aangestelde landvoogd en veld
heer Panna boekte intussen succes op
succes, m et als hoogtepunt de verovering
van Antwerpen in 1585. Filips II was in
1587 al ver gevorderd m et de vorming
van een 'onoverwinnelijke vloot' om eerst
Engeland klein te krijgen en dan defini
tief zijn gezag te vestigen in noordwest
Europa, ook in de opstandige Nederlan
den. De door astrologen voor 1588 voor
spelde onheilen leken werkelijkheid te
worden.

W eerstand en oproerigheid
In de bedreigde landen dwongen de ver
eiste defensieve m aatregelen tot het op
leggen van zware belastingen. Dat veroor
zaakte natuurlijk veel weerstand en op
roerigheid in onze streken, ook onder de
boeren, die toch al veel te lijden hadden

van het krijgsvolk dat deze landen al zo
lang onveilig maakte. De eendracht, die
volgens het devies van de in 1579 geslo
ten Unie van U trecht macht zou maken,
was ver te zoeken. De com binatie van
Spaanse dreiging en binnenlandse anar
chie was wel geschikt om de nagestreefde
onafhankelijkheid van de noordelijke Ne
derlanden voorlopig een illusie te laten
blijven.
Net als in het latere ‘ram pjaar’ 1672
was het volk redeloos en leek het land
reddeloos, m aar het allesbeslissendc ver
schil was in 1588, dat de regering aller
minst radeloos was. ‘Door de militaire
successen van Maurits en Willem bode
wijk en door het politieke genie van Oldenbarnevelt ontstond in enkele jaren
een levenskrachtige staat m et een volko
m en nieuwe staatsvorm: de Republiek der
Zeven V erenigde N ederlanden’, aldus de
historicus H.P.H. Jansen. Maurits was se
d ert 1585, hij was toen achttien ja a r oud,
stadhouder van ffolland en Zeeland. Zijn
neef Willem Lodewijk was vanaf 1584,
toen 24 ja a r oud, stadhouder van Fries
land. O ldenbarnevelt was ‘landsadvocaat’
van H olland vanaf 1586. In G elderland
en Overijssel was sedert 1583 graaf Adolf
van Nieuwenaar en Meurs stadhouder; in
1585 werd hij dat ook van U trecht. Van
de vier genoem den is hij zeker wel de
minst bekende.
Adolf van Nieuwenaar was afkomstig
uit het protestantse geslacht d er graven
van N euenar in Duitsland, geboren om-
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Graaf A d olf van Nieuwenaar (coll. Iconogra
fisch Bureau, Den Haag)
streeks 1545. Hij was getrouw d m et de
weduwe van de in 1568 op last van Alva in
Brussel onthoofde graaf van H oorne. Als
stadhouder van U trecht was hij aanvanke
lijk een aanhanger van de politiek van
Leicester. Toen hij h et bewind over de
drie m eest bedreigde provincies op zich
nam deed hij dat als betrekkelijke vreem 
deling. Hij was niet goed op de hoogte
van de hopeloos-ingewikkelde toestanden
hier, die h et gevolg waren van de conflic
ten tussen dem ocraten en aristocraten,
tussen Calvinisten en m eer vrijzinnigen,
tussen U trechters en Hollanders. Eigen
lijk schijnt hij door U trecht vooral te zijn
aangezocht om de groeiende m acht van
H olland in te dam m en. Dat was een
beetje te optimistisch gedacht.
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In het voorjaar en de zom er van het roeri
ge ja a r 1588 leerde Adolf van Nieuwenaar
in ieder geval de Vechtstreek kennen. Dat
was o n d er m eer bij gelegenheid van een
door de overheid georganiseerde wolven
jacht. In het ja a r 1587 waren volgens de
geschiedschrijver Pieter Bor in zijn Oorsprongh, begin en ven olgh d er N ederlandsche oorlogen, beroerten en borgerlijke oneen ig heden grote troepen wolven
uit B rabant en V laanderen door het oor
logsgeweld verjaagd, en die hadden hun
heil gezocht in o n d er andere de bossen
van het Sticht en Gooiland. De LTrechtse
overheid zette in 1588 zelfs een prem ie
van 30 gulden op een gedode wolf. Anno
2002 pleiten de jongerenbew egingen van
de Partij van de Arbeid, het CDA en
G roen Links in hun ‘Paprika-akkoord'
niet alleen voor legalisering van solt
drugs, de gekozen burgem eester en een
Europees netwerk van Zeppelins, m aar
ook voor ‘herintroductie van de wolf in
N ed erland’ [NRC, 21.01.2002].
O p 22 april 1588 had m en duidelijk
andere zorgen. Op die dag was een grote
m enigte boeren uit G ooiland bijeengeko
m en, ‘g ew apent m e t roeren en kaesbalckers o nline den W o lff te jaegen'. Blijk
baar hadden die niet alleen een afkeer
van wolven, want ze hadden zich ook
schuldig gem aakt aan ‘in so le n te n ' (bal
dadigheden, onbeschaam dheden) ten
opzichle van de jager van de graaf van
Nieuwenaar, de U trechtse stadhouder.
Die hadden ze ‘s eer lelijck geslagen en de
gesteecken, en d e h em drie haesen affgenom en, dreijgende seer in solentelijck
d en perso on van Sijn G enade [d e stad
h o u d er] selver, vol ders som m ige van de
in gesetens des Stich ts van U trecht clootgeslagen en d e doorschoten, som m ige g e 
slagen en d e m e t in so len te w oorden ge-
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clreijcht '. O p verzoek van de sta d h o u d e r
b e n o e m d e h e t H o f van U tre c h t e e n com 
missie die de zaak zou o n d erzo ek en . Aan
d e resolu tie d aaro v er van 25 april 1588
zijn de b o v en staan d e gegevens o n tle e n d .
H e t is (mij) n ie t b e k e n d wat de o o r
zaak o f a a n leid in g v o o r de H ollandsU trech tse g ew eld d ad ig h ed en is geweest.
De drijfjacht d ie n d e to ch een g e m e e n 
schappelijk belang. H e t is n ie t o n g e b ru i
kelijk, d at in een alg eh ele crisissituatie,
zoals die er o p dat m o m e n t was, g eza g s
dragers en h u n d ie n a re n , in d it geval de
sta d h o u d e r en zijn 'ja g e r', als zo n d e b o k
w orden geb ru ik t. D at is zelfs e e n b eetje te
begrijpen . M aar de re d e n w aarom de b o e
re n en b u rg ers van a a n g re n z e n d e pro v in 
cies elkaar h ie r te lijf g in g en is (mij, al
weer) n ie t duidelijk, vooral n ie t in h e t
licht van de h ie r v o lgende feiten.

G eheim accort
De b e d reig in g die u itg in g van wolven en
allerlei v reem d krijgsvolk kwam voor de
bevolking o p het p lattelan d , zoals al h ie r
voor gezegd, n o g bij de zware d ru k van de
b elastin g en in deze crisistijd. H et w aren
p ro b le m e n die n a tu u rlijk n iet b e p e rk t
bleven to t alleen h e t S ticht o f alleen
G ooiland. In d e c e m b e r 1587, dus n og
ruim voor de o n g e re g e ld h e d e n bij de
w olvenjacht, was e r een g eh eim ‘accort
o ff v e rb o n t’ gem aakt tussen de b o e re n
van L o o sd re c h t en H ilversum in H o lla n d
enerzijds, en de b o e re n uit de Stichtse
d o rp e n W estbroek en A ch ttien h o v en a n 
derzijds. Zij h a d d e n daarbij b eslo ten b e 
lastingbetalin g to t o p zekere h o o g te te
w eigeren. O ok w erd afg esp ro k en d a t ze
zich desn o o d s m e t gew eld zo u d e n verzet
ten teg en o v erh eid sin g rijp en , en d a t zij
elkaar w ederzijds te h u lp zo u d en k om en
m o c h t die situatie zich v o o rd o en .

K ort n a d e zo tu rb u le n t verlo p en wolven
ja c h t van april 1588, die m isschien nog als
een uit d e h a n d g e lo p en in cid e n t zou
k u n n e n w orden beschouw d, was e r in de
U trech tse d o rp e n z o n d e r m e e r sprake
van ‘w ed ersp a n n ich eijt van ‘t m e e re n d e e l
van o n ze h u ijslu ijd e n [b o eren ], d ie een ig e n tijt g e le d e n to t verscheljd en reijsen
[versch eid en e k e re n ] to t H ilversum en
a n d e re p la e tse n in G o ijla n t zijn vergadert
g ew eest, e n d e ald a er g e c o m p lo tte e rt h e b 
b en eg h een sch a ttin g e o f f c o n trib u tie te
g e v e n dan d ie g h e e n e d ie z ij b ij tijd e van
K eijser K aerl g eg e v e n h e b b e n ’. Dat was
dus v oor 1555, toen keizer Karel V af
stan d d e e d van d e re g e rin g ten behoeve
van zijn zoon Filips II. D aarn a was de be
lastin g druk n a a r toen m alig e m aatstaven
excessief to eg e n o m en .
De w ed e rsp an n ig h eid u itte zich in h e t
feit d at veel Stichtse d o rp e n n ie t m eer
m e t h u n p ro d u k te n n a a r d e stad kwa
m en , d a t ze zich b esch an sten en m et
w ach ten versterkten. D at alles g e b e u rd e
in sam enw erking m et d e b o e re n uit G ooi
land. O p m ark td ag e n w erd de to egang
tot de stad b elem m erd , w erd en schuiten
b e ro o fd en m arktw aren in beslag g e n o 
m en . O m de zaak n ie t te d o e n escaleren,
h a d d e n de Staten van U tre c h t aanvanke
lijk een nogal co u lan te h o u d in g a an g en o 
m en, m aar toen h e t gew enste effect d a a r
van u itb le e f w erd er tol actie besloten. O p
26 juni 1588 schreven zij aan d e Staten
van H o llan d , h u n 'E dele, w elgeboren,
h o o c h g cleerd e, Ironie, z e e r voorsienige
H eeren , vrien d en e n d e g h u n stig e naeb u ijr e n ’, over cle uit de h a n d g e lo p en si
tuatie: te n eerste om te vragen o f die H ol
lan d ers n ie t eens ee n e in d k o n d e n m a
ken aan de ‘c o n sp ira tie ’ (sam enzw ering)
van d e G ooilanders, en vervolgens om te
w aarschuw en, o p d a t ‘d ese ca n cker n ije t
voort en g a e t o ver d ie a e n g re n se n d e d o r
p e n van U .E .p ro v in tie ’.
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Reactie van H olland
O p 3 juli kregen de boeren van Loosdrecht en Hilversum van de baljuw van
Gooiland te horen, dat ze zich m oesten
o n th o u d en van elke bem oeienis m et de
boeren in h et Sticht, ongeacht welke af
spraak ze daarm ee ook zouden hebben
gemaakt. G eholpen heeft het niet, want
een dag later, op 4 juli, kwamen de Gooise boeren die van W estbroek gewapen
d erh an d te hulp toen de graaf van Nieu
wenaar orde op zaken kwam stellen. Bij
die confrontatie viel een exem plaar van
het Hollands-Stichtse boerenakkoord in
han d en van de U trechtse stadhouder. Hij
stuurde dat, samen m et de bekentenis
van een in W estbroek gevangen genom en
Loosdrechtse boer en een lijst ‘van de
hoo ffd en en d e rotm eesters [hoofden van
een groepje soldaten, hier van oproer
kraaiers] van d e selve twee dorpen ’ aan

de Staten van H olland, natuurlijk m et het
herhaalde verzoek de Loosdrechters en
Hilversummers tot de orde te roepen en
te ontw apenen.
H et is nu wel duidelijk, waarom dom i
nee Claes Jansen, 'de dicnaer lot Loosd re c h f, op 4 ju li 1588 in de classicale ver
gadering in Am sterdam zich excuseerde
'm et seeker redenen dat hij see/ qualick
can com m en op die classicale vergaderinghe en d e derhalven begeert van die
broederen zij willen h em h ier in te geval
len sijn ’. Terzijde: de broederen vonden
het goed, als het m aar geen regel werd...
De Staten van H olland antw oordden
die van U trecht op 7 juli. Ze zouden er
voor zorgen, dat alle verdere problem en
betreffende de oproerigheid in Gooiland
en andere aan U trecht grenzende gebie
den voorkom en zouden worden. Ook
zouden alle com plotten en afspraken die
tussen de Hollandse en Stichtse boeren
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m ochten zijn gem aakt ‘g escheurt ende
g e b r o o c k e n ’ w orden. Alle
politieinstanties in Gooiland en omgeving wer
den daarom gelast de boeren te ontwape
nen. De hoofdofficieren kregen opdracht
te achterhalen wie de aanstichters en de
leiders van de oproerlingen waren. Om 
dat de Spaanse bedreiging bij dit alles
niet uit het oog moest worden verloren
kregen de burgerlijke en m ilitaire autori
teiten in de aan het Sticht grenzende ste
den de boodschap, dat zij goed acht
m oesten nem en 'tegens alle periculen
van den vijant \ die misschien gebruik zou
willen m aken van de chaotische toestand.
Daarbij werd ook nog eens gewezen op
‘p ericulen van in u n d a tie’, die dan ook
Holland zouden treffen.
Anderhalve week daarna, op 1<S juli
1588, nam en de Staten van H olland het
besluit een commissie naar Weesp en
M uiden te sturen. De commissie bestond
uit Gillis van Flory, procureur-generaal
van H olland, m et twee of drie am btena
ren, en jo n k h eer Willem van Zuijlen van
Nijevelt, de baljuw van Gooiland. De op
dracht was inform atie te verzamelen over
‘h e t fcijt van die van Hilversum ende
Loosdrccht, die elcks m et driehondert
hoofden hen tot Westbroeck en Achtienhoven souden begeven hebben m e t haerluijder wapenen, tot resistentie van [om
weerstand te bieden aan] Sijne Genade
den Grave van Nieuwenaar. ' \ erder
m oest de commissie nagaan of de perso
n en op de lijst die de stadhouder van
U trecht had overhandigd inderdaad de
aanstichters van de oproerigheid waren
geweest; vervolgens of die van iem and
daar opdracht toe hadden gehad, en ten
slotte waarom de Hilversummers en
Loosdrechters het bevel zich te o n th o u 
den van sam enspannen m et de Stichtse
boeren niet had d en gehoorzaam d. Daar
na moest schriftelijk verslag van de bevin

dingen worden gedaan, opdat de Staten
zouden weten wat h u n te doen stond in
deze kwestie. Per brief werd de inhoud
van deze resolutie m eegedeeld aan de
Staten van U trecht en aan de U trechtse
stadhouder, de graaf van Nieuwenaar. De
laatste werd bedankt voor ‘t g o e t debvoir
bij h em g e d a e n '. dat is voor zijn goede
plichtsbetrachting. Intussen zeilde de
Spaanse vloot haar ondergang tegem oet,
zo rond eind juli, begin augustus.

De slag bij W estbroek
H et belang van de ‘slag bij W estbroek’
van 4 juli 1588 staat natuurlijk in geen
enkele verhouding tot dat van de onder
gang van de Spaanse A rm ada enige we
ken later. Maar terwijl over die laatste
gebeurtenis bibliotheken vol zijn geschre
ven, is er in de geschiedenisboeken over
de tegelijkertijd zich in deze regio m ani
festerende oproerigheid werkelijk hele
maal niets te vinden, zelfs niet in een
voetnoot. Niet in h et al genoem de werk
van Pieter Bor, en evenmin in E. van Meterens Historiën d er N ederlanden en
haar naburen oorlogen tot hel jaar 1612.
of in L. van Aitzem a’s Saken van Staet en
Oorlog, oi' in de Historiën onzes tijds van
L. Sylvius, die allemaal zeer gedetailleerd
op de gebeurtenissen tijdens de O pstand
ingaan. De grote politieke en militaire
gebeurtenissen hebben de m inder be
langrijke regionale in diezelfde dagen
totaal verdrongen in de aandacht van de
eigentijdse en latere geschiedschrijvers.
Alleen bij de U trechtse advocaat en oud
heidkundige A rend van Buchell (15651641), die een bekend geworden dag
boek (Diarium) bijhield, in het Latijn,
worden de gebeurtenissen in ‘p agos West
broeck et A ggerem M artinianum ' [in de
dorpen W. en Maartensdijk] m et enkele
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regels genoem d: hoe Adolf van Nieuwe
naar en Brakel de dorpen waren b in n en 
gevallen, die zich in de m aanden daar
voor had d en beschanst, hoe ze gepoogd
hadden zich te verdedigen, hoe er enige
huizen in vlam m en waren opgegaan, en
hoe er aan beide zijden slachtoffers wa
ren gevallen.
In een studie getiteld H olland in be
roering. O proeren in d e 1 7 h en 18d‘
eeuw (Baam , 1982) zegt de auteur Rudolf
Dekker in zijn Slotbeschouwing op blad
zijde 143: '(...) valt allereerst d e afwezig
h e id van boeren oproeren op. En dit geldt
n iet alleen voor de d oor ons bestudeerde
periode, ook voor d e 1 7 ,c eeuw ko m en er
g een boerenoproeren voor. (...) O ok tij

'|

dens de O pstand b le e f h e t rustig op h e t
Hollandse platteland, de boeren waren
m e e r slachtoffer van de oorlogvoering
dan a c tie f d eeln em en d e partij'. Dat lezen
de ga je al gauw twijfelen, of de beschre
ven gebeurtenissen in het voorjaar en de
zom er van 1588 wel een oproer genoem d
m ogen worden. De bewaarde archiefstuk
ken gebruiken w oorden als 'wederspannicheijt', 'complotten', ‘conspiratie', ‘rebeliije' en, jawel: 'oproer' en ‘oproericheijt ’.
Dekker definieert een ‘o p ro e r’ als
'een lokale actie van een groep van ten
m inste twintig personen die uiting geven
aan p ro test dat doorgaans g ericht is tegen
d e overheid en waarbij langer dan een

if

W estbroek in 1723 d o o r L .P .Serrurier (coil. U trechts A rch ief)
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halve dag, maar n iet langer dan twee weken achtereen de openbare orde wordt
verstoord en gew eld plaatsvindt' (p.
12/13). H et lijkt er op, dat we de hier be
schreven gebeurtenissen inderdaad een
‘o p ro e r’ m ogen noem en, en dat we daar
m ee toch iets tamelijk uitzonderlijks in
onze regionale geschiedenis hebben aan
getroffen.

O nbekende afloop
H oe het m et de sam enzweerders en op
roerlingen aan beide zijden van de Hollan d s/U trechtse grens is afgelopen weet
ik niet. Ook van de door de U trechtse
stadhouder buitgem aakte naamlijst van
‘r o th o o fd e n ', de Loosdrechte boeren
bekentenis en de tekst van het accoord
tussen de G ooilanders en de U trechters
heb ik (nog) geen kennis kunnen nem en.
Maurits, Willem bodewijk en O ldenbarnevelt begonnen aan de successtory van
de beroem de Tien ja ren uit de Tachtigja
rige Oorlog 1588-1598. De U trechtse stad
h o uder Adolf van Nieuw enaar heeft dat
niet m eer beleefd. In 1589 al vloog hij de
lucht in bij proefnem ingen m et geschut.
Zijn stoffelijke resten zijn begraven in de
Grote Kerk van Arnhem .
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De halsstarrige g en eraal en
de arm e weduwe
Jacqueline Lamers
Voor wie heilig gelooft in een groot leider
en bereid is voor hem te strijden en zelfs
te sterven, is h et moeilijk het m om ent te
h erk en n en waarop hij de wapens m oet
neerleggen. Jaren na de Tweede W ereld
oorlog doken er in afgelegen gebieden
nog oudstrijders op, die niet van overgave
hadden gehoord of er niet van wilden we
ten.
Zo'n m an was ook de Franse G eneraal
Baron Q uétard de la Porte, in 1813 com
m andant van de stad N aarden. N apoleons
legers hadden zich m et grote verliezen
m oeten terugtrekken uit Rusland: het be
gin van h et einde. In novem ber 1813 was
h et bijltjesdag in Amsterdam; de Fransen
begonnen zich op veel plaatsen in H ol
land terug te trekken naar het zuiden. Zo
niet Q uétard de la Porte. O p 17 novem
ber kondigt hij voor N aarden de staat van
beleg af.
De belegeraars o n d er bevel van G ene
raal Krayenhoff, C om m andant van de
Stelling van Am sterdam, houden zich aan
vankelijk rustig. De Franse bezetters krij
gen de kans nog regelm atig uitvallen te
doen, om brandstof en voedsel voor m ens
en dier te bem achtigen, m aar ook om het
schootsveld open te houden. De herberg
Z andbergen wordt in brand gestoken, bo
m en w orden om gehakt, er w ordt geroofd
en geplunderd, enkele buitenplaatsen lij
den ernstige schade. De uitvallen eisen
aan de Franse kant ook verliezen, zowel
van doden en gew onden, als door deser
teurs die wel degelijk beseffen dat h et Na
poleontische Keizerrijk op instorten staat.
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De inwoners van de vesting N aarden bele
ven bange m aanden. Wie niet genoeg
voedsel in huis heeft krijgt h et bevel de
stad te verlaten. Van wie nog wèl wat heeft
wordt door het garnizoen vee gevorderd,
op kosten van de stad. Burgers tot 60 jaar
w orden in jan u ari 1814 gedw ongen te hel
pen bij het hakken van ijs in de grachten,
om de belegeraars geen kans te geven de
stad over het ijs te naderen, m aar ook om
te voorkom en dat deserteurs over het ijs
ontsnappen. Daarom m oeten ook alle lad
ders worden ingeleverd. Een m an die het
zonder ladder probeert, breekt bij zijn val
op het ijs een been en m oet zijn poging
opgeven.
Generaal Krayenhoff doet in februari
verschillende pogingen Q uétard de la
Porte tot overgave te bewegen, m aar zijn
afgezanten worden m et geweervuur be
groet. Vanaf half februari wordt de vesting
regelm atig beschoten. Er vallen ook onge
laden granaten in de stad, m et daarin
kranten die m elding maken van de val
van Parijs en de benoem ing van de H er
tog van Angoulèm e tot koning van Frank
rijk. Q uétard de la Porte wil of kan het
niet geloven en dreigt ieder die zulke be
richten niet ongelezen bij hem inlevert
m et de dood. Ook deze poging van de be
legeraars om de vesting tot overgave te
dwingen mislukken. De Franse com m an
dant blijft halsstarrig. Er rest Krayenhoff
niets anders dan geweld. Er volgen vanaf
begin april zware bom bardem enten en
beschietingen, die in de stad veel schade
aanrichten.
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O p 5 m ei 1814 w o rd t d o o r een tro m p e tte r
d e kom st aan g em eld van een Franse
hoofdofficier, d ie in o p d ra c h t van h e t
nieuw e F ranse g o u v e rn e m e n t van b o d e 
wijk XVIII aan de G en eraal W apencom m a n d a n t van N a a rd e n o rd e r geeft d e be
zetting van de stad o p te geven. E indelijk
staakt Q u é ta rd de la P o rte zijn v erzet en
g eh o o rzaam t aan h e t nieuw e Franse ge
zag. De trico lo re op de to re n w o rd t ver
vangen d o o r een witte vlag; in de o c h te n d
van 12 m ei trek k en d e F ran sen de stad
uit. Twee u u r later k o m e n de H ollan d se
tro e p e n N a a rd e n b in n e n .

Burgerij betaalt h et gelag
Rust en vrede zijn h ersteld , m aar d e scha
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de voor de burgerij in en rondom de t es
ting is groot. Van de 391 huizen in de stad
zijn er 227 licht o f zwaar beschadigd. Voor
vergoeding van goederen die de Fransen
gerequireerd o f gewoon gestolen hebben
m oet de stad zelf opdraaien. En de stad is
arm. Veel gegoede burgers hebben de
stad verlaten of doen dat alsnog. H et Pro
visionele Bestuur van N aarden besluit in
de vergadering van 16 mei een Commissie
te benoem en die naar 's Gravenhage zal
reizen om aan 'Z.K. H oogheid O nze Ge
liefde Souverein ' hulde te brengen en de
inwoners van de stad, die zozeer geleden
hebben, in zijn bijzondere protectie aan
te bevelen, 'alsmede om eenige Schade
vergoeding te verzoeken voor de ongeluk
kige Inw ooners dezer G em eente'. De
Commissie reist af en hoort in Den Haag
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e r f
Het briefje van Truitje Burger (roll. Stadsai chief Naarden)
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tot zijn leedwezen dat Z.K. H oogheid de
vorige dag naar Parijs is vertrokken. Bij
een tweede bezoek m eldt de Commissie
zich bij de G ouverneur van H olland voor
h et Noordelijk G edeelte om advies. De
G ouverneur acht h et gezien de slechte fi
nanciële situatie van de stad redelijk, dat
N aarden zich m et een schriftelijk adres
tot Z.K. H oogheid wendt, m et opgave van
de schade die beleg en bom bardem ent
hebben aangericht. De Commissie doet in
de vergadering van 26 mei verslag van zijn
bevindingen, waarop h et Provisioneel Be
stuur van de stad besluit tot een publikatie, waarin de inwoners van N aarden cn
Bussum w ordt gevraagd binnen enkele da
gen een opgave te doen van de geleden
schade.
In het Stadsarchief van N aarden vertol
ken deze schadem eldingen naast m ateri
eel verlies ook veel an d er leed dat de
inwoners ged u ren d e zes m aanden belege
ring hebben ondervonden. B oeren zon
der w intervoorraden en vee, en burgers
van wie h et huis is verwoest of geplunderd
doen een kostenopgave van hun verlie
zen. Somm igen schrijven het verzoek zelf;
wie n iet kan schrijven tekent o n d er getui
ge m et een kruisje.

trouwt op 23 septem ber 1798 m e tjo h a n nis Scheelink uit Pom m ersheim in Duits
land. Als Johannis in 1809 sterft zijn er
drie kinderen: Geertruy, Joannes en Jaco
bus. Het zijn de twee jongetjes die Trui
verliest bij het bom bardem ent van 16 fe
bruari; ze zijn 13 en 9 jaar. Geertruy is
dan al Tl.
Er zijn enkele verslagen bekend over
het beleg van N aarden. Nog kort geleden
heeft het Stadsarchief er weer een verwor
ven. Ze vorm en over h et algem een een
vrij zakelijke opsom m ing van feiten: uit
vallen van de Fransen, vorderingen van
voedsel, vee en drank, m aatregelen van de
C om m andant, beschietingen en de gevol
gen daarvan. De dood van een dienstm eid
w ordt in m eer dan een verslag als nuchter
feit vermeld, m aar ook w ordt h et bom bar
dem ent van 16 februari door alle schrij
vers genoem d, 'w a a rd o o r d e k e r k e n e n i
g e h u iz e n v e e l s c h a d e h e b b e n g e le d e n e n
e r zijn o o k 2 k in d e r e n van e e n w e d u w e
d o o d g e s c h o te n ’. H et lot van Truitje en
haar kinderen doet ‘h e t h a r t van e e n ie 
d e r w ien d e e z c ve rb rijze ld e k in d e r e n g e 
z ie n h e e ft [ m o e s t] in k r im p e n b ij h e t b e 
s c h o u w e n van d it waarlijk tr e u r to n e e l’.

Het leven was hard, m aar het moest
geleefd worden. Truitje hertrouw t op 31
juli van hetzelfde ja a r m et de 18 ja a r ou
dere Willem Pronk, van beroep daghuur
Persoonlijk leed
der, wiens vrouw Grietje Elzebos een half
T reffend is h et briefje van de weduwe jaar daarvoor gestorven is. Truitje, van be
Truitje Burger. Ze schrijft dat ze bij het roep werkster, overlijdt in 1826, vijftig jaar
‘b o m m e r s u m e n t ’ van 16 februari twee oud. Willem overleeft haar nog vier jaar.
Over Truitjes dochter G eertruy is in de
kinderen heeft verloren, alsmede enig
N
aardense
archieven nog geen spoor te
beddegoed en m eubelen. Ze verkeert in
ruggevonden.
Over schadevergoedingen
een allernaarste rampzalige staat en schat
aan
de
gedupeerden
van h et beleg wordt
haar ongeluk op dertig gulden. Wie dat
door
het
bestuur
van
de totaal ontredder
leest vraagt zich af hoe h et haar verder is
de en straatarm e stad nog m aandenlang
vergaan.
Truitje, op 27 jan u ari 1776 Rooms Ka gedelibereerd. Maar of Truitje haar dertig
tholiek gedoopt als G ertrudinis, dochter gulden heeft gekregen is vooralsnog on
van Joës Burging en G ertrudis Smelting, duidelijk.
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Goois Museum en Dudok Centrum
worden Museum Hilversum
E d van M e n sc h
Na een lange voorgeschiedenis w ordt de
realisatie van M useum Hilversum steeds
concreter. De eerste plannen dateren al
uit 1998. Museum Hilversum is ontstaan
uit de samenvoeging van het Goois Muse
um, hel regionaal cultuurhistorisch m use
um in het oude raadhuis aan de Kerk
brink, en het Dudok C entrum , het architectuurcentrum in het Raadhuis aan het
D udokpark te Hilversum.
Voor het nieuwe m useum is achter het
oude raadhuis door de architect Hans
Ruijssenaars een nieuw tentoonstellings
gebouw van drie verdiepingen neerge/et.
De presentatie in het Raadhuis over het
leven en werk van de architect W.M. Du
dok en de restauratie van het raadhuis
blijft op deze plaats gehandhaafd.
Museum Hilversum zal aandacht gaan
besteden aan de architectuur in N eder
land van na ca. 1880, gekoppeld aan de
architectuur in Hilversum en aan de cul
tuurhistorie van Hilversum en om streken.
De m iddelen die daartoe gebruikt zullen
worden zijn: tentoonstellingen, inform a
tievel strekking, activiteiten in het m use
um zoals lezingen en discussiebijeenkom
sten en zeker ook activiteiten buiten het
m useum , zoals excursies en rondleidin
gen door Hilversum.
De plannen ro n d M useum Hilversum
zijn verwoord in het bedrijfsplan Museum
Hilversum, w aaronder de doelstelling:

‘M useum Hilversum wil de bezoeker de
waarde van de omgeving laten beleven.
Museum Hilversum gaat daarbij uit van
een gevarieerd programma met een wisse

lend aanbod aan activiteiten. Het zwaarte
punt van de presentatie en activiteiten
komt te liggen bij de leefomgeving. Hil
versum en omgeving als bijzondere plek
op het terrein van architectuur, steden
bouw en landschapsiniichting'.
H ieronder volgt een korte schets hoe het
m useum eruit gaat zien.

Begane grond oude raadhuis
Bij binnenkom st wordt de bezoeker ge
confronteerd m et een breed aanbod. Er
is een winkel, een V W , op de leestafel
liggen de laatst verschenen periodieken
over architectuur en historie van Hilver
sum en het Gooi, w aaronder natuurlijk
ook het laatste num m er van TVE, en er is
een m ogelijkheid om bijvoorbeeld een
kopje koffie te nuttigen. Voor het zelf
standig zoeken naar inform atie over acti
viteiten en instellingen in Hilversum is er
het infopunt. H ier is op een eenvoudige
wijze, in één oogopslag, de gewenste in
form atie te achterhalen. In deze ruim te is
ook de balie waar inform atie wordt gege
te n , gereserveerd kan worden voor activi
teiten in Hilversum, artikelen uit de win
kel en de koffie m oet worden afgerekend
en het kaartje kan w orden gekocht om
verder het m useum te bezoeken.

Raadzaal
Bij bijzondere gebeurtenissen is het mo-

TVE 22e jrg . 2004

297

gelijk om vanaf het bordes aan de voorzij
de op de eerste verdieping binnen te ko
m en om vervolgens door de fraaie gang
naar de oude raadzaal te lopen. In de
sfeervolle raadzaal kan worden getrouwd,
waarbij aansluitend in dc receptieruim te
een drankje kan worden genuttigd. De
raadzaal zal ook w orden gebruikt voor
vergaderen, concerten, symposia, sponsordiners, openingen, lezingen, ruilbeur
zen en tal van andere activiteiten en zal
ook aan derd en worden verhuurd.

Introducderuim te

. ita « ! cam

T erug naar de begane grond waar de toe
gang tot h et m useum gedeelte is. Nog in
het oude gebouw kom t de bezoeker van
uit de winkel in de introducderuim te. De
presentatie is een opm aat tot hetgeen
volgt. Met afbeeldingen en voorwerpen
worden de hoogtepunten van de architec
tuur in Hilversum en de m useum collectie
getoond en wordt duidelijk gem aakt waar
het m useum voor staat.
Na deze introductie loopt de bezoeker
een klein trapje af naar het glazen trap
penhuis tussen de oud- en nieuwbouw.
Vanuit dit trappenhuis zijn de m uren van
de oud- en nieuwbouw goed zichtbaar.
De architect heeft de opbouw van de bui
tenm uur van oudbouw gekopieerd in de
nieuwbouw. Zo is er een duidelijke relatie
tussen de twee gebouwen ontstaan. De
opzet van de oud- en nieuwbouw zijn
verder totaal verschillend. Zo zijn in de
oudbouw veelvuldig ram en aanwezig in
tegenstelling tot in de nieuwbouw waar
alleen de hoeken ram en zijn.

B enedenverdieping
Deze onderste verdieping krijgt daglicht
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D e bovenste n o g lege e xp o sitieru im te
van d e n ie u w e aanbouw (coll. M u se u m
H ilversum )

door de ronde opening in het plafond
vanuit de lichtkoepel op het dak. In deze
ruim te is goed de vorm van de platte
grond van de nieuwbouw te zien: een
ruim te m et twee rechte en twee gebogen
wanden. De inhoud van de benedenver
dieping bestaat uit drie onderdelen. In
een gedeelte kunnen maximaal 40 perso
nen een presentatie zien o f een introduc
tie aanhoren.
H et tweede onderdeel is de studieplek
voor o n d er m eer de belangrijke doel
groep voor het museum : het onderwijs.
Voor basisscholen zijn er com plete les
pakketten waar klassikaal van gebruik
wordt gem aakt onder begeleiding van
een gids. In het voortgezet onderwijs
wordt uitgegaan van zelfwerkzaamheid en
m ede voor hen is deze studieplek inge
richt. Ook voor geïnteresseerden zijn er
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in de studieplek tal van gegevens en af
beeldingen op te zoeken. Met behulp van
een aantal com puters kan m et een een
voudige handleiding gezocht worden
naar de vele foto's, zoals bijvoorbeeld van
straten in Hilversum, de schilderijencol
lectie en andere collectieonderdelen van
h et museum en naar inform atie over ar
chitectuur, over de m onum enten in Hil
versum en over de historie van Hilversum
en het Gooi.
In de overige ruim te w ordt aandacht
besteed aan de stedenbouw kundige ont
wikkeling en h et wonen en werken in Hil
versum. In deze presentatie is in grote
stappen in beeld gebracht hoe de m ensen
hier hebben gewoond, vanaf de prehisto
rie tot nu.

en lichte verdieping. Door de lichtval
door de koepel en de ram en in de vier
hoeken kom t zoveel licht binnen dat op
zonnige dagen het licht zelfs iets m oet
w orden getem perd.
Als openingstentoonstelling is geko
zen voor Frank Lloyd W right in N eder
land. Deze belangrijke Amerikaanse
architect heeft nooit in N ederland ge
bouwd. Zijn invloed op andere architec
ten is echter groot geweest. In de ten
toonstelling wordt naast het werk van
deze architect vooral ook aandacht be
steed aan zijn invloed op het werk van
N ederlandse architecten, zoals op W.M.
Dudok. Bij de tentoonstelling zal een rou
te door Hilversum beschikbaar zijn, waar
door m et eigen ogen de beïnvloeding van
de architectuur in Hilversum door Frank
Lloyd W right is te verkennen.

Begane grond
O p deze verdieping wordt jaarlijks een
wisseltentoonstelling ingericht. Afwisse
lend m et de bovenverdieping zullen er
meestal dus twee nieuwe tentoonstellin
gen per ja a r zijn. De eerste opstelling op
deze verdieping betreft de bouw van de
uitbreiding door de architect prof. ir. H.J.
M. Ruijssenaars. Te zien zijn de voorge
schiedenis, de uitgangspunten, h et ont
werp, de voorbereiding, de bouw en het
uiteindelijke resultaat. Tevens w orden op
deze verdieping de resultaten getoond
van het archeologisch onderzoek van de
grond waarop de nieuwbouw nu staat. De
verrassende vondsten van deze eerste op
graving in h et centrum van Hilversum
geven een beeld van de bebouwing van
dit gebied vanaf de zeventiende eeuw.

O pening
De huidige planning gaat uit van de ope
ning van het nieuwe m useum in ju n i
2005. Rond de jaarwisseling zal de aanne
m er de werkzaam heden aan de oudbouw
kunnen starten. Na oplevering van deze
restauratie en aanpassing kunnen de kan
toren voor de medewerkers en de ten
toonstellingen worden ingericht.
De architectuurw andelingen zijn al
wel gestart. Elke zondag is er om 12.00
u u r een wandeling langs en vaak in archi
tectonisch belangrijke gebouwen in Hil
versum. Voor geïnteresseerden is het pro
gram m aboekje aan te vragen bij Museum
Hilversum, Kerkbrink 6, 1211 BX Hilver
sum, tel. 035-6292826, email: museum hilversum@ hilversum.nl.

Bovenverdieping
De hoogste verdieping is de meest ruim e

ing. E.E. (Ed) van Alensch is bedrijfslei
der van het Museum Hilversum.
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Recensies

De zout- en zandbunker aan de Oude Haven in
Hilversum (coll. Streekarchief te Hilversum)

Hoe werkt de cd-rom? Na aankoop laad je
h et schijfje in de com puter en k lik je op
installeren. Tot mijn verbazing d uurde de
installatie zowat tien m inuten; aan de rij
tjes codes die op het scherm voorbijflitsen
lijkt het alsof alle afbeeldingen op mijn pc
w orden geïnstalleerd! Maar dat is m aar
schijn. Na installatie staat niet de gehele
inhoud op de com puter. H et schijfje blijft
nodig om de achterliggende plaatjes te
raadplegen. De test die ik hiero n d er be
schrijf kan w orden uitgevoerd tot het m o
m ent dat je de afbeeldingen groot wilt
opvragen.... De cd m oet dus in de kast en
bij het zoeken in de pc.

Wat staat mij als koper te wachten? Dat is
altijd de vraag bij de aanschaf van gepers
te schijfjes m et inform atie. Als boekenlief
hebber kan je van tevoren in de winkel
alvast verlekkerd bladeren o f een boek ter
zijde leggen, m aar bij digitale inform atie
kan dat niet. V andaar dus ook deze recen
sie. Voor ik achter mijn pc zit m oet ik het
doen m et de inform atie op de achterkant,
want een boekje als inleg ontbreekt. Veel
tekeningen uit de nalatenschap van Du
dok bevinden zich in h et archief van het
N ederlands A rchitectuur Instituut (NAI)
in Hilversum. Een an d er deel is gedigitali
seerd en o n d ergebracht bij het Streekar
chief voor h et Gooi en de Vechtstreek.
Arie den Dikken en Max C ram er brach
ten de tekeningen van D udok’s Hilversumse werken bij elkaar. Ze selecteerden
de belangrijkste en schreven toegankelij
ke teksten. Ruim 250 gebouwen zijn op
deze wijze gedocum enteerd, zo luidt een
deel van de tekst. Dat willen we zien!

Mijn pc trekt het allemaal prim a en de
eerste zoektocht kan beginnen. Als onder
werp neem ik de zand- en zoutbunkers
aan de O ude Haven, die binnenkort als
winkel m et aquarium zullen worden geo
pend voor publiek. Het zoeken kan op
een aantal m anieren.
Zoeken via de kaart van Hilversum ...
dat lijkt me handig. De kaart van Hilver
sum waarop je kunt zoeken is ingedeeld
in een raster. Klik je op een raster dan
kom en deelkaartjes met straatnam en en
projecten. Klik je op een stip dan kom je
bij een project. O m dat de kaart tamelijk
kleinschalig is klik ik, niet gesteund door
een noordpijl, prom pt het verkeerde vak
aan. Ik besluit het anders aan te pakken
en verder te zoeken in een andere ru
briek.
De lijst van werken is een volgende op
tie, m aar blijkt voor deze zoekopdracht
niet handig, want ik weet het bouwjaar
niet. Deze lijst geeft echter een lange
reeks van alle opgenom en projecten, ge-

Nieuwe cd-rom belicht werken van Dudok
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sorleerd o p ja a r. En ze zijn niet uit 1915,
h et ja a r van D udok’s aantreden in Hilver
sum, dat weet ik zeker.
Dan de rubriek soorten projecten mis
schien? O n d er deze rubriek staat een lijst
van verschillende categorieën gebouwen.
Maar zou ‘m ijn’ zoutbunker vallen onder
overheidsgebouwen, stedenbouw, parken
of diverse projecten? H et gebouw heeft
raakvlakken m et alle drie, is uniek voor
Hilversum, waar zou je die onder rang
schikken...? Ik weet het even niet. Ik klik
de term overheidsgebouwen en kom in
een uitdagend veld m et allerlei typen ge
bouwen: aula's, slachthuis, rioolwaterzui
vering en ...w ordt afgeleid. Nieuwsgierig
om net zo te bladeren als in een boek klik
ik d o o r en kom de mooiste projecten in
tekeningen teg en ...o m je vingers bij af te
likken. Maar niet onze bunkers.
Terug dus! Mijn fout! H ad ik van bo
ven naar ben ed en gekeken in de index
dan had ik eerst de handleiding gelezen,
en dan had ik in de rubriek eronder m oe
ten zoeken naar werken. Het staat er toch
gewoon!!! Maar een digitale gebruiker als
ik is ongeduldig, en kiest voor (on)logica,
zo min mogelijk ballast en doorklikken.
En is eigenwijs, zo blijkt. Net als in een
boek blader ik ook hier van achter naar
voren...dom dom dom!!!
Z oeken naar werken dus gewoon, net
als bij de website van Google. De rubriek
vrije tekst aangeklikt typ ik de tekst zout
b u n k er... m aar... geen resultaat!!! Hoe
kan dat??? Staat die b u nker niet in Hilver
sum? Hij was toch wel van Dudok? Geluk
kig! De term zandbunker ingevuld geeft
na een klein m om entje van de zandloper
een klein plaatje én een adres en een
bouwjaar: O ude Haven, 1940. De bunker
is gevonden. Valt ‘gew oon’ onder de cate
gorie overheidsgebouwen. Een mooi
plaatje van de b u nker krijg ik vol op het
scherm.

En dan kom t fle verrassing van de
cd... rechts in de hoek staat een knop
‘beeld en ’. K likje die aan dan krijg je een
pagina m et allerlei schitterend beeldm a
teriaal. Een situeringstekening, een paar
details, het aanzicht natuurlijk, en verras
sende doorsneden waarin de werking
wordt onthuld. En ook prachtige foto's
van vlak na de bouw, com pleet m et de
vrachtwagens en werkzaam heden van de
gem eente. Mijn honger naar beelden is
m eer dan bevredigd. Zeker als ik zie dat
je deze plaatjes ook nog kunt afdrukken
op A4 form aat. Alleen tegen digitaal gap
pen zijn ze beveiligd, terecht natuurlijk.
De zoektocht naar de bunkers lijkt een
m oeizaam traject voor niet te ervaren
com putergebruikers. Maar net als voor
boeken geldt dat wie eenm aal de ins en
outs van deze cd-rom heeft verkend zal
m erken dat je heel gauw de weg leert vin
den. Door de bijzondere keuze voor een
cd-rom en de handige vele zoekopties is
deze publicatie m et zijn schat aan beeld
materiaal een bijzondere aanvulling op
het standaardwerk van H erm an van Bergeijk over Dudok, dat alweer bijna tien jaar
geleden in boekvorm verscheen. Een eyeop en er voor mij, en een tip voor het
Streekarchief en het NAI om m eer van
hun archieven zo te ontsluiten!
Dudok: Werken in Hilversum
Streekarchief voor het Gooi- en de Vecht
streek, G em eente Hilversum 2004, prijs
19,95
Karei L o e ff

Karei L o e ff (1969) is werkzaam als zelfstan dig architc1etui irhistoricus.
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In het spoor van de Gooische Tram
Bep de Boer heeft een bijzonder boek
geschreven. Er zijn al verschillende publikaties verschenen over de Gooische
(Stoom) Tram, vaak genoem d ‘G ooise
M oordenaar’, die vooral h et m aterieel en
de dienstuitvoering beschrijven. Wat nu
verschenen is, is opm erkelijk in zijn soort,
terwijl De Boer helem aal niets m et trams
als zodanig heeft.
Hij had een b randende vraag, zoals
wel vaker. Als hij het antw oord gevonden
heeft dan resulteert dat meestal in een
publikatie. Deze keer was het: ‘Waarom
ko m t die tram toch aan d ie sinistere bij
naam ?’. Hij had natuurlijk wel eens over
ongelukken gehoord, m aar was dat nou
werkelijk zo erg en hoe kwam dat dan?
Dat was zo’n zes ja a r geleden. Hij weet
inm iddels waaraan hij toen begon... Hij
speurde als een detective stapels leggers
na van oude kranten van 1880 tot aan
1947 toe, vooral van de Gooi- en Eemlander en een aantal lokale kranten langs de
trajecten, pagina voor pagina op zoek
naar berichten over de tram. De Boer
heeft door oproepen in de krant en een
keer voor de radio ook nog aanvullende
inform atie ontvangen van familieleden
van betrokken slachtoffers. D aaronder
waren de dochters van de zo tragisch
door een ontsporing om gekom en en al
om geliefde conducteur Schipper, die in
de tram het huiswerk van kinderen over
hoorde.
Elk bericht is in chronologische volg
orde p er ja a r m et eigen w oorden in he
dendaags N ederlands beschreven, soms
verluchtigd m et toepasselijke illustraties
van velerlei aard, die direct of indirect
iets m et de tram te m aken hebben. Bij
sommige recentere gebeurtenissen zijn
aanvullingen toegevoegd uit andere b ro n 
nen. Een aantal voorvallen is via de op302
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roepen in h et boek terecht gekom en. Zo
als gebruikelijk in h et nieuws, dus meestal
ongelukken, m aar ook bijna-ongelukken,
zoals een m achinist of bestuurder, die
nog net bijtijds kon rem m en als er een
kind tussen de rails zat te spelen, of als
een roes uitslapende dronkelap bijtijds
van de rails was geplukt door een veld
wachter. Dan waren er verder andere we
derw aardigheden over de tram, zoals ju b i
lea. Vandalisme van soldaten uit Kamp
Crailoo kwam ook voor, evenals spelen
m et achtergelaten wagens.
Vaak ging het dus mis en niet zelden
op bizarre wijze. M instens 117 m ensen
zijn om gekom en door een hardhandige
aanraking m et de tram. Hij reed niet
hard, m aar was wel hard in alle opzich
ten. H et wordt aan de lezer overgelaten
om te oordelen over de tram, hoewel De
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B oer de sinistere b ijn aam n iet m e e r ge
bruikt. E en p ak k en d e titel als In h e t
spoor van d e G ooise M oordenaar zat e r
dus n iet in, en m et re d e n . H eel veel m e n 
sen h a d d e n h e t aan zichzelf te d a n k e n
d a t ze slachtoffer w erden. In- o f u itstap
p en van de rijd e n d e tram h eeft m en ig
b ee n gekost, w aarna n ie t w einigen nog
aan de sm erige v erw o n d in g en zijn overle
den. D oofheid blijkt o ok een g ro te rol te
h e b b e n gespeeld.
H e t b ijzo n d ere aan d it b o ek is, zoals
De B oer b e o o g d heeft, d at h e t vooral o ok
over de m e n se n op en ro n d d e tram gaat.
D eze k ro n iek laat vooral e e n tijdsbeeld
zien aan de h a n d van o o rzak en en gevol
gen van o n g elu k k en . G ro te r co n trast m et
tegenw o o rd ig is haast n ie t d en k b aar.
W aar n u zoveel d o o r velen als vanzelf
sp rek en d w ordt a a n g e n o m e n , ziet m e n in
deze teru g b lik gebrekkige o m sta n d ig h e 
d en en v o o rzien in g en , zowel wat b e tre ft
d e tram en de b aan zelf, als de co m m u n i
catie en d e h u lp v erlen in g . A fgezien van
een enkel geval w aar sch ad e te r plekke
w erd g ereg eld , v o n d D e B oer b ijn a niets
over verg o ed in g van schade, om van
sm artegeld m aar h elem aal n ie t te sp re
ken.
D it w erkstuk is een sociaal d o c u m e n t
gew orden, m e e r d a n alleen een kroniek.
H e t past in h e t b e p e rk te scala van publikaties dat g aat over h e t leven r o n d de
tre in o f d e tram . Zowel aan te ra d e n voor
d e g e ïn te re sse e rd e n die niets m e t sp o o r
en tram op zich h e b b e n , als d e g e n e n die
d a t wel h e b b e n .
H e t boek is een uitgave t an U itgeverij
Van W ijland te L aren N H en h e t is te ver
krijgen via de e rk e n d e b o e k h a n d e l voor
d e prijs van 19,95. ISBN: 90 77285 05-9

A n n a ’s H oeve
O n tw o rp en d o o r g e m e e n te arc h ite c t Dud o k sam en m e t h e t h o o fd plan tso en en dienst M eijer en b e d o e ld als recreatieg e
bied voor a rb eid ers u it de kleine huizen
in H ilversum -O ost, is d e 'lustw aranda'
A n n a ’s H oeve in de ja re n d e rtig to t stand
g ek o m en . H ilversum h a d h e t gebied uit
p artic u lie r bezit aa n g ek o ch t en kon in
h e t k ad er van d e w erkeloosheidsregeling
28 w erkeloze arb e id ers m et ee n u u rlo o n
van 43 ce n t aan h e t werk zetten. Zij g ro e 
ven d rie vijvers voor b e rg in g van gezui
verd afvalwater, m aak ten m et h e t u itg e
graven zand d rie heuvels (de Berg is 24 m
boven NAP) en b e p la n tte n de h ellingen.
T otaal 130 m an h e b b e n aan h e t p ro ject
gew erkt. H e t 'wandelhosch ’ 'tot hevorde-

Jaap G roeneveld
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A N N A ’s H O E V E
KLEIN G E B IE D , G R O O T VERHAA L
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Een u itg a v e van
d e V e ren ig in g t o t B eh o u d
van A n n a ’s H oeve e n o m g e v in g ,
t e r g e le g e n h e id van h a a r
tw in tig ja rig ju b ile u m
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rin g van d e volksgezon d heid ’ is in 1934
opengesteld.
Na de oorlog bleek een omvangrijke
nieuwe aanplant nodig en m oesten eerst
de stobben worden verwijderd van de bo
men die in oorlogsjaren voor bran d h o u t
waren om gehakt. H et werd in de jaren
vijftig een bekend recreatiegebied m et
speeltuin en pretpark.
Maar in de volgende decennia werd
duidelijk dat het afvalwater en andere lo
zingen ernstige verontreinigingen van
bodem en grondw ater in A nna’s Hoeve
en het W asm erengebied hadden veroor
zaakt en bovendien leek Hilversum steeds
m inder aandacht te hebben voor h et be
h eer van dit populaire stukje natu u r dat
een steeds verwaarloosder indruk maakte.
O m te voorkom en dat h e t gebied geheel
zou verloederen is in 1984 de Vereniging
tot Behoud van A nna's Hoeve opgericht.
Zij ging zelf opruim - en boswerk verrich
ten en had invloed op het tot stand
kom en van een beheersplan door de af
deling Groenvoorziening. Het b eh eer is
vanaf 1991 en het eigendom in 1993 door
de gem eente Hilversum overgedragen
aan de Stichting Gooisch N atuurreser
vaat, waarm ee h et tot natuurgebied was
verklaard. Bedreigingen zoals de gem een
telijke p lannen (1997) voor verplaatsing
van de sportvelden en voor nieuwbouwplannen zijn weliswaar van de baan, m aar
aantastingen zullen onvermijdelijk zijn als
de uitgebreide sanering van A nna’s H oe
ve (verwijdering van de vervuilde grond
van de Speelweide en de vijverbodems)
en de omgeving zal w orden uitgevoerd.
De vereniging tot behoud van A nna’s
Hoeve wil er voor te zorgen dat het hoe
dan ook als natuurgebied behouden blijft
en is m et bijna 1000 leden nog even en 
thousiast als twintig ja a r geleden toen ze
m et 700 leden startte.
304

T er ere van dit jubileum is een fraai boek
je uitgegeven. De redactie heeft veel inte
ressants weten te verzamelen, waarin
uitgebreid w ordt ingegaan op de voorge
schiedenis van het stuk woeste grond, het
belang van deze smalle groenstrook als
onderdeel van de Heuvelrug, hoe het
wordt bedreigd door bebouw ing en infra
structuur en tenslotte hoe h et als natuur
gebied in stand gehouden kan worden.
H et form aat nodigt uit om de beschreven
w andelroute te m aken en de plekken op
te zoeken die vergezeld door oude en re
cente foto's zw art/w it en kleur en kaartjes
in de persoonlijke belevenissen en herin
neringen w orden genoem d.
O nder redactie van Kees van Aggelen,
Sander Koopm an, Ineke Marx-van Daal,
G erard Peet, M eijndert Ruitenberg,
Christine Tamminga-Sm eulders, A n n a ’s
H oeve, klein g ebied, g ro o t verhaal, Hil
versum, Vereniging tot B ehoud van An
n a ’s Hoeve e.o. & Uitgeverij Verloren BV,
2004 - ISBN 90-6550-789-1 - 144 pagina’s.
Prijs 7,95.
Eva Schild-Schofaerts

De H uizer Haven - 150 Jaar
Naast de festiviteiten ter gelegenheid van
het Havenjubileum in Huizen hebben
twee organisaties de handen ineen gesla
gen om een ‘gedenkboek’ te doen ver
schijnen: het Huizer M useum H et Schou
tenhuis en de Historische Kring Huizen.
A nnetta van der Hulst en Klaas W estland
hebben h et boek geschreven en Ad Klaassen gaf het zijn fraaie vorm.
A nnetta van d er Hulst schreef het eer
ste deel over de strijd van de vissers om
een haven te verkrijgen, diverse plannen
en pogingen die h et niet haalden en dan
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toch uiteindelijk het plan van ir. Van Dig
gelen, dat wel uitgevoerd kan worden.
Dan volgt de strijd tegen de verzanding,
de aanpassingen aan nieuwe eisen, de op
komst van industrie en recreatie tot en
m et de plannen voor een ‘Nautisch H a
venkwartier’.
Dit geheel wordt smakelijk gedoseerd
m et leuke details. Zo werd een verzoek
schrift van de ‘visterm insen ' om verm in
dering van havengelden niet in behande
ling genom en. Het was namelijk niet ge
schreven op gezegeld papier. Trouwens,
al was h et dat wel, dan was het verzoek
toch ook niet gehonoreerd, verm eldde de
beslissende instantie er nog bij. En wat te
denken van havenm eester Jan Kos, die op
93-jarige leeftijd nog zijn functie uitoefen
de. Kom daar n u eens om in onze tijd van
VUT en prepensioen!
De tweede auteur, Klaas Westland,
schrijft over de activiteiten van de vissers,
hun schepen en uitrusting. Het uitven
ten, de visverwerking, de scheepswerven
rondom de haven en de diverse m anieren
van rissen worden belicht. Soms wordt
het een niet deskundig lezer wel eens te
veel als m en schuiten beschrijft als
‘p luutachtig, m e t vallend steven, overn a a d sg eb o u w d ’ en ook nog voorzien van
‘staande haringschakels ’ (blz. 87).
H et rijk geïllustreerde boek vergt soms
wel wat van de ogen: er staan enkele zeer
klein afgebeelde foto's in, die daardoor
weinig details laten zien. De foto's van de
scheepswerf van Schaap (blz. 82) en de
m ande (n) makers (blz. 110) zijn daar
voorbeelden van. Enkele kleine aanvullin
gen op de tekst: in I 777 worden er bij
voorbeeld ook in de binnenhaven van
Eemnes veel ‘H u ijzer en andere botschuitc n ’ geteld, die daar overwinterden. Zij
lagen dus niet alleen op de rede (blz. 17).
En bij de evacuatie van h et vee op 10 mei
1940 (blz. 58) werd er niet alleen vee uit

De Huizer Haven -150 Jaar
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Huizer Museum Het Schoutenhuis
Historische Kring Huizen

Leusden en H oogland afgevoerd, maar
uit alle Eem landse gem eenten. Alleen al
uit het naburige Eemnes kwamen er ruim
1600 koeien!
Het boek, tenslotte, is voorzien van
een literatuurlijst en noten. H et is een
aanrader voor iedereen, die van de Hui
zer geschiedenis op de hoogte wil zijn. De
oplage van slechts 700 exem plaren nodigt
u uit om snel naar het H uizer Museum te
gaan om dit boek te kopen. U kunt dan
daar ook een bijgaande tentoonstelling
bew onderen.
A nneta van der Hulst, Klaas W estland, De
H u izer haven - 150jaar. Stichting H uizer
M useum /H istorische
Kring
H uizen,
2004. 132 pp. ISBN 90-804583-6-8, paper
back, prijs 9.50. Verkrijgbaar bij: H uizer
Museum Het Schoutenhuis, A chterbaan
82, 1271 TZ Huizen; tel. 035-5250223;
www.huizermuseum.nl.

TVE 22e jrg. 2004

J a n O ut

305

L ering & verm aak op O p e n Dag TVE
Eddie de Paepe
Zouden jullie eens willen nadenken over
de educatieve dimensie van de lokale en
regionale geschiedbeoefening, was de
vraag die de Stichting voor Volkshogeschoolwerk in Nederland voorlegde aan
TVE. Kunnen de vele duizenden mensen
die zich daar in en buiten het Gooi mee
bezighouden, naast h et plezier dat zij er
aan beleven, er nog iets van leren zoals
m eer historisch besef, m eer kennis van de
historische context, m eer maatschappelij
ke betrokkenheid? TVE is op twee manie
ren op deze vraag ingegaan. Er werd op
de jaarlijkse Open Dag een symposium
aan gewijd, onder de titel ‘L okale ge
schiedenis tussen lering & vermaak ’ en er
werd een boek uitgegeven, onder dezelf
de titel. Hieronder doet Eddie de Paepe,
oud-bestuurslid van TVE, kort verslag van
de Open Dag (red .).

logie. De belangstelling voor het verle

den begint vaak in het klein, bij de eigen
familie. ’En: ‘Geschiedenis is in .'

Geen soap zo spannend
Vervolgens verzorgde prof. dr. G errit
Schutte een interessante en on d erh o u 
dende lezing, waarin hij o n d er m eer be
toogde dat lokale geschiedenis 'gezond’
is. ’E r is geen soap zo spannend o f hij

haalt het niet bij een goed geschiedenis
boek \ aldus Schutte. Hij verwees onder
m eer naar de KRO-verkiezing van de
grootste N ederlander, naar de plannen
voor een Huis der N ederlanden, en naar
de em ancipatie van de lokale geschiedbe
oefening. 'Schrijven over gewone mensen

is leerzamer dan schrijven over de Oran
jes', benadrukte Schutte, die wel waar
Lokale geschiedenis tussen lering & ver schuwde voor 'musealisering'xan h et ver
maak, zo luidde de titel van h et symposi leden: ‘A lsje niet oppast, eindig je bij Disney-kitsch ’.
um dat de Stichting Tussen Vecht en

Eem, de Stichting Om gevingseducatie
Gooi e.o. en de Stichting voor Volkshogeschoolwerk in N ederland zaterdag 15 mei
2004 organiseerden.
In h et fraai gelegen C onferentiecen
trum D rakenburg in Baarn heette TVEvoorzitter H enk Mischielse de uit het hele
land afkomstige 110 deelnem ers, om
streeks tien u u r 's ochtends, van harte
welkom. Michielse gaf daarbij aan dat het
symposium m ede bedoeld was om warm
te lopen voor h et 35-jarig bestaan van
TVE, in 2005. V erder constateerde hij
een grote belangstelling voor de lokale en
regionale geschiedbeoefening én genea
306

D aarna volgden drie prikkelende, ge
sproken colum ns van achtereenvolgens
Maud Arkesteijn (voorzitter van de stich
ting O m gevingseducatie), Karei Loeff
(voorzitter van de Historische Kring La
ren) en Jo h an Frieswijk (historicus, werk
zaam bij de Eryske A kadem ie). Na de kof
fiepauze was het tijd voor een viertal aan
sprekende praktijkpresentaties rond het
them a lokale geschiedenis tussen lering
en vermaak. Alice Geijsel sprak over de
de projecten voor omgevingseducatie in
het Gooi en om streken. De provinciale
m useum consulente Elke Pluijmen vertel
de hoe Historische Kringen zouden kun-
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Interessante workshops

zich over een vijftal interessante work
shops rond th em a’s als het gebruik van
erfgoed-m ateriaal, buurtgeschiedenis, de
praktijk van omgevingseducatie, op zoek
naar oude wegen rond D rakenburg en
familiegeschiedenis.
Aan h et eind van de m iddag volgde
nog de presentatie van TVE C ahier 1: de
160 pagina’s dikke bundel Lokale g e 
schiedenis tussen lerin g A vermaak. Een
hapje en een drankje vorm de het besluit
van een zeer geslaagde dag.

Na het goed verzorgde lunchbuffet en de
uitreiking van de scriptieprijs vormings
werk (van de Stichting voor Volkshogeschoolwerk) verdeelden de deelnem ers

clis. E.J.J. (Eddy) de Paepe is verslaggever
b ij d e Gooi- en E em lander.

nen om gaan m et erfgoedm ateriaal. De in
Laren geboren schijfster en journaliste
Marijke H ilhorst vertelde aansprekend
over haar succesvolle boek De vader, de
m o ed er en d e tijd. En Benoit H am eleers
van Odyssee stelde beeldend het verband
tussen het elkaar vertellen van buurtgeschiedenis en sociale cohesie aan de or
de.

t
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Volle bak in Conferentiecentrum Drakenburg (foto: mw. G. Michielse)
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A ctiviteitenagenda
Eva Schild-Schofaerts
Com eniusm useum , Kloosterstraat 33, N aarden. In t:
035-6943045 / info@ com enius-naarden.nl. O pe
ningstijden: di. t/m za. 10.00-17.00 uur; zo. 12.0017.00 uur.
Com eniusdag vrijdag 1 april 2005 14.00 u u r in de
G rote Kerk N aarden.

H et m useum is in deze periode gesloten in verband
m et de grootscheepse verbouw ing/nieuw bouw . In
decem ber 2002 zijn de w erkzaam heden voor de
nieuwbouw van dit m useum van start gegaan. Naar
verwachting zal deze nieuwe instelling in het ju n i
2005 de deu ren openen. Zie ook pagina 297.

D ienstbodenhuis De Koepel, Landgoed Zonnestraal,
L oosdrechtsebos 7 in Hilversum. Inlichtingen 0356232990. O peningstijden: iedere zondag 12.00-17.00
uur. O ok groepsrondleidingen over h e t hele terrein
d o o r de h e er Schriefer, tel. 06-51362107.

nas

D udokcentrum , D udokpark 1 te Hilversum. Inlich
tingen: 035-6292262. H et D udok C entrum is open
op woensdag, vrijdag en zondag van 12.00-16.30 uur.
FIEN (Federatie Industrieel Erfgoed N ederland).
O nlangs is de website geopend m et inform atie over
h et gasfabriekterrein in de gem eente Hilversum.,
naast aandacht voor de plannen ook veel aandacht
over h et verleden. http://w w w .industrieel-erfgoed.
nl/verslag en /g asfab riek /in d ex .h tm
G em een tem u seu m
W eesp
in
het
stadhuis,
Nieuw straat 41, Weesp.
Inlichtingen:
0294491245/413750 / www.weesp.nl.
Perm anent: Voorw erpen die te m aken hebben m et
de geschiedenis van Weesp. R ondleidingen op aan
vraag d o o r h e t stadhuis (1772-1776) van Jacob O tten
Husly en h et m useum .
Geologisch M useum H ofland, Hilversumseweg 51,
Laren. Inlichtingen: 035-5382520. O peningstijden:
di. t /m zo. 13.00 - 16.30 uur. G roepen ook mogelijk
op afspraak buiten de openingstijden om.
Grote Kerstm arktverkoop zaterdag 19 decem ber,
ook activiteiten voor kinderen.
G eschiedenisbank, adressengids en inform atie van
en over de historische verenigingen en instellingen
in N oord-H olland, m eer dan 100 historische vereni
gingen in N oord-H olland hebben in de G eschiede
nisbank h u n eigen hom epage en nieuw spagina’s.
www.geschiedenisbank-nl.nl w ordt gecoördineerd
d oor Museaal Sc Historisch Perspectief NoordH olland. Agenda.
Goois M useum , K erkbrink 6, Hilversum. Inlichtin
gen: 035-6292826.
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1/
Eén van de glazen hoeken van de nieuwe aanbouw van
het museum (coll. Museum Hilversum)

H istorische Kring Ankeveen, ‘s-Graveland en Korte n h o e f ‘In De G loriosa’. Inlichtingen: mevrouw
Van de Velden 035-6562525. O peningstijden: Iedere
woensdagavond in De D obber, Kerklaan 89 in Kortenhoef. Aanvang 20.00 uur.
H istorische Kring Baerne, B urgem eester Penstraat
tussen nr. 2 en 4 in Baarn. Inlichtingen: 0355430377. O peningstijden: iedere m aandag 10.0012.00 u u r en 20.00-22.00 uur.
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Historische Kring Blaricum. O udheidkam er O p de
Deel, Brinklaan 4 in Blaricum. Inlichtingen: de h eer
Verwaal 035-5314462. O peningstijden: za. 14.0016.00 u u r en do. 20.00-22.00 uur.
Perm anente fototentoonstelling uit eigen bezit in de
O udheidkam er aan de Brinklaan 4 in Blaricum.
H istorische Kring ‘Bunscote’. Inlichtingen: de h eer
C.A. Nelem ans, tel. 033-2981685/ www.bunscote.nl
Activiteiten: o.a. W erkgroep K lederdracht en cursus
k lederdracht maken.
H istorische Kring Bussum. Huizerweg 54, 1402 AD
Bussum. Inlichtingen: 035-6912968. O peningstijden
vrij. 14-16.30 uur.
H istorische Kring Eemnes. O udheidkam er, R aadhui
slaan 2a te Eem nes, 035-5382375. O peningstijden:
iedere za. 14.00-16.00 uur. Inlichtingen: de h eer R.
van d e r Schaaf 035-5386094 o f mevrouw M. van der
Schaal 035-5317093.
T m 9 april 2005 tentoonstelling van fo to ’s uit de
periode 1951 tot 1964. d oor de E em nesser 'dorpsfo to g raa f Vei mandei Van 23 april tot septem ber
2005 tentoonstelling Van Zuiderzee tol Ijsselmeer.
Hilversumse H istorische Kring ‘A lbertus P erk’. Post
adres: J. van M aerlantlaan 3, 1215 HW Hilversum.
Inlichtingen: de h e er ham m ers 035-6242661. www.
hilversum -historie.nl O peningstijden: iedere vierde
di. van de m aand, behalve in dec., ju n i, ju li en aug.
in ‘De A kker’, M elkpad 14, tel. 6212447. Aanvang
20.00 uur.
Historische Kring Laren, B urgem eester van N ispen
straat 29 in Laren. Inlichtingen via 035-5312770 of
via de website: www.historielaren.nl. O peningstij
den: Iedere zaterdagm iddag 14.00-16.00 uur.
H istorische Kring G em eente L oenen, postadres: De
Vliet 4, 3633 EL V reeland. Inlichtingen: mevrouw F.
G erretsen-Cluysenaer 0294-237002. O peningstijden:
Iedere eerste dinsdag van de m aand tussen 18.30 20.30 uur in de vide van de bibliotheek.
Historische Kring L oosdrecht. O udheidkam er, Acacialaan 2. Nieuw-Loosdrechl. Inlichtingen: de h e e rj.
Mol 035-5824841. john.m ol@ hccnet.nl O peningstij
den: Iedere wo. 10.00-12.00 en 20.00-22.00 uur. Iede
re zaterdag 10.00-12.00 uur.
R ondleidingen in de O udheidkam er over het verle
den van I .oosdrecht.
Historische Kring N ederhorst d e n Berg. Inlichtin
gen: de h eer J.E. Jansen 0294-254152 o f via
hkndb@ hetnet.nl o f www.historischekring.nl O pe

ningstijden: Iedere m aandagavond 19.30-21.30 uur
op de bovenverdieping van Sporthal De Blijk.
H uizer Museum H e t Schoutenhuis, A chterbaan 82,
Huizen. Inlichtingen: 035-5250223/ hetschoutenhuis@ huizerm useum .nl. O peningstijden: di. t /m za.
13.30-17.00 uur.
T er gelegenheid win het jubileum van de O ude H a
te n is sam en m et de Historische Kl ing h e t boek ‘De
H uizer Haven 150 ja a r ’ (voor bespreking zie elders
in dit num m er) en een kalender 2005 uitgeven.
D ubbeltentoonstelling De H uizer Haven 150 ja a r &
W ater (fototentoonstelling) t/m 26 februari 2005.
H uizen kreeg pas in 1854 een eigen haven, waar
d oor de visserij en de daarm ee verbonden bedrijven
zich sterk uitbreiden. Na de afsluiting van de Z uider
zee verdw'een de grootschalige visserij.
De geschiedenis van de H uizer Haven die 150 jaar
bestaat w ordt belicht aan de hand van vier them a’s:
De ze e op.
Werken op zee,
Werken o p d e haven en
Na h e l tvcrk.
Bij h e t them a De ze e op w ordt aandacht besteedt
aan de periode vóór de kom st van de haven. Al eeu
wenlang losten vissersboten op de lage kust hun
vangst. H et was een gevaarlijk beroep, w ant storm en
en ijsgang verwoesten de boten. Na vele m oeilijkhe
den kwam er in 1854 dan eindelijk een haven. Voor
die tijd kende Huizen grote arm oede.
Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn. Inlichtin
gen: 035-5420446. O peningstijden: di. t/m vr. 10.0017.00 u u r en za./zo. 12.00-17.00 uur.
Kasteel-Museum Sypesteyn, Nieuw Loosdrechtsedijk
150 in Nieuw-I,oosdrecht. Inlichtingen: 0355823208 / www.sypesteyn.nl O peningstijden: zie
web-site o f vraag inlichtingen.
M uiderslot, H erengracht 1, M uiden. Inlichtingen:
0294-261325. O peningstijden: ma. t/m vr. 10.0017.00 uur; za./z o ./fe estd a g en 13.00-17.00 uur.
M useum zonder m uren en gem eentegrenzen. H et
Erfgoedhuis U trecht heeft in oktober de website
Collectie U trecht gelanceerd, waarop een selectie
van voorwerpen, m o n u m en ten en landschappen de
geschiedenis van de provincie U trecht vertelt, www.
collectieutrecht.nl.
N aerdincklant, afdeling van AWN Archeologische
W erkgem eenschap voor N ederland. V oor een arche
ologische veldverkenning in h et Gooi of een vrijblij
vend vondstenonderzoek kan m en contact opnem en
m et het secretariaat van AWN afdeling N aerdinck-
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lant m ew . E.J. W ierenga, tel. 035 - 6834875.
N ederlandse Vestingm useum , W estwalstraat 6 te
Naarden-Vesting. Inlichtingen: 035-6945459. O pe
ningstijden: di. t /m vr. 10.30-17.00 u u r en za./zo.
12.00-17.00 uur.
Iedere eerste zondag van de m aand: historische
rondleidingen in uniform . Aanvang 13.30 uur.
N ederlands Instituut voor Beeld en geluid (h e t voor
m alig O m ro ep m u seu m ), O ude Amersfoortseweg
121-131, Hilversum. Inlichtingen: 035-6885888.
H et m useum is voor publiek gesloten als gevolg van
de voorbereiding en de totstandkom ing van het
nieuwe m useum d at verschijnt op h e t M ediapark en
in 2005 in gebruik w ordt genom en.
Digitale tentoonstelling Streekarchief: O p zaterdag
30 oktober hield h e t Streekarchief voor h et Gooi en
de V echtstreek een open dag in h e t kader van de
Landelijke A rchievendag aan h et begin van de Week
van de Geschiedenis, die liep tot en m et 7 novem 
ber. De dag was bedoeld om de archiefinstellingen
in N ederland o n d e r de aandacht van een gro ter pu-

bliek te brengen. T ijdens de open dag was in het
Streekarchief een tentoonstelling te zien van bijzon
dere archiefstukken over de plaatsen in h e t werkge
bied van de dienst: Blaricum, Hilversum, L aren en
W ijdem eren. De dag was een succes. O m ook ande
ren in de gelegenheid te stellen deze bijzondere ar
chiefstukken te bekijken en zich wellicht d aard o o r te
laten m otiveren tot een bezoek is de tentoonstelling
n u grotendeels ook digitaal te bekijken op de websi
te van h et Streekarchief: www.hilversum.nl/
streekarchief.
Singer Laren, O ude Drift 1 te Laren. Inlichtingen:
035-5393939/ www.singerlaren.nl . O peningstijden:
di. t /m za. 11.00-17.00 u u r en zo. 12.00-17.00 uur.
Introducties op de tentoonstelling op d o nderdagen
30 dec., 27 jan., 24 feb. en 21 m rt. 2005 11.00 uur.
Schilders van Berlijn 1888-1918. Berliner Secession.
14 decem ber 2004 t /m 24 april 2005.
Een groot overzicht van Berlijnse kunst, 100 werken,
schilderijen, werken op papier en sculptuur. De Ber
liner Secession werd in 1898 o n d e r aanvoering van
Max L ieberm ann en Edward M unch opgericht en
im pressionisten, neo-im pressionisten en expressio
nisten m aakten hun entree.
H e t U trechts Archief, A. N um ankade 199-201,
U trecht, ink: 030-2866611/ info@ hetutrechtsarchief.
nl presenteert twee beeldbanken on-line. De beeld
bank U trecht en om geving bevat 60.000 foto’s,
prentbriefkaarten, tekeningen en p re n te n van de
stad en provincie. De beeldbank spoorw egen bevat
10.000 oude fo to ’s en prentbriefkaarten uit de col
lectie van de N ederlandse Spoorwegen.
De N ederlandse Je u g d b o n d voor Geschiedenis zoekt
contact m et historische veren ig in g en /k rin g en in
N oord-H olland. De NBJG zet zich al 45 ja a r in om
de belangstelling voor geschiedenis en archeologie
o n d e r jongeren van 9-26 ja a r te bevorderen en wil
behalve landelijke ook lokale activiteiten organise
ren om in sam enw erking m et lokale organisaties de
bekendheid van de doelgroep van archieven, musea,
erfgoedhuizen en historische veren ig in g en /k rin g en
te vergroten. V oor inform atie NBJG-coördinator Mi
ra Spijker mira@ njbg.nl o f www.njbg.nl

Fragment van h et program m a voor harddra
verijen op h e t renpark op de heide tussen
Bussum, Laren en Hilversum ter hoogte van
de halte aan de spoorlijn, 20 augustus 1881
(coll. F. K uijper Dzn., 21A )
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Wilt u een vermelding van een activiteit in de perio
de april - zom er 2005? Zendt u dan spoedig een belichtje/e-m ail naar het redactiesecretariaat van TVE,
redactie@tussenvechteneem.nl.
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Viering 35-jarig bestaan
P lannen van h e t bestuur
Lustrum viering op 27 mei 2005
TVE is opgericht op 22 mei 1970 in het Stadhuis van N aarden. Rond die dag in
2005 willen we de lustrum viering te zelfder plaatse organiseren. B&W van N aarden
is bereid daarvoor de Burgerzaal ter beschikking te stellen op vrijdagavond 27 mei
2005. H et program m a kent de volgende onderdelen:
•
•
•
•

O peningstoespraak door dr. J.P. Rehwinkel, burgem eester van N aarden
Feestrede over de geschiedenis van het Gooi e.o. door prof. dr. Piet Leupen
Om kransing door een m uzieken sem b le
R eceptie \o o r donateurs, aangesloten organisaties, subsidiërende gem eente
besturen, relaties.

C oncert Gooise C om ponisten op 8 m ei 2005
In 1995 bij de viering van h et 25-jarig bestaan is TVE begonnen m et het organise
ren van concerten rond Gooise C om ponisten. D aarna zijn nog drie van dergelijke
concerten georganiseerd. In 2005 willen wij in het kader van de lustrum viering het
vijfde C oncert Gooise C om ponisten organiseren. Marcus van d er Heide, die ook bij
de vorige concerten betrokken was, heeft daartoe een interessant plan ingediend.
Inm iddels is aan een aantal instanties subsidie aangevraagd. Als de financiering
rond komt, zal h et concert plaats vinden op zondagm iddag 8 mei 2005.
O pen Dag in h et najaar 2005
In 2005 bestaat het N ederlands Vestingm useum in N aarden 50 jaar. TVE zal de
O pen Dag 2005 organiseren samen m et het Vestingmuseum in h et najaar, waar
schijnlijk op zaterdag 17 septem ber, m et een program m a rond de N aardense ves
ting en haar plaats binnen het geheel van H ollandse vestingwerken.
T hem anum m ers tijdschrift
Redactie en bestuur hebben overleg gehad over de uitgave van een of m eer them a
num m ers in 2005. Er wordt gedacht aan twee them anum m ers:
• Een lustrum num m er in mei ro n d de geschiedenis van het gebied tussen Vecht
& Eem (over de invulling daarvan bestaan verschillende interessante ideeën);
• Een num m er in septem ber, gekoppeld aan de O pen Dag over de Vesting Naar
den en haar plaats in de Hollandse vestingwerken.
De donateurs van TVE en andere belangstellenden kunnen bovenstaande data nu
reeds in h un agenda reserveren.
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Stichting Tussen V echt en Eem

C olofon
De Stichting Tussen V echt e n Eem (TVE) is een sam enw erkingsverband van m eer dan 30 lokale en regiona
le organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op histo
risch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor h et b e houd van cultuurhistorische en karakteristieke
waarden. D onateurs van TVE ontvangen h e t tijdschrift gratis. Web-site: http://w w w .tussenvechteneem .nl
D onatie / A bonnem ent
e-mail: penningm eester@ tussenvechteneem .nl.
A bonneren geschiedt d oor zich aan te m elden als donateur. De m inim um -donatie bedraagt€ 15,50 p e r jaar.
A anm elden als d o n ateu r kan h e t eenvoudigst d o o r overmaking van de eerste donatie op Postbank giroreke
ning 3892084, t.n.v. Tussen V echt en Eem, o n d e r verm elding van Nieuwe d o n a te u r 2004 en volledige naam
e n adres. Dit bespaart postzegels o f telefoonkosten. O ok kan m en zich aanm elden bij de penningm eester
van TVE, p / a Plantsoen 14, 3755 HJ Eem nes, telefoon 035-5310115 of p e r e-mail.
Dagelijks bestuur
e-mail: secretaris@ tussenvechteneem .nl
dr. H.C.M. Michielse (voorzitter) - Huizerstraatweg 37, 1411 GL N aarden - 035-6944091
m r. H. Lustig (secretaris) - Karei D oorm anlaan 65, 1271 CB H uizen - 035-5267945
dhr. P. van Oven (penningm eester) - Plantsoen 14, 3755 HJ Eem nes - 035-5310115
dr. J.D.C. B ranger - ’s-Gravelandseweg 86/62, 1217 EW Hilversum - 035-6310288
ing. J.J. Groeneveld —Zilverschoon 37, 3755 T H Eem nes —035-5381609
Algem een bestuur
Vertegenw oordigers van: H istorische kring Baerne I Historische kring Bussum I H istorische kring Blaricum I
Historische kring Eem nes I Historische kring In d e Cloriosa Ankeveen, ’s-Graveland, K ortenhoef I Hilversumse historische kring A /bertus Perk I Historische kring Huizen I Historische kring L aren I Historische
kring G em eente L oenen I Historische kring L oosdrecht I Historische kring Stad M uiden I Stichting C om ité
O u d M uiderberg I V ereniging Werkgroep Vestingstad N aarden I Historische kring N ederhorst den Berg I
Historische kring W eesp I Archeologische W erkgem eenschap voor N ederland, afdeling N aerdincklant
Streekarchief voor h et Gooi en de Vechtstreek, Hilversum I Stads- en Streekarchief N aarden, M uiden, Bus
sum en H uizen te N aarden I Stadsarchief W eesp I V ereniging Curtevenne, ’s-Graveland I Vereniging van
V rienden van h e t Gooi I D udok Stichting, Hilversum I N ederlandse Genealogische vereniging, afdeling Gooi
en Eem land I Geologisch M useum H ofland, L aren I Stichting C ouleur Locale, Blaricum I Stichting tot bevor
dering van de belangen van h e t Goois M useum , Hilversum I Stichting Hilversum, Pas O p! I Stichting H uizer
M useum I Stichting O m gevingseducatie Gooi, Vecht- en E em streek I W erkgroep klederdrachten Eem- en
G ooiland I Singer M useum , Laren I Stichting V rienden van het N ederlands V estingm useum , N aarden I Stich
ting D e H of, Hilversum I Stichting Weesp Kijk Uit!, W eesp I Stichting B e h o u d h e t O ude Dorp, H uizen I
Stichting Karakteristiek Blaricum
Redactie
e-mail: redactie@ tussenvechteneem .nl
drs. E.C. Schild-Schofaerts (secretaris) - Huizerweg 9, 1401 GD Bussum - 035-6918978
dr. P.H.D. L eupen (redactie-voorzitter a.i.) - Burg. Lam booylaan 15, 1217 LB Hilversum - 035-6245704
dhr. A. M edem a - Gele Plom p 54 - 3824 WK A m ersfoort - 035-6957815 (kantoor)
ing. J.J. G roeneveld - Zilverschoon 37, 3755 TH Eem nes - 035-5381609
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Uitgeverij Verloren
De Franse Tijd
Ju d ith A m se n g a e n G eertje Dekkers, ‘Wat nu?’, zei Pichegru. De Franse Tijd
in Nederland, 1795-1813 (vv 23). 96 blz., in g e n a a id , g e ïllu stre e rd (deels
in kle u r), isbn 9 0 -6 5 5 0 -4 6 4 -8 , € 10,’’

j i i i i * v '*.

Verzameld verleden

Ook om vóór te lezen

1

> * '

tig gedenkwaardige
nten eii figuren uit

1 Ise geschiedenis

Verzameld uerleden. Veertig g e d e n k 

w a a rd ig e momenten en figuren uit de
va de rla n d se geschiedenis. O n d e r re
d a ctie van Els K loek (vv 24). 170
blz., in g e n a a id , geheel in kleur,
isbn 90-6550-465-6, € 1 5 ,- (voor

in teke naren op de reeks € 1 0 ,-)

Middeleeuwse dokters
Erwin H uizenga, Bitterzoete balsem. Geneeskunde, c h iru rg ie en farmacie in de
late Middeleeuwen. 62 blz., in g e n a a id , g e ïllu stre e rd (deels in kle ur),
isbn 90-6550-835-x, € 1 0 ,-

Ookom te zingen
M a rita K ru ijs w ijk en M arian Nesse, Nederlandse jaarfeesten en hun liederen
door de eeuwen heen. 288 b lz.+ cd, gebonde n, g e ïllu stre e rd , isbn 90-

655° ' 799' x > € 2 5>~

En om van te genieten!
Meer informatie op www.verloren.nl
Postbus 1741,1200 bs Hilversum | Torenlaan 25,1211 ja Hilversum | T 035-6859856 | F 035-6836557 |
bestel@verloren.nl | www.verloren.nl | Onze boeken zijn verkrijgbaar bij ons en in de boekhandel.
Bij directe bestellingen worden verzendkosten in rekening gebracht.

