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Kasteel De Hooge Vuursche in de w in te r (coll. E.W. Leeuwin). In de gevel van het huis bevinden zich
halfcirkelvormige elementen, welke motieven zijn terug te vinden in de plattegrond van de tuin , in de
architectuur, in de vormgeving van de perken en in de vormgeschoren hagen. De herhaling van de vor
mentaal u it de gevel in het tuinontw erp versterkte zo ook de eenheid van huis en tuin. Ook de trappen
die vanaf het terras naar de tu in en de verder gelegen vijvers leiden hebben deze functie.

Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem

Redactioneel

Inhoud

In dit nummer is het zwaartepunt toevallig
nogal oostelijk komen te liggen. Het land
goed De Hooge Vuursche is begin vorige
eeuw als een natuurlijke eenheid van land
schappelijke en bouwkundige architectuur
ontworpen, beschrijft Edward Leeuwin. Hij
acht de recente erkenning van kasteel, park
en toegangshek als Rijksmonument van groot
belang. Jaap Groeneveld heeft in de buurt on
derzoek gedaan op basis van de kaart van
Sinck (1619). Door grondige vergelijking kan
hij vaststellen hoe nauwkeurig die kaart is.
Rond De Vuursche en Drakenburg zijn grensrelicten en veel oude tracé's in het huidige
landschap goed te herkennen.
Toen rond 1400 het stroomgebied van de
Eem het strijdtoneel was tussen Holland en
het Sticht was Bunschoten van strategisch be
lang. Met de vondst van een zeldzame munt,
toont Jan van der Wist aan dat Bunschoten
enige tijd een van de muntplaatsen van het
Nedersticht is geweest waar de munten voor
betaling van de strijd zijn geslagen.
In Archiefnieuws doet Anne Medema ver
slag van de overbrenging van het archief van
de uitgever Paul Brand uit Bussum naar het
stads- en streekarchief in Naarden. Henk Michielse schrijft over de archieven van de wa
terschappen naar aanleiding van een cd-rom
van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi
en Vecht.
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Een Arts & Crafts-Garden op de
Utrechtse Heuvelrug
De Tuinaanleg van het Kasteel De Hooge Vuursche te Baarn

Edward W. Leeuwin

Inleiding
Een landschapstuin of architectonisch aange
legde tuin? In Nederland ontstond daar een
uitgebreide discussie over rond 1899. In Ne
derlandse tijdschriften over architectuur ver
schenen in die tijd artikelen over Engelse en
Amerikaanse ideeën betreffende de archi
tectonische tuinaanleg. Daarin besprak de
Nederlandse architect J.H.W. Leliman (18791921) bijvoorbeeld het artikel van de Ameri
kaan Charles H. Gaffin, 'Formal Gardens and a
New England Example', waarin deze de archi
tectonische wijze van tuinaanleg aanprees
voor stadstuinen. Deze nieuwe aanpak ging
in tegen de traditionele landschapsstijl, die
toen in Nederland sterk door de Duitse Lenné-Meyer School beïnvloed werd.
Eerder hadden de Nederlandse architec
ten, Leonard A. Springer (1842-1923) en Hugo
A.C. Poortman (1858-1953), een compromis
gesloten tussen deze twee methoden van
tuinaanleg. Men vroeg zich af of de archi
tectonische tuinaanleg een terugkeer beteken
de naar de 'historische formele tinnen’, of dat
het werkelijk een totaal nieuwe kunstuiting
betrof waarbij de aanleg van terrassen, per
gola's, muren, vijvers, en trappen samen met
de architectuur van het huis, een nieuwe een
heid zouden gaan vormen. Daardoor ver
scherpte zich de discussie, waarbij niet alleen
de Engelse voorbeelden van Thomas H.
Mawson en Reginald Blomfield werden be
sproken, maar ook de Duitse publicaties van
P. Schultze Naumburg en C. Karl Schneider
en Herman Muthesius aan de orde kwamen.
Ook de werken van Peter Behrens, Joseph

Olbrich en Max Lauger, ideale voorbeelden
van de architectonische tuinaanleg, werden
door Nederlandse tuinarchitecten aan een
kritisch onderzoek onderworpen. Evenals in
Duitsland ging men de architectonische tuin
aanleg zien als een ‘echte kunstuiting', als een
creatie die het 'symbool van de nieuwe tijd'
moest uitbeelden. Dit werd ook al vlug her
kend door Dirk F. Tersteeg (1876-1942), die
de ouderwetse landschapsstijl van zijn oude
re collega Leonard Springer in verband
bracht met smakeloze gebouwen en stijlen uit
de laat-negentiende eeuw. Daarmee introdu
ceerde hij de nieuwe architectonische theorie
in Nederlandse Tuinkunst3
De tuinaanleg van het landgoed De Hooge
Vuursche (1910-1912) behoort daarom tot de
vroegste voorbeelden van de architectonische
tuinaanleg in Nederland. Andere vroege
voorbeelden in Nederland zijn: de aanleg van
de tuinen van het Vredespaleis in Den Haag
(1908-1912) door Thomas H. Mawson, die in
Engeland de voorvechter van deze nieuwe
tuinstijl was, zie Garden History 28:2, en de
tuinen van het landhuis Kareol (afb. 1) te Aerdenhout (1908-1911). Kareol werd gebouwd
voor Julius Carl Bunge, die tot een rijke fami
lie van kooplieden in graan behoorde.
Evenals zijn vader zette Julius zich in als be
schermheer van de Nederlandse Wagnervereniging.2 Helaas heeft men zich niet op tijd gere
aliseerd dat het landgoed Kareol van grote
kunsthistorische betekenis was. Het werd in
1980 gesloopt, inclusief de tuin. Oorspronke
lijk dacht men dat de tuin door Leonard
Springer was ontworpen, maar recent onder
zoek 3 heeft uitgewezen dat de tuin van Kare-
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A/b.2: Hef schilderij van de achterzijde van het huis Kareol, afgebroken 1977-1978, met de architectonische tuin vol
gens ontwerp van M ax Lauger, geschilderd na de afbraak op basis van een fotoserie door de kunstenaar uit de jaren
'60-70 (Frederik Blei, geb.1949, werk nr. 2000-05; coll. auteur)

ol was ontworpen door de Duitse ontwerper

Max Lauger (1864-1952). Lauger was profes
sor binnenhuisarchitectuur en tuinkunst aan
de universiteit van Karlsruhe.
Het huis Kareol, genoemd naar de burcht
uit de opera 'Tristan en Isolde' van Wagner,
met zijn karakteristieke architectuur en deco
raties was ontworpen door de Zweedse archi
tect Anders Lundberg, daarbij geassisteerd
door Sven Silov, een andere Zweedse archi
tect, en de Nederlandse architect Foeke Kui
pers. Max Lauger had het huis voorzien van
prachtige tegeltableaus. De tuin van dit land
goed bestond uit een architectonische tuin
aanleg in de nabijheid van het huis, waarbij
de overgang van het huis naar de tuin op in
genieuze wijze via aflopende terrassen werd
uitgevoerd. Van de architectonische tuinaan
4

leg bij Kareol zijn nog maar een paar sporen
overgebleven: de eikenlaan, een grote vijver,
en de resten van een tempelpaviljoen.Voor
hun tuinontwerpen gingen alle vooraanstaan
de Nederlandse tuinarchitecten samenwer
ken met de architect van het te bouwen huis,
wat een nieuwe benadering inhield van hun
beroepsuitoefening. Daarom werd het begin
van de twintigste eeuw, waarin de architecto
nische tuinaanleg tot ontwikkeling kwam,
wel omschreven als één van de meest inspire
rende perioden in de geschiedenis van de Ne
derlandse tuinkunst.ol*4

Voorgeschiedenis
Het Kasteel De Hooge Vuursche, één van de
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laatst aangelegde buitens in Nederland,5 is
gelegen op een heuvel langs de Hilversumsestraatweg tussen Baarn en Hilversum, en
vorm t samen met zijn omgeving een land
goed met een oppervlakte van zo 'n vier hec
tare. Het w erd gebouwd in opdracht van de
koopvaardijofficier Johannes A drianus van
den Bosch en zijn echtgenote, Baronesse van
Hardenbroek, die de architect Eduard Cuypers hiertoe hadden aangezocht. Zoals in de
voorgevel en in de smeedijzeren toegangs
poort van het landgoed te zien is, w erd het
Kasteel De Hooge Vuursche in 1912 geïnaugu
reerd. De inrichting van het kasteel en de vele
versieringen aan de buitenkant, w aaronder
beeldhouw w erk en kunstsm eedwerk voor de
topgevels en de klokkentoren, w erden door
vooraanstaande Nederlandse kunstenaars

SIasara—
f. r

*

ras

- \m X

\

‘

>

.

-/

ff,
SIT U A T IE i
PLAAT LVil ONTWERP VOOR EEN LANDHUIS TE
BAARN. PLATTEGROND VAN DEN TUINAANLEG-

Afb. 2: Situatieschets door Dirk F. Tersteeg (bron: Het
Huis Oud & Nieuw, 1910)

uitgevoerd. In het rijke decoratieprogramma
van het kasteel is naast een gevarieerde reeks
van boom- en plantenmotieven een belangrij
ke plaats ingeruimd voor de oorspronkelijke
passie van de heer Van den Bosch, de zee
vaart. Het landhuis en de tuinen ontstonden
tijdens een periode waarin kritiek op de toen
alom toegepaste landschapsstijl leidde tot het
zoeken naar nieuwe vormen. De tuinarchitect
D.F. Tersteeg, die toen al eerder met Eduard
Cuypers had samengewerkt, ontwierp deze
tuinen. De ruim opgezette tuinaanleg met vij
vers, fonteinen en een cascade doet op het
eerste gezicht denken aan voorbeelden van
zeventiende-eeuwse Italiaanse theatrale en
barokke tuinontwerpen. Deze formele tuin
aanleg heeft echter ook een recentere achter
grond, zoals in het hierna volgende w ordt
uiteengezet.

Eerste aankondiging
In de augustusaflevering van achtste jaar
gang van het tijdschrift Het Huis Oud &
Nieuw 6 van 1910, werd een niet onderteken
de aankondiging gepubliceerd aangaande de
bouw van het Kasteel De Hooge Vuursche en de
aanleg van de omringende tuinen, met de
volgende tekst: 'Zoals het situatieplan en de
foto's al aangeven is het de bedoeling ook grote
zorg te besteden aan den tuinaanleg. Aan alle zij
den van het gebouw zijn terrassen geprojecteerd.
Gazons en paden worden terrasvormig op onder
ling verschillende hoogten gebracht om tekening
in het tuinvlak te brengen. Voor de voorgevel is
een fontein ontworpen, terwijl het water uit het
bassin trapsgewijze stroomt in den daarvóór gele
gen grote vijver. Ook bij de oostelijke zijgevel ligt
een grote vijver, die in kommen uitloopt. Het
landhuis wordt van baksteen opgetrokken op een
plint van Moeselkalksteen en met een rijke toepas
sing van Medarder zandsteen, terwijl het dak met
leien bedekt wordt.'
Wat in deze tekst direct opvalt, is dat er
geen namen in w orden genoemd: noch die
van opdrachtgever, noch die van de architect
van landhuis, noch die van de tuinarchitect
komen erin voor. Er is alleen sprake van 'een
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toelichting bij de platen' voor een ontwerp van
een landhuis te Baarn. Deze platen bestonden
uit vijf foto's van een in klei geboetseerde ma
quette en een ongesigneerd eerste ontwerp
dat in de aankondiging situatieplan (afb. 2)
wordt genoemd. Een verklaring hiervoor ligt
mogelijk in het feit dat het tijdschrift sinds
1903 op initiatief van de architect Eduard
Cuypers werd uitgegeven. Eduard Cuypers
was gekozen als architect voor het landhuis,
maar omdat er veel kritiek op het tijdschrift
was geuit wegens de al te prominente plaats
van Cuypers zelf hierin, was hij wellicht te
rughoudend met het vermelden van zijn ei
gen naam.7 Voorts werd aangekondigd dat
nadere gegevens over het ontwerp beschik
baar zouden komen in de volgende nummers
van het tijdschrift, omdat dit beter aan de
hand van tekeningen van de gevels en platte
gronden kon worden uitgelegd. De vijf foto's
van een 'in klei geboetseerde maquette' geven
zowel het uiterlijk van het gebouw met alle
aangrenzende terrassen als ook de tuinaanleg
met alle daarin aangebrachte architectonische
onderdelen inclusief vijvers en waterwerken
tot in de details weer. Deze maquette, waarin
alle terreinniveaus waren nagebootst, werd
ook gebruikt om het hoogste punt te bepalen
voor de plaatsing van het gebouw. Hierdoor
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Afb. 3: Kleimodel van De Hooge Vuursche (bron: Het
Huis Oud & Nieuw, 1910)
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Afb. 4: Dirk F. Tersteeg (coll. Historisch Tuinarchief,
Universiteit Wageningen)

kon men zich al in 1910, toen de eerste spade
nog in de grond gezet moest worden, een
compleet beeld vormen van de omvangrijke
aanleg van het kasteel en de tuinen zoals die
twee jaar later opgeleverd zouden worden
(afb. 3).
De niet gesigneerde tekening, het situatie
plan, die deel uitmaakte van de eerste anonie
me aankondiging in Het Huis Oud & Nieuw,
bleek achteraf een ontwerp van de tuinarchi
tect Dirk F. Tersteeg (1876-1942) te zijn. Het
was op de datum van verschijning van het
tijdschrift nog niet bekend dat hij aangewe
zen was voor het ontwerp en de aanleg van
de tuinen. Met de publicatie van het situatie
plan echter werd de samenwerking tussen
Eduard Cuypers en Dirk F. Tersteeg voor dit
belangrijke project beklonken. Twee artikelen
over tuinkunst door D.F. Tersteeg in het tijd
schrift Het Huis Oud & Nieuw waren hieraan
voorafgegaan, in de jaargangen 1906 en 1907.
Eduard Cuypers bood aan Dirk Tersteeg de
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mogelijkheid zijn vernieuwende inzichten be
treffende de tuinaanleg te publiceren in zijn
tijdschrift. Hiermee werd een belangrijke stap
gezet, want Tersteeg toonde zich in zijn arti
kelen een grote voorstander van een nauwe
samenwerking van de architect van het huis
met de tuinarchitect. Tevens blijkt duidelijk
dat deze inzichten in overeenstemming wa
ren met de visie van Cuypers zelf. Met het
project van De Hooge Vuursche werd door de
samenwerking met Versteeg hieraan gestalte
gegeven.

Dirk F. Tersteeg, tuinarchitect
Dirk F. Tersteeg (1876-1942; afb. 4) werd in
Amsterdam geboren. Vanaf 1892 volgde hij
de opleiding aan de Linnaeus Tuinbouw
school te Amsterdam en hij deed vervolgens
ervaring op in rozen- en boomkwekerijen in
Naarden, Trier en Orleans. Ook verbleef hij
enige tijd in Engeland met dat doel. In 1899

vestigde hij zich als kweker in Naarden, en in
1903 ontving hij de eerste opdracht voor de
aanleg van een tuin in Dordrecht, in samen
werking met de architect van het huis,
Eduard Cuypers. Hierna ontplooide hij zich
verder als tuinarchitect. Daarbij verdiepte hij
zich ook in de literatuur: auteurs die hij in dit
verband noemde waren: R. Blomfield, T.H.
Mawson en H. Inigo Triggs.
Zijn voorkeur voor de nieuwe architecto
nische tuinstijl werd mede bepaald door zijn
interesse voor de bouwkunst, onder invloed
van zijn vader, die aannemer was. Geduren
de zijn hele carrière werkte hij nauw samen
met architecten, onder andere met E. Cuy
pers, K.P.C. de Bazel, H.J. Baanders en J.W.
Hanrath, die toen tot de belangrijkste archi
tecten van Nederland behoorden. Zijn ont
werpen zijn later aangetroffen in collecties
van vele architecten en deze bevinden zich
nu in het tuinhistorische archief van de Universiteit van Wageningen. Naast deze tuin,
zijn enkele van zijn belangrijkste tuinen: Bloe
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Afb. 6 ; Voortuin (foto: auteur)
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mentuin Prins Hendrikoord te Lage Vuursche
(1909-1910), Remmerstein te Rhenen (1912), De
Wielewaal te Eindhoven (1917-1920), Stads
wandelpark te Eindhoven dat in sam enwer
king m et L.A. Springer w erd aangelegd
(1920), Uytwijck te Hilversum (1921) en Saxen
burg te Bloemendaal (1919-1922). Er bestaat
een chronologisch overzicht van de tuinen
die hij aangelegd heeft.8 Zijn laatste w erk was
de aanleg van de begraafplaats Oud Valkeveen
bij Naarden.
Tersteeg's opvattingen over de Tuinkunst
In het begin van zijn eerste artikel9 uitte Tersteeg kritiek op de kunstm atig aangelegde
natuur. De tuin behoort onmiddellijk tot het
huis, maar dit verband was in de laatste eeuw
verloren gegaan. Doordat in de negentiende
eeuw de landschapsstijl in ons land bijna
overal w erd toegepast, w erd de rechte lijn
vrijwel geheel uit de tuin gebannen; van geo
metrische indeling wilde men niets meer w e
ten, vlakke terreinen waren taboe. Als gevolg
daarvan w aren vele mooie tuinen uit de acht
tiende eeuw vervangen door de aanleg van
‘imitatie natuur’. Echter in strijd met het na
tuurlijke, ging m en toch het grasveld kort
scheren, geometrische bloembedden aanleg
gen en de paden w erden overal even breed
gemaakt, w aardoor het geheel een onharm o
nisch karakter kreeg. De tuinen in landschapstijl, zo weinig aansluitend bij de gebouwen
die zij omringden, hadden volgens hem w ei
nig te maken met tuinkunst. Deze toestand
zou verbeteren als er meer samenwerking
zou komen tussen de architect en de tuinont
werper. Hierna ging Tersteeg nog eens in op
zijn favoriete thema: de tuinaanleg m oest niet
verzorgd w orden door de architect van het
huis maar door tuinarchitecten, die immers
hetzelfde doel nastreefden. Als gevolg van
die samenwerking zou er volgens hem een
tuin ontstaan m et de kenm erken van rust en
gezelligheid, w aar iedere toeschouwer van
zou kunnen genieten.
In zijn tweede artikel 10 spreekt Tersteeg
over het bannen van ‘nodeloze opsmuk en onge
paste versieringen van lelijke woningen en huis
raad’ die rond 1870 de smaak bepaalden, en

8

hij spreekt de verwachting uit dat wij pas aan
het begin van een revolutie staan en dat de
ingeslagen weg zeker tot iets beters zal lei
den. Al heel vroeg zag hij de tuin als verrui
ming van het huis. In de twee hierboven ge
noem de artikelen in het tijdschrift Het Huis
Oud en Nieuw zette hij zijn opvattingen uit
een. De tuin moest één geheel vormen met
het huis, en net als vóór de opkomst van de
landschapsstijl er weer mee in harmonie zijn,
en een besloten en intiem karakter hebben n .
De beplanting en het toepassen van archi
tectonische elementen moesten deze kenmer
ken ondersteunen. De tuin w erd als een w o
ning ingedeeld in kamers of deeltuinen, die
ieder een eigen functie kregen. Vanuit het
huis diende men een goed uitzicht te hebben
op de tuin; om dat te bereiken was samen
werking m et de architect van het huis erg be
langrijk. Ongetwijfeld doelt Tersteeg hiermee
op de ontwikkelingen in de Arts & Crafts be
weging, die in Engeland ook op het gebied
van de aanleg van tuinen een grote invloed
heeft gehad, en die in Nederland veel weer
klank vond. De nieuwe architectonische tuin
stijl ontstond dus tegen deze achtergrond.

D e a rc h ite c to n is c h e tu in a a n le g

Thomas Hayton Mawson(1861-1933), één van
de belangrijkste Engelse landschapsarchitec
ten van het begin van de twintigste eeuw,
was beroemd geworden m et zijn boek The
Arts & Crafts of garden Making, w aarvan de
eerste druk in 1900 verscheen. Zoals de titel
van het boek duidelijk maakt, was Mawson
een grote aanhanger van de nieuwe kunstbe
weging Arts & Crafts. Deze beweging kwam
voort uit de door John Ruskin en William
Morris gepropageerde ideeën en vorm de een
reactie op de industriële revolutie.
Ook in de tuinkunst had deze beweging
invloed. Echter er ontstond in Engeland een
strijd over de vraag welke vorm van tuinaan
leg n u de voorkeur verdiende, de formele of
de natuurlijke landschappelijke stijl. Reginald
Blomfield, (1856-1942), met zijn Arts & Crafts
achtergrond, gaf de voorkeur aan de formele
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A/Ï7. 5: Definitief tuinontwerp door Dirk F. Tersteeg (bron: Het Huis Oud & Nieuw, 1912)
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4/b. 7: Oostelijke vijver (foto: auteur)
tuinaanleg. In zijn boek The Formal Garden in
England, (1892), stelde Blomfield zich op te
gen de pseudo-natuurlijkheid en hield een
pleidooi voor de erkenning dat een tuin naar
haar aard kunstmatig is. Zoals te verwachten
was kwam William Robinson, (1838-1935), als
voorstander van de natuurlijke tuinaanleg, te
gen de ideeën van Blomfield in het geweer,
want hij zag zichzelf als de 'enige ware profeet'
van het moderne tuinontwerp. Dit had tot ge
volg dat er een confrontatie plaats vond tus
sen de beide zienswijzen, bekend als ‘the batt
le of styles'. Deze jarenlange twist zou tenslot
te leiden tot een verzoening van de beide op
vattingen, die een ontwikkeling inhield van
de gemengde stijl, ook wel 'de architectonische
tuinstijl' genoemd.
Volgens de nieuwe inzichten werden de
tuinen in nauwe samenhang met de architec
tuur van het huis ontworpen, met een gelei
delijke overgang van de formele tuinaanleg
in de omgeving van het huis naar het verder
gelegen omringende landschap. De achter
10

gronden van het ontstaan van deze nieuwe
stijl zijn prachtig verwoord door Jane Brown
in haar boek The A rt and Architecture of En
glish Gardens: 'Their highest ideal was the artistcraftsman, who could both design and create, and
many A rts & Crafts architects were competent
craftsmen of one kind or the other. The ultimate,
and most secret yearning, was to also be a good
gardener (which does not come easily to archi
tects) and this was the deepest motivation for the
fa d that there came to be A rts & Crafts gardens at
all. The element of being in touch with nature, as
well as in touch with the past, that Ruskin and
Morris had inspired, gave young architects the
confidence to feel that the garden was their right
fu l territory; hence the introduction of so many
built features like - pergolas, summerhouses,
steps, pools, into these gardens. But there ivould
have been no magic without wonderful planting,
and so the essence of these gardens remains that
supreme harmony of design and flowers, a harmo
ny for which the time ju st happened to be right'.12

Dirk F. Tersteeg, wiens oorspronkelijk
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vak tuinm an was, beantwoordde helemaal
aan dit ideaal van ambachtelijkheid gecombi
neerd m et belangstelling voor de architec
tuur.

H et tu in o n tw e rp voor D e H ooge V uursche

In het eerst volgende num m er na de eerder
genoemde vooraankondiging schreef Eduard
Cuypers over het ontwerp in Het Huis Oud &
Nieuw:13 'Bij het plan voor dit breed opgezette
huis is ernaar gestreefd een landhuis in de ware
zin van het woord te ontwerpen [...] dat gelegen
is in een prachtige omgeving en zich bij deze om
geving volkomen aansluit. Brede terrassen zijn
aan alle gevels gebouwd, balkons en erkers bieden
naar alle zijden een ruim, onbelemmerd uitzicht.
De terrassen voeren trapsgewijze naar de tuin,
terwijl door aansluiting van de tuinarchitectuur,
gemetselde trappen van het talud weer geleidelijk
langs fontein en waterpartijen naar het omliggen
de bos voeren. Door deze geleidelijke overgang is
getracht de architectuur van het huis met die van
de tuin als één geheel, een uitdrukking te leggen
van het landhuis; een landhuis waarin het intie
me, comfortabele van het huiselijke leven nauw
verbonden is en ineenvloeit met het leven in de
vrije natuur.'
Het duurde een aantal jaren voordat deze
indrukwekkende tuin met zijn vijvers en fon
teinen aangelegd was. Volgens de inzichten
van de Arts & Crafts beweging werd de tuin
aanleg gezien als de ruimtelijke voortzetting
van de architectuur van het huis. Dit is dui
delijk af te lezen uit Tersteeg's definitieve
ontwerp (afb. 5). De symmetrie van de tuin
aanleg richtte zich op de assen van het huis,
de voortuin op de hoofdas die 150 m lang is,
en de tuin aan de oostzijde op de oost-west as
van het huis. De omtrekken van de tuinen
vormen ten opzichte van de assen symmetri
sche ruim ten die begrensd w orden door een
gebogen lijnvoering. Aan de westkant van
het huis bevonden zich de dienstingangen.
Aan de noord- en oostkant loopt het terrein,
via een natuurlijk verloop van ongeveer 13
meter, stijl naar beneden tot een grote verzon
ken vijver. Het terreinverloop is echter niet te

zien op de ontwerpen van Tersteeg.
Aan de noordoostzijde voeren trappen,
via met heesters beplante terrassen, naar de
grote vijver en naar het aan de noordkant ge
legen veld, dat beplant is m et coniferen en es
doorns en omzoomd w ordt door beuken en
sparren.Van het bedoelde uitzicht vanuit het
huis aan de noord- en oostzijde is helaas niet
meer te genieten, om dat het dichtgegroeid is
met bomen en struikgewas.
De tuin aan de voorkant van het huis
vorm t het belangrijkste gedeelte van het ont
werp (afb. 6). Deze indrukwekkende tuinaan
leg, omzoomd met zeer hoge tot wasdom ge
komen Douglas-sparren, beuken en eiken,
heeft afmetingen die voor Nederlandse be
grippen zeer uitzonderlijk zijn. Vanaf het
hoofdterras, dat aansluit op de eerste verdie
ping van het kasteel en dat ook via twee op
gaande trappen vanaf de begane grond te be-

l/P

3

Afb. 8: Plattegrond van Villa Aldobrandini met de om
liggende tuinen (bron: Judith Chatfield, A tour of Italian
gardens, p. 210,1991)
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Afb. 9: Vogelvluchtperspectief van de tuinen van De Hooge Vuursche, tot 2003 onbekend gebleven toen de auteur de
opgevouwen tekening vond in een tijdschrift (bron: Het Huis Oud & Nieuw, 1912)

reiken is, heeft men een prachtig uitzicht over
de voortuin. Op verschillende niveaus zijn
drie bassins aangelegd die onderling met el
kaar verbonden zijn. Het water wordt vervol
gens via een cascade afgevoerd naar het lager
gelegen grote bassin. Over het toepassen van
water in tuinen schreef Tersteeg:14 'Waar het
aanwezig zijn van water zo weldadig kan aandoen
en de gelegenheid geeft allerlei fraaie waterplanten
in de nabijheid te hebben, daar moet de vijver ook
passend in de geometrische tuinindeling en, als
behorend tot het huis, geheel architectonisch opge
vat worden. Een waterdicht gemaakt bassin moet
men niet laten doorgaan voor een natuurlijke wa
terplas. Men moet eerlijk laten zien dat dit bassin
niet natuurlijk is door een boven het water uitste
kende rand, die zo'n mooie afscheiding kan vor
men met het omgevende pad of gazon.'
De grote vijver is aan de noordzijde ge
scheiden van het terras door twee halfcirkel
vormige afsluitingen met balustrades. Aan de
12

zuidzijde van de vijver loopt de tuin via trap
pen weer naar boven in de richting van het
toegangshek dat zich aan de Hilversumsestraatweg bevindt. De verzonken ligging van
de vijver maakt deze plek tot een ruimte met
een intieme beslotenheid. Aan weerszijde van
de vijver bevinden zich halfronde nissen met
zitbanken.
In de gevel van het huis bevinden zich
halfcirkelvormige elementen, welke motieven
zijn terug te vinden in de plattegrond van de
tuin, in de architectuur, in de vormgeving
van de perken en in de vormgeschoren hagen
(topiary). De herhaling van de vormentaal uit
de gevel in het tuinontwerp versterkte zo ook
de eenheid van huis en tuin. Ook de trappen
die vanaf het terras naar de tuin en de verder
gelegen vijvers leiden hebben deze functie.
In de ruimte tussen de vijvers en de sym
metrisch aangelegde paden die de tuinaanleg
begrenzen, werden afwisselend rechthoekige
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gazons en met rododendrons beplante parter
res aangelegd. De tuin aan de oostzijde van
het huis wordt overheerst door een grote vij
ver. Deze vijver, die ingesloten wordt door
hoge muren en door prachtige struiken en
bomen, werd verlengd met een door bossen
omzoomde gracht die een oppervlakte be
slaat van 1500 vierkante meter. De grond die
werd opgegraven om deze gracht aan te leg
gen werd gebruikt voor het aanleggen van
een kunstmatige berg, die later de naam
Bloedberg kreeg, wat ons nog steeds herinnert
aan 'bloed, zweet en tranen' ten koste waar
van dit plan ten uitvoering werd gebracht.
De vijver werd afgesloten door een half
cirkelvormige uit baksteen opgemetselde ho
ge muur (exedra), waarachter zich aan de bo
venzijde een rondlopend terras bevindt dat
aan twee zijden via opgaande trappen vanaf
de lager liggende vijver te bereiken is. Dit ter
ras is aan de achterzijde geheel beplant met
rododendrons, en in de bloeitijd weerspiege
len deze zich op sprookjesachtige wijze in de
vijver (afb. 7). De muur, die uit hoge kwaliteit

metselwerk is opgetrokken, moet wel zwaar
gefundeerd zijn geweest omdat deze zich nog
steeds in zeer goede staat bevindt, ondanks
het feit dat dit gedeelte van de tuin sinds lang
niet meer onderhouden wordt en daardoor
geheel overwoekerd is. De exedra werd aan
de bovenzijde afgesloten met balustrades,
waarvan nu alleen nog de postamenten
(ipedestals) resteren. Op de hoek postamenten
en in het midden van muur moeten beelden
hebben gestaan die nu helaas ook verdwenen
zijn. Het midden van deze halfcirkelvormige
afsluiting ligt precies op de oost-west as van
het huis, zodat de baronesse vanuit haar bou
doir ruim 'uitzicht over water ' had, wat van
meet af aan een wens van de opdrachtgever
moet zijn geweest.

In v lo ed e n u it vroegere p erio d es

Omdat de architectonische tuinaanleg terug
grijpt op formele stijlen uit het verleden is het
misschien nuttig om op zoek te gaan naar
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Afb. 10: Perspectivische tekening van De Hooge Vuursche, ondertekend door 'Ch. Estourgie.Del.’ (colt. Nederlands
Architectuur Instituut, Rotterdam)
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voorbeelden die voor dit ontwerp inspire
rend kunnen zijn geweest. In het artikel over
de nieuwe architectonische tuinstijl:15 'Deze
tuinstijl werd gedeeltelijk gevoed door nieuwe
ideeën. De grondslag ervan berust op regelmatig
heid die ook in Renaissance- en Baroktuinen te
vinden is.'
In de Gids voor de Nederlandse Tuin- en
Landschapsarchitectuur16 schreef men over de
tuinaanleg van De Hooge Vuursche: 'Tersteeg
ontwierp de parkaanleg als ruimtelijke voortzet
ting van de architectuur van het huis, evenals Plinius Secundus in de eerste eeuw na Christus.[...]
De vijver opzij van het huis heeft een halfcirkel
vormige afsluiting, een vorm die ook veelvuldig
door de Romeinen en later ook in de Barok als af
sluiting van de titin werd toegepast.'

Het is bekend dat Tersteeg veel en graag
reisde, en dat ook Rome tot zijn favoriete reis
doelen behoorde. Misschien heeft hij tijdens
één van zijn reizen ook Villa Aldohrandini te
Frascati bezocht, wat hem mogelijk bij het
ontwerpen van De Hooge Vuursche geïnspi
reerd kan hebben. Afgezien van de grote ni
veauverschillen die er zijn tussen de streek
rondom Rome en de Utrechtse Heuvelrug, is
er overeenkomst te onderscheiden tussen de
plattegronden van beiden,17 de volgende be
schrijving van de plattegrond van de Villa Aldobrandini (afb. 8.) verschaft wat dat betreft
duidelijkheid:18 'Het centrale gedeelte van het
huis dat ligt tegenover de theatrale waterpartij
wordt gevormd door een aaneengesloten rij loggia s die gecentreerd zijn op een as waarop de belang
rijkste kenmerkende elementen van de tuin gele
gen zijn. Die centrale as begint bij de toegangs
weg, en zet zich voort door het midden van de op
lopende terrassen, en vervolgt daarna zijn weg
door het midden van het huis naar de Atlasfon
tein, in de centrale as van het theater. Daarna
loopt deze verder naar boven via de cascade en de
toevoerkanalen naar de in rustica uitgevoerde fon
teinen en het waterreservoir op de top van de heu
vel. '

De architectonische tuin inspireert zich
zeer veel op de 'formele traditie' en dus ook de
Italiaanse: waar anders had hij het verval van
het terrein op de Vuursche en het idee van
een watercascade kunnen bestuderen? 19 Ook
14
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Afb. 11: Afbeelding van een waterval (bron: The A rt and
Architecture of English Gardens)

voor de in Amerika aangelegde architectoni
sche tuinen geldt Italië als het grote voor
beeld.211

De aanleg van de tuinen

Om de aanleg van de tuinen te bespreken
staan ons weinig documenten en tekeningen
ter beschikking. Naast de eerder beschreven
twee plattegronden van de tuin, bevindt zich
in het tijdschrift Het Huis Oud & Nieuw 21 van
1912 een prachtige overzichtstekening in vo
gelvluchtperspectief. Deze niet gesigneerde vo
gelvlucht (afb. 9) is ter verduidelijking als gro
te 'buitentekst plaat' aan de toelichting toege
voegd. De niveauverschillen en de symmetrie
van de voortuin komen in deze vogelvlucht
duidelijk tot hun recht. Ook de loop van het
water tussen de bassins is duidelijk te volgen.
Men kreeg een goed overzicht van wat Ter
steeg met zijn ontwerp wilde bereiken, zodat
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deze tekening mogelijk gebruikt werd bij de
aanleg van de tuinen. Ook is te zien dat het
eerste bassin nog rechthoekig is afgebeeld,
terwijl deze in de definitieve plattegrond van
het ontwerp van Tersteeg (afb. 5) aan de
noordzijde is voorzien van twee in elkaar ge
schoven halfronde bogen, wellicht op te vat
ten als de zo geliefde 'drooping curve', die sa
men met de halve cirkel zo geliefd waren bij
de Art & Crafts ontwerpers.22
Er zijn aanwijzingen om de vogelvlucht toe
te schrijven aan Charles Estourgie (18821950), die als architect medewerker was in
het bureau van Eduard Cuypers.23 Hij teken
de namelijk al in 1910 een perspectivisch aan
zicht van Kasteel De Hooge Vuursche met omlig
gende tuin (afb. 10), en signeerde deze. Omdat
de periode klopt, hij het perspectief van het ge
bouw beheerste en er bovendien nog kenmer
kende overeenkomsten in tekenstijl zijn, is er
alle reden om deze vogelvlucht (afb. 9) aan
Charles Estourgie toe te schrijven.24
Wat echter ontbreekt, zijn de bouwteke
ningen van de gecompliceerde uit baksteen
opgemetselde cascade, terrassen, muren en

trappen. Zonder constructietekeningen met
een duidelijke omschrijving van de maten
hadden deze naar mijn mening niet gebouwd
kunnen worden. Om dit laatste aan te tonen
wil ik graag verwijzen naar een tekening voor
de aanleg van een cascade tussen twee vijvers
voor het landgoed Charles Hill Court, in Sur
rey. Deze werd in 1900 aangelegd door Detmar Blow (1867-1939, zie (afb.11). Mogelijk
kan men daaruit concluderen dat de betref
fende tekeningen voor de aanleg van de cas
cade, na de aanleg ervan, verloren zijn ge
gaan. Echter het is ook bekend dat veel land
schapsarchitectuur in het terrein werd uitge
zet, ontworpen en gemaakt. Het is dus niet
zeker dat deze tekeningen bestaan hebben,
deze wijze van werken behoorde niet altijd
tot de praktijk van de tuinarchitectuur 25
(afb.12).

C onclusie

De architect Eduard Cuypers, die vanaf 1881
zijn architectenbureau in Amsterdam had,
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Afb. 12: Vroege briefkaart: De aanleg van de tuinen, 1913 (coll. auteur)
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A/h 24: Oostelijke vijver, 1912 (coll. Hotel Kasteel De Hooge Vuursche)

richtte in 1900 een atelier voor bouw- en bin
nenhuiskunst op, dat in 1903 de naam kreeg
van Atelier voor Decoratieve Kunst ‘Het Huis’.26
Naast de bouwkunst richtten hij en zijn me
dewerkers zich op het ontwerpen van meu
bels, lampen en decoratieve elementen. Zij
concentreerden zich allen op een stijl met ab
stracte en figuratieve elementen die geba
seerd waren op geometrische vormen.
Eduard Cuypers ideaal bestond uit de wens
dat alle onderdelen van een te bouwen een
heid die het huis met zijn omgeving moesten
gaan vormen, in één stijl zouden worden uit
gevoerd. Zoals in dit artikel aangetoond heeft
Eduard Cuypers zich enorm ingespannen om
ook de tuinarchitect te betrekken bij de reali
satie van deze nieuwe inzichten voor de
bouw van het huis en de aanleg van de om
16

ringende tuinen voor het landgoed De Hooge
Vuursche. Stijl en werkwijze komen dus ge
heel overeen met de idealen van de Arts &
Crafts beweging.
Die samenwerking met de tuinarchitect
Dirk F. Tersteeg heeft in Nederland geleid tot
het vroegste voorbeeld van de architectoni
sche tuinaanleg. Dat door Carla Oldenburger
in De gids voor de Nederlandse Tuinkunst de tui
nen van De Hooge Vuursche als het beste voor
beeld van deze architectonische tuinstijl in
Nederland worden bestempeld onderschrijf
ik geheel. Daarom is het zeer verheugend te
vernemen dat het landhuis, de hunaanleg en het
toegangshek van het landgoed in 2005 op de
Rijksmonumentenlijst zijn geplaatst. Daar
door is het nu een Rijksmonument van de
eerste orde geworden. Dat draagt zeker bij
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aan h et w arm e gevoel d at het landgoed voor
de toekom st in zijn oorspronkelijke staat be
h o u d en kan blijven!

Edivard W. Leeuwin (1935) studeerde van
1991-1996 kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Oorspronkelijk heeft dit artikel in het Engels in
het Duitse tijdschrift Die Gartenkunst, Heft 1,
2003 gestaan. De directie van de hotelketen die
Kasteel De Hooge Vuursche beheert heeft in dat
zelfde jaar, met toestemming van de auteur, het in
beperkte oplage in het Nederlands laten drukken.

B. Zijlstra, en L. van Ek, Nederlandse Tuinarchitec
tuur 1850 - 1940, Amsterdam, De Nederlandse
Tuinenstichting, 1991.
Vroege publicaties over 'De Hooge Vuursche', in Het
Huis Oud en Nieuw, NAI (Nederlands Instituut
voor Architectuur), Rotterdam: 4 (1906), p. 3339; 5 (1907), p. 71-81; 8 (1910), p. 256-260; 9
(1911), p. 229-234, 261-264, p. 295-298; 10 (1912),
p. 159-166, 196-199, 236-240; 11 (1913), p. 189192,217-224.
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35-jarig bestaan van TVE
Lustrumbijeenkomst
Datum:
Plaats:

Aanvang:

vrijdag 27 m ei 2005
Burgerzaal Stadhuis Naarden
20.00 uur

Ter viering van het 35-jarig bestaan organiseert TVE een lustrumbijeenkomst op de plaats
waar TVE werd opgericht: de Burgerzaal van het Stadhuis te Naarden, welwillend ter be
schikking gesteld door het Naardens College van B&W. De donateurs van TVE worden
van harte uitgenodigd aan de lustrumviering deel te nemen.
Programma

•
•
•
•

Openingstoespraak door dr. J.P. Rehwinkel, burgemeester van Naarden
Feestrede over de geschiedenis van het Gooi e.o. door prof. dr. Piet Leupen
Omkranst door een muziekensemble en door video-werkstukken van middelbare scholieren.
Receptie voor donateurs, aangesloten organisaties, subsidiërende gemeentebesturen,
relaties.

Aan de feestelijke lustrumviering wordt meegewerkt door de leden van de TVE Werk
groep Klederdrachten en door de Stichting Omgevingseducatie.
D eelnam e

De deelname is gratis. De donateurs worden wel verzocht zich tevoren op te geven mid
dels het in dit nummer van TVE toegevoegde aanmeldingsformulier. Na opgave worden
toegangskaarten toegestuurd.
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Bunschoten, muntplaats in de
Middeleeuwen
Jan C. van der Wis

Inleiding

In 1962 werd door muntenhandel en veiling
huis Jacques Schulman in Amsterdam een
kaart uitgegeven waarop alle toen bekende
Nederlandse muntplaatsen waren ingete
kend. De kaart was samengesteld door een
drietal vooraanstaande numismaten.1 Op de
ze kaart ontbrak Bunschoten. Dat er ooit
munten geslagen zouden zijn, was onder hen
een toen nog onbekend gegeven. Naderhand
zal blijken dat ook Bunschoten als muntplaats
op de kaart kon worden gezet. Op een muntenbeurs deed de auteur van dit artikel de
muntvondst van zijn leven, een vondst waar
van elke verzamelaar wel een keer droomt.
Hij kocht er een zilverstukje, waarschijnlijk
afkomstig uit een detectorvondst, dat bij
zorgvuldig onderzoek thuis afkomstig bleek
te zijn uit Bunschoten en waarop de Utrecht
se bisschop Zweder van Kuilenburg als
muntheer staat vermeld. Dat er ooit in Bun
schoten een muntatelier werkzaam is ge
weest, vindt zijn oorsprong in een zeer roeri
ge periode in de Middeleeuwen.

gen een grote rol. Die verdeeldheid in het bis
dom staat bekend als Het Utrechtse Schisma.
Na de dood van Frederik van Blanken
heim moesten de Utrechtse kanunniken een
nieuwe kandidaat postuleren (voordragen).
De aanwijzing verliep uiterst moeizaam: van
meerdere kanten werd druk op de kanunni
ken uitgeoefend om voor een bepaalde kandi
daat te kiezen. Na veel geharrewar werd Ru
dolf van Diepholt, de door de standen van
het Sticht naar voren geschoven kandidaat,
gepostuleerd. De postulatie moest door de
paus, Martinus V (1417-1431), worden beves
tigd, doch deze benoemde Rhabanus van
Helmstedt, bisschop van Spiers. Rhabanus
voorzag echter moeilijkheden en aanvaardde
de benoeming niet. Vervolgens benoemde de
paus onder druk van hertog Filips van Bourgondië begin 1425 Zweder van Kuilenburg
tot bisschop.2 Het passeren door de paus van
Rudolf en het benoemen van Zweder maak
ten duidelijk, dat er vele en grote belangen op
het spel stonden.
Lokhorsten en Lichtenbergers

De dans om de bisschopszetel

Om de muntslag te Bunschoten in zijn histo
rische context te kunnen plaatsen, moeten we
teruggaan naar het tweede kwart van de vijf
tiende eeuw toen het bisdom Utrecht ernstig
verdeeld raakte door de strijd om de opvol
ging die ontstond na het overlijden op 9 okto
ber 1423 van Frederik van Blankenheim, bis
schop van Utrecht sinds 1394. In die strijd
speelden naast politieke en militair-strategische belangen ook godsdienstige opvattin

De beweegreden van Filips van Bourgondië
om Zweder van Kuilenburg tot bisschop aan
gesteld te krijgen, was gelegen in het feit, dat
hij met Jacoba van Beieren in een strijd om
het bezit van Holland en Zeeland was ver
wikkeld en daarom zag hij zijn invloed in de
Noordelijke Nederlanden graag uitgebreid.
Hij had zich achter de Kabeljauwse partij ge
schaard. Zweder was een tegenstander van
de Stichtse standen en behoorde tot de partij
der Lokhorsten, in Hollandse termen: Kabel
jauwen. De Utrechtse bisschop en de standen
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waren Lichtenbergs (Hoeks). Aangezien Jacoba van Beieren tot dan toe door de Utrechtse
bisschop was gesteund, was het voor Filips,
politiek gezien, aantrekkelijk een bondgenoot
op de Utrechtse bisschopszetel te weten.3
Het schisma een feit

Zweder van Kuilenburg werd schoorvoetend
door de standen van het Nedersticht erkend,

waardoor hij pas op 21 november 1425 in
Utrecht zijn intrede kon doen. De standen
van het Oversticht (ongeveer de huidige pro
vincie Overijssel) echter weigerden Zweder
als bisschop te erkennen; zij hadden zich in
1424 al achter postulant Rudolf van Diepholt
geschaard. Daarmee was een scheuring in de
Stichtse standen, die zich aanvankelijk in
meerderheid achter de postulatie van Rudolf
hadden geschaard, een feit.4 Zo was eind
1425 de situatie ontstaan, dat zonder pauselij
ke confirmatie Rudolf in het Oversticht als
kerkelijk en wereldlijk leider werd be
schouwd waar Zweder dat formeel was en
dat in het Nedersticht Zweder formeel kerke
lijk en wereldlijk heerser was. Bovendien
werd de laatste in de niet-Stichtse delen van
het bisdom, Friesland, Gelre, Holland en Zee
land, door geestelijkheid en leken wel als
kerkvorst, maar zonder wereldlijke macht, er
kend. De tweespalt leidde tot een gewapende
strijd tussen de beide opponenten die het
Sticht vele jaren zou teisteren.
Het verloop van de strijd

Grafsteen van Frederik van Blankenheim. Na zijn dood
in 1423 ontstond er een strijd over zijn opvolging.
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Rudolf wist Zweder, ondanks de militaire
steun die de laatste van zijn bondgenoten
kreeg, uit één van zijn laatste steunpunten in
het Nedersticht, Amersfoort, te verdrijven.
Geruime tijd spitste de strijd zich toe op de
herovering van Amersfoort door Zweder.
Onderdeel van de heroveringsstrategie was
de afsluiting van de Eem.5 Het enige gebied
dat Zweder na het verlies van Amersfoort
nog restte, was het strategisch gelegen Eemland. Dit was het benedenstroomgebied van
de Eem, een relatief smalle strook grond die
de toenmalige grootmachten in ons land, het
graafschap Holland en het hertogdom Gelre,
van elkaar scheidde. De strategische ligging
van dit gebied was al eerder onderkend ge
tuige de verlening van stadsrechten aan ne
derzettingen in dit grensdistrict.6 Zo kregen
Bunschoten tussen 1336 en 1355, Eembrugge
tussen 1336 en 1340, Eemnes-Buiten om
streeks 1352 en Baarn tussen 1346 en 1390
stadsrechten.7 De keuze van de nederzettin-
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gen w erd in hoge mate bepaald door hun
functie als grensmarkering.8 Gehoopt werd,
dat zij zich zouden ontplooien tot steden die
zich als sterke economische en militaire
bondgenoten van de stadsrechtverlener kon
den manifesteren. Evenals Vreeland, Hagestein en Het Gein, die eveneens stadsrecht
hadden, ontwikkelden de genoemde plaatsen
zich niet tot 'echte' steden, uitgezonderd
Bunschoten, waar wel van enige stadsontw ik
keling sprake is geweest.9 Men is er begonnen
met de aanleg van een gracht, wallen en
poorten, maar om meerdere redenen is de
stadsontwikkeling er blijven steken. Bunscho
ten was echter in de periode van het Utrecht
se Schisma wel de enige plaats in de regio
met, zij het onvoltooide, vestingwerken.10
Na uit Amersfoort te zijn verdreven, heb
ben de voor Zweder strijdende krijgsbenden
in Bunschoten hun militaire hoofdkwartier
gehad om van daaruit de aanvallen op
Amersfoort uit te voeren. Bunschoten, dat
een haven had, kon zowel via land als over
de Zuiderzee vanuit Holland bevoorraad
worden. De stad zou uit eigener beweging de
Hollandse bezetting hebben ingenomen.11 Dit
moet dan in het voorjaar van 1428 zijn ge
weest. Er zou een verband bestaan tussen de
legering en het feit, dat de inwoners van Bun
schoten over de jaren 1427-1428 wel en over
de jaren 1428-1429 en 1429-1430 niet hun ker
kelijke belastingen aan het diocees betaal
den.]Waarschijnlijk om dat militaire successen
uitbleven, de positie van Zweder steeds
slechter werd, de hulp aan hem Filips han
denvol geld kostte en de strijd met Jacoba van
Beieren om het bezit van Holland medio 1428
in Filips' voordeel was beslist, bood de laatste
op 31 m aart 1429 nam ens hemzelf en de in
woners van Bunschoten aan Rudolf en de
stad Utrecht een w apenstilstand aan, die zou
moeten duren tot 10 april daaropvolgend. In
een brief van 29 oktober 1429 garandeerden
Rudolf en de stad Utrecht Filips en de bur
gers van Bunschoten een w apenstilstand tot 1
mei 1430. N adat op 12 januari 1430 te Utrecht
de vrede was getekend en de troepen van Fi
lips naar Holland waren teruggetrokken,

Bisschop Rudolf van Diepholt, weergegeven op een door
hem aan de Domkerk geschonken glas. Let op de combi
natie van een harnas met bisschopsmantel en mijter.

werd vanuit de stad Utrecht een strafexpedi
tie naar Bunschoten ondernomen, waarbij de
stad w erd geplunderd en gebrandschat en de
vestingwerken w erden geslecht om nooit
meer te worden herbouwd. Wat van het Bun
schoten uit 1430 thans nog rest zijn de over
blijfselen van de grond-structuur van een
M iddeleeuwse stad in wording.13
Met de strafexpeditie had Rudolf het tot
op het laatst aan Zweder loyaal gebleven ge
bied aan zich onderworpen en aldus het ge
hele Sticht onder zijn wereldlijk gezag ge
bracht.
Zoals zo vaak in politiek-godsdienstige
conflicten bleven gevoelens van onvrede bij
de verliezers nog geruime tijd doorsudderen.
Eerst in 1449 zou het conflict w orden bijge
legd waarmee na ruim een kwart eeuw aan
het Utrechts Schisma definitief een einde
kwam.

De gevolgen voor het muntwezen in
Het Sticht
Onder Frederik van Blankenheim was er in
het N edersticht te Rhenen en in het Over
sticht te Deventer en Hasselt m unt geslagen.
Na Frederiks verscheiden hebben Rudolf als
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postulant en Zweder als de door de paus be
noemde bisschop van Utrecht aanstonds de
muntslag voortgezet, ieder in zijn eigen
machtsgebied. Enerzijds zagen zij in de
muntslag een bevestiging van hun (vermeen
de) legitieme wereldlijke rechten en diende
deze daarmee een politiek doel, anderzijds
zal het onder hun verantwoordelijkheid ge
produceerde muntgeld voor het merendeel
zijn aangewend voor het bekostigen van de
strijd tegen elkaar. Als bisschop zette Rudolf
uiteraard de muntslag voort, terwijl ook Wal
raven van Meurs, opvolger van Zweder in
1434, zich niet onbetuigd heeft gelaten.
Tot nu toe waren alleen de eerder ge
noemde drie muntplaatsen op grond van ver
melding op de munten in beeld. Inmiddels is
ook Bunschoten als muntplaats bekend ge
worden. De situatie tijdens het Utrechtse
Schisma is niet te vergelijken met de rege
ringsperiode van Frederik van Blankenheim.
Opvallend voor de periode van het Utrechtse

^“ï=ïr=^TUr-i- iJL»
Reconstructie van Bunschoten vóór de strafexpeditie in
'1430:
1 Sporen van de middeleeuwse versterkingen;
2 Ligging van de zogenaamde burgivalletjes vóór de
ruilverkaveling;
3 Reconstructie, waarschijnlijk;
4 Vraagpunten;
5 Brug;
6 Poort.

Stadspoort van Bunschoten, reconstructietekening op basis van opgegraven fundamenten (G. van Haaff 1978)
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Bisdom Utrecht, Ziveder van Kuilenburg (1425-1432), halve groot of halve jangelaar z.j. (1428-1430), zilver, 1,026
gram, 0 24,5 mm, geslagen te Bunschoten.
Links, voorzijde: een dubbele adelaar met uitgespreide vleugels, in de klauwen (jangelen) de tegen elkaar aangeleunde
wapens van het Sticht en van Kuilenburg ; tussen de wapens een vijf-bladig roosje.
Opschrift: (breedarmig kruis) SVEDERVS:EPlSCOPVS:TRAIECTE'
Rechts keerzijde: lang breedarmig kruis met in de kwadranten: M - A - R - T ' . O pschrift: (breedarmig kruis) M O 
NET - A :N O V A: - DE:BVN-SCOTEN. Interpunctie: liggende kruisjes.
Verklaring van de Latijnse opschriften:
SVEDE R V S EPISCOPVS TRALECTEnsis = Ziveder, bisschop van Utrecht. M A R T = M ARTinus, de patroonhei
lige van het Sticht. M O N E TA N O V A DE BVNSCOTENsis = nieuwe m unt van Bunschoten.

Schisma is, dat per muntheer het aantal
muntplaatsen vermeerderde of verminderde
met de toe- of afname van het machtsgebied.

De m untslag door Zweder

Voor Zweder was de muntslag veel moeilijker dan voor zijn opponent Rudolf. Mede
doordat hij in het Nedersticht met toenemen
de weerstand te maken kreeg en steeds meer
gebied aan Rudolf moest prijsgeven, moet hij
nauwelijks de gelegenheid hebben gehad zijn
muntrecht in volle omvang te exploiteren.
Zijn munten zijn dan ook zonder uitzonde
ring uiterst zeldzaam, de reeksen overgele
verde munten onvolledig. Vermoedelijk zijn
die reeksen uitgebreider geweest dan de wei
nige denominaties (muntsoorten) die wij
thans kennen. Gezien de zeldzaamheid der
stukken zijn de emissies (uitgiften) waar
schijnlijk niet talrijk geweest; daarvoor was
zijn gezag in Utrecht, Rhenen en Bunschoten
ook te kortstondig. Bovendien zal de munt

slag beperkt zijn gebleven tot de hoogst
noodzakelijke behoeften: het in stand houden
van de lokale circulatie en de betaling der
troepen. Er bestond immers steeds het risico,
dat het gemunte geld in handen van de vij
and zou vallen! De onderdelen van Zweders
muntenreeks zijn slechts stukje bij beetje tot
ons gekomen.
In 1859 vond de publicatie plaats van een
dubbele groot uit Rhenen.14 Tien jaar later
werd het bestaan van een halve groot wereld
kundig gemaakt.15 Voorts werd in een muntvondst in Utrecht een St. Jans goudgulden
aangetroffen16 waarvan een nauwkeurige be
schrijving eerst in 1901 werd gepubliceerd.17
In 1919 kon nog een groot aan de reeks wor
den toegevoegd en kon worden aangetoond,
dat de Utrechtse halve groot in werkelijkheid
een kwart groot is.18 In 1998 tenslotte kon een
halve groot (uit Bunschoten) aan de reeks
worden toegevoegd, waaraan in ieder geval
de groot nog ontbreekt. Per muntplaats is de
reeks zeer onvolledig en in enkele gevallen
het aantal bekende denominaties beperkt tot
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één. De groot overigens is de algemene bena
ming voor de grotere zilverstukken die sinds
het einde der dertiende eeuw zijn geslagen.
Nadat in de vijftiende eeuw de stuiver de ba
sis van het muntstelsel was geworden, werd
groot de benaming voor een halve stuiver.
Zweder heeft dus te Utrecht, Rhenen en
Bunschoten gemunt. Nadat eerst Utrecht en
vervolgens Rhenen als muntplaats verloren
waren gegaan, was Zweder wel gedwongen
de muntslag naar een veiliger oord te ver
plaatsen. Dit om toch over voldoende gereed
geld voor de voor hem vechtende troepen te
kunnen beschikken. Het ligt voor de hand te
veronderstellen dat de continuering van zijn
muntslag heeft plaatsgevonden in het militai
re hoofdkwartier in Bunschoten, in feite zijn
laatste steunpunt in het Nedersticht. Totdat
in 1998 het te Bunschoten geslagen muntje
opdook, waren er geen aanwijzingen dat daar
ooit een muntatelier werkzaam is geweest.
Blijkens het opschrift MONETA NOVA DE
BVNSCOTEN (= nieuwe munt van Bunscho
ten) is het muntje daar toch onmiskenbaar ge
slagen. Het is vermoedelijk een onderdeel
van een reeks van meerdere ons nog onbe
kende denominaties die daar gemunt zijn.
Het is opvallend dat de muntslag in Bunscho
ten samenvalt met de periode van het niet af
dragen van de kerkelijke belastingen aan het
diocees over de jaren 1428-1429 en 1429-1430.
De belastingpenningen zullen vermoedelijk
rechtstreeks zijn afgedragen aan Zweder,
wiens financiële armslag in die jaren niet al te
groot meer zal zijn geweest. Muntslag hangt

immers niet alleen af van de vraag naar
muntgeld - een vraag die er om de oorlog te
kunnen voeren zeker was - maar ook van de
aanwezigheid van middelen. Het is gerecht
vaardigd te veronderstellen dat de geïnde be
lastingpenningen voor het merendeel zijn
versmolten en vermunt tot nieuwe munten
waarvan het gehalte aan fijn zilver vermoede
lijk lager is uitgevallen dan dat van de oor
spronkelijke geldstukken. In feite hebben we
hier niet met een reguliere muntslag te ma
ken, maar met de aanmaak van noodgeld. Uit
het vorengaande mogen we opmaken, dat de
aanmuntingen te Bunschoten in de jaren
1428-1430 hebben plaatsgevonden.
De halve groot van Bunschoten is een ge
trouwe kopie van de te Dordrecht door Aalbrecht van Beijeren, graaf van Holland (13591404), geslagen halve groten die, naar de
klauwen of jangelen van de adelaar waarmee
deze twee wapenschilden vasthoudt, ook wel
halve jangelaar wordt genoemd. Deze en de
enkele groten, naast jangelaars ook wel Hol
landse groten, adelaarsgroten, voetdragers of
adelyengroten genoemd, zijn op hun beurt
weer navolgingen van de halve en enkele
Vlaamse groten die in 1386 door Filips de
Stoute (1384-1404) zijn ingevoerd.19

Slot

Met de opzienbarende ontdekking van de
halve groot van Bunschoten is er aan de reeks
Noord-Nederlandse muntplaatsen één toege-

W

..

De Bunschoter halve groot afgeheeld op ware grootte:
links - voorzijde; rechts - keerzijde. Voor de verklaring
zie pagina 23.
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Tekening van de Bunschoter halve groot (Willem Ruizendaal): links - voorzijde, rechts - keerzijde.
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voegd. Deze ontdekking voegde tevens een
stukje toe aan de puzzel, w aaraan in num is
matisch opzicht nog menig stukje ontbreekt:
het Utrechtse Schisma.

Jan Cornelisz van der Wis (1938) is beëdigd
taxateur munten en penningen en mede-auteur
van de Nederlandse Encyclopedie van M unten en
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Dit artikel is eerder verschenen in Bun Historiael,
25' jaargang nr. 4, september 2004, in enigszins
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Grensrelicten en oude wegen op
De Vuursche1
De kaart van Lucas Jz. Sinck uit 1619

jaap Groeneveld

In deze bijdrage richt Groeneveld - initiator en co
ordinator van het TVE-project Oude Wegen - zijn
aandacht opnieuw op een van de kaarten van
Sinck uit 1619. Deze laat heel veel details zien
langs de oostgrens van het Gooi en het gebied dat
in deze bijdrage nader wordt onderzocht, in het
bijzonder op en rond De Vuursche. De kaart is
voor de gelegenheid in kleur afgedrukt op de om
slag van dit nummer van TVE. Met behulp van
deze kaart worden tevens een aantal zaken in een
eerdere bijdrage over oude wegen verder uitge
werkt.2(Red.)
De kaart van Sinck

Omdat de kaart van Sinck3 al bij een eerste
vergelijking buitengewoon nauwkeurig
bleek, kwam ik op het idee om deze op mo
derne wijze te vergelijken met een kaart uit
het recentere verleden. Hedendaagse compu
tertechniek maakt het immers mogelijk om
kaarten over elkaar heen te leggen en ze op
die manier te bestuderen. Zo heb ik het ooste
lijke deel van de kaart van Sinck over een to
pografische kaart van 18494 gelegd, wat tot
verrassende inzichten leidt. Ik ben uitgegaan
van twee oriëntatiepunten: de hoek waar de
Jan Swarten Weg de Gooiergracht kruiste, te
genwoordig grenspaal 6, en de rooilijn op de
Dom. Op de kaart van Sinck loopt deze lijn
door het punt N° 16 en in het verlengde van
de nog steeds bestaande grens tussen de
grenspalen 2 (Laarderweg te Eemnes) en 6.
Belangrijk derde oriëntatiepunt voor het op
de juiste schaal brengen was de hoek in de
grens bij Hollandse Rading (grenspaal 16),
ooit de plek bij de 'uiterste boom van het Gooi26

erbos'. Afb. 1 laat het resultaat zien.
Als je zo te werk gaat, valt de nauwkeu
righeid van Sinck's kaart heel duidelijk op.
De Wakkerendijk klopt precies, de Mene Steech
ligt over de Laarderweg, en ook de ligging van
de weg tegenover de kerk van Eemnes Bin
nen, de Meijne Clemens Steech (later Biersteeg,
nu Heidelaan) correspondeert. Op de afbeel
ding is het niet te zien, maar de oude motte
Warnars (of Werners) Hofstede ligt precies op
de plek van kasteel Drakenstein. De grens van
1535 blijkt vrijwel aan de oost- en de zuidkant
van de slotgracht van Drakenstein te raken.
Zij loopt ook precies parallel aan het zuid
waarts lopende deel van de Zevenlindenweg te
Lage Vuursche. Het Sint Jans Kerkhof blijkt
niet op de juiste plaats te liggen, wat ook kan
betekenen dat de weg over de heide iets te
ver naar het zuidwesten is getekend. Het
ging echter bij deze kaart in de eerste plaats
om de grenzen. Hij kan daarom met de illu
stratieve details wat minder nauwkeurig zijn
omgegaan.
De Roeterswal

De Roeterswal is een dijkje dat je nog steeds
in het bos kunt herkennen. Hij loopt parallel
aan de Gooiergracht, ca. 100 m ten oosten er
van, ongeveer tussen de Hilversumse Weg en
de spoorlijn Hilversum-Baarn. Het noordelij
ke deel is duidelijk herkenbaar, de rest is wat
vager. Over de hele lengte loopt er aan de
Baarnse zijde een pad vlak langs dat tegen
woordig vooral als ruiterpad dienst doet. Op
kaarten uit de achttiende eeuw staat de aan
duiding Hoek van Roeters Wal, maar ook de

T V E 23e jrg. 2005

.•s™,**.' m
'ie mene 'Ste,

J^drc/erto
3£i5^^5fZ

Laren

ti,.f"Aj

,5

•

.
o. SM**--

t'ifffiw gA<
wens

e fp s !
o jK * n m

c i n 11 <*

,’ "••••? v - x .

^f-r.v'. a‘- »V.-s'-*<*
f= Draken.bwg

'//*

&&...r § y
O M - M fk % /: 2

:

Beam

;#■■■• - f a F r z & ï

fcd? *'*'■

X -.'.-l

,L-#%

,

2 3
^

;;$ r

A' ■

# V- *
# \ »»

$ /

i é - t v '- ' . / ƒ

k
V v^

1
! r:

W

• ' • y>

\

Ss

L '*

E*a

/ó > >
leuken

.& ■ s
iK

a

.

:

irakenbosiih

..f 4 Q,

iM p M

llni t'

'**.Cn

' ~-f^6
-

; //.//.
’ ■:■{

’

i n s ï

Dfe w/ê£fr na Soes?

* ■

Afb. 1: Fragment van de kaart van L.Jz. Sinck uit 1619 electronisch over de topografische kaart van 1849 geprojec
teerd met noorden boven en uitgelijnd vanuit grenspaal 6 met behulp van de rooilijn op de Dom vanaf grenspaal 2. De
omgeving van het Blockhids volgens Sinck ts vergroot in een inzet weergegeven. Zie omslag voor de gekleurde versie
van de gehele kaart van Sinck (daar zuiden boven).
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nen staan in deze strook vaak haaks op de
Gooiergracht of eindigen bij de wal, waarmee
nog eens de eigen geschiedenis w ordt onderlijnd (zie afb. 3). Heel treffend is ook dat de
scheidingslijn van Sinck na alle uitlijncontro
les exact bleek te lopen over de westgrens
van een perceel op de kaart van 1849, in de
buurt van grenspaal 7.
Sinck geeft op de kaart van 1619 de wal
niet aan, terwijl hij wel Die Goijse Schans heeft
ingetekend. Op de plek waar de Roetersioal
ligt trok hij een lijn met de omschrijving Scheijt tusschen Baern en Goijlant. Indien de wal er
al was, dan zou hij zeker zijn ingetekend. Er
go de Roetersioal of een voorganger zou dan
zijn aangelegd tussen 1619 en 1621. In het vo
rige num m er heb ik uitvoerig stil gestaan bij
de verwikkelingen over de grenzen en schei
dingen in de jaren daarvoor. Deze deden zich
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A/b. 2: Fragment uit Nieuwe Kaart van Gooiland door
H. Post, ca. 1740. Het fragment (noorden beneden)
toont de ‘Roeters Wall' naast de 'Limiet Scheiding' (=
Gooiergracht). De parkaanleg is die van Hooge Vuursche I. De Hilversumse Straatweg gaat tegenwoordig
over de laan gemerkt met A, de andere daaronder (B) is
de Keukenlaan.
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wal zelf, bijvoorbeeld bij M aurtis W alraven
(1724) en Post (ca. 1740; afb. 2).
Reeds eerder verm oedde ik dat de Roeterswal een oude grensm arkering kon zijn
vanwege de grotere inschinkeling (een zijde
lingse verschuiving in de grens) op de kaart
van Sinck bij de kruising van de vroegere ]an
Swarten Weg (huidige grens tussen Baarn en
Eemnes) en de Gooiergracht, ten opzichte
van de inschinkeling tussen de grenspalen 6 en
7 sinds 1719. Opvallend is, dat het padenpa
troon en de huidige bebossing niet aansluiten
op de oostkant van de wal. Zandw egen en la
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Afb. 3: Fragment van de topografische kaart 32 West,
verkend in 1960, omgeving bij Kievitsdal (tekst toege
voegd door auteur)
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in hoofdzaak voor vanwege de vele w eder
zijdse grensovertredingen met misbruik en
roof van anderm ans eigendommen door
vooral de Gooiers en de Oostveners (Maar
tensdijkers). Er w erd voorgesteld om scheidingsgreppels aan te leggen m et aan weers
kanten wallen met hagen erop, m aar dat is
niet gerealiseerd, vermoedelijk vanwege de
kosten. Het voorstel kan voor de landeigena
ren in het Baarnse Veen wel aanleiding zijn ge
weest om hier toch een greppel en wal aan te
leggen.
George Roeters (Amsterdam 1669 - Baarn
1738), een rijke Amsterdamse koopman,
kocht op 5 september 1710 Drakenburg.5 Dit
betekent, dat de naam Roeterswal pas daarna
is ontstaan. De naam Roeters staat bij vele per
celen op de kaart van Post uit ca. 1740 (zie
afb. 2). In 1723, toen de gewestgrenzen al hun
huidige verloop hadden, is er sprake van ver
koop van heidevelden achter Groeneveld door
Heer M arcus Mamuchet van Houdringe, de
eigenaar van Groeneveld, aan George Roeters,
Heer van Drakenburg, en zijn erven. M am u
chet had namelijk geld nodig voor de bouw
van het m iddengedeelte van het huis Groene
veld. De lap grond was gedefinieerd als:
'beginnende ten halve sloothot groep agter des
Heer Comparants bosjsjen tot aan de Hollandse
limitscheijding toe'V Dit laat twee dingen zien.
Er was sprake van een sloot of greppel. Als
men een greppel graaft moet m en ook het
zand ergens laten. Ernaast een wal(letje) op
werpen was het makkelijkste. Verder laat het
zien dat in 1723 tussen de Roeterswal en de
Gooiergracht heide was, terwijl op het terrein
van Groeneveld al bos was geplant. Een beves
tiging van het andere karakter van deze
strook grond. Het kan zijn dat Roeters een
deel van de wal heeft laten verhogen, zoals
we dat nu nog zien en daarmee in deze om
geving zijn naam heeft vereeuwigd.
De excercitie met de kaarten toont aan,
dat de door Sinck aangegeven weg aan de
Gooise kant van de Roeterswal loopt op de
huidige grens tussen Utrecht en Holland. Het
verschil m aakt de afstand tussen de Roeters
wal en de Gooiergracht uit. Op basis van deze
meer preciese vondst concludeer ik dat de

Roeterswal de grens tussen het (Hollandse)
Baarnse Veen en het Gooi vormde, uitdrukke
lijk niet die tussen Utrecht en Holland (zie
TVE 2004-4). De weg lag naar mijn mening
vanzelfsprekend aan de Gooise kant, omdat
hij de verbinding vormde van de Gooise dor
pen Huizen, Blaricum en Laren met Utrecht
en Amersfoort. Waarom zou hij immers ten
koste van de ingelanden door het Baarnse
Veen moeten lopen? Bij de grensbepaling tus
sen Holland en Utrecht in 1719 moet de schei
ding tussen Baarn en Gooiland uiteindelijk
verlegd zijn naar de Gooise kant van de weg.
Dat leverde de inschinkeling tussen de huidige
grenspalen 10 en 11 op, w ant eerst sloten de
grensdelen met een knik aan bij de plek van
de huidige paal 11. De palen 10 en 11.
Als oud grensrelict zou de Roeterswal tot
m onum ent verklaard moeten worden. Ik mis
hem in de monumenten-inventarisatie van
Baarn.7

Het Blokhuis en het Z outhuisje

Op de kaart van Sinck zien we enigszins
schuin georiënteerd en parallel aan de weg
het Blockhuis. Het is hier slechts een recht
hoekje. Het Zouthuisje langs de Hilversumseweg (nr. 22), het witte huisje m et rieten dak,
dat er typisch uit ziet als een tolhuisje, staat
ook zo schuin geörienteerd. Ooit liep de
kronkel in de straatweg er vlak voorlangs. De
vraag rees natuurlijk, ook bij anderen: Is dit
hetzelfde huis als het Blockhuis op de kaart
van Sinck?
Het oudste blokhuis
De naaste omgeving van het Zouthuisje was
heel strategisch. Hier lag vanouds de meest
geschikte plek om vanaf Amersfoort naar het
Gooi door te steken zonder in moerassen en
venen vast te raken. Dit betekende dat in de
ze omgeving verdedigingswerken w erden
opgeworpen, gegraven of gebouwd, hoe een
voudig ze naar latere begrippen ook waren.
Zo ook een blokhuis, volgens het woorden
boek van de Nederlandse taal een verstevigd
huis om een weg af te grendelen. Op de kaart
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uit ca. 1539, toegeschreven aan Cornelis Domisz. en/of Evert van Schaick, staat een fraai
poortgebouw (zie afb. 4). Ik zal verder alleen
verwijzen naar de 'kaart van 1539'. De aange
geven plaats is niet zo nauwkeurig, maar het
blokhuis staat voor de splitsing van de wegen
over De Vuursche, ongeveer overeenkomend
met de plaats bij Sinck. De lijn op de kaart
van 1539 die recht naar de Dom loopt is niet
de scheiding, maar is wel te vergelijken met
de lijn door punt N° 16 op de kaart van Sinck.
Zo bezien kan het oudste blokhuis op de plek
hebben gestaan van dat van 1619. Er is overi
gens nog wel iets meer over dit oudste blok
huis te vertellen, afgezien van de vraag hoe
het er uitzag.
Mr. Everard Nicolai, griffier van de Grote
Raad te Mechelen, schrijft op 8 augustus 1539
in zijn verslag van de inspectie van de in 1536
uitgezette grenzen en scheidingen: ‘een weijnich westwerts lancx denselven Laperswech om
trent de plaetsen, daer weleertijts een blockhuys
gestaen heeft, daer men noch de reliquien af ziet'.8
In een pachtbrief van april 1538 wordt gerefe
reerd aan ‘daer tblockhuys plach te staen up La
perswech'. Het was waarschijnlijk verwoest. In
de tijd daarvoor heeft zich wel het één en an
der afgespeeld. In 1528 hebben de Geldersen
het Gooi gebrandschat en van de Gooise in
frastructuur was toen bijna niets meer over.9
Er is ook bewijs dat het blokhuis veel eer
der nog in functie was. Van 2 tot 8 mei 1428
had de stad Utrecht haar krijgsmacht in het
noorden van Eemland geconcentreerd, omdat
men een aanval van Holland verwachtte,
's Nachts zond men Aernt Dircxz. vanuit het
blokhuis bij Eemnes naar Utrecht. Hij leende
daarvoor van de ‘paepe [=pastoor] van Baerne
sijnen peerde'A0 Er was geen ander blokhuis in
de omgeving en het was in die tijd evident
een Utrechts bouwwerk. Dat is ook logisch,
want tot 1535 werd dit gebied door de bisschop en zijn rechtsopvolger als Stichts ge
bied beschouwd. Bij de aanleg van de straat
weg is er wel gezocht naar fundamenten van
het oude blokhuis, maar er is niets van ge
vonden. Anders dan in drassige gebieden
hoefden de fundamenten hier niet diep in de
grond te gaan. Omdat steen betrekkelijk
30
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Afb. 4: Fragment uit de kaart van Cornelis Domisz. en/of
Evert van Schaick uit ca. 1539, aangevuld met verkla
rende tekst (coll. Nationaal Archief, Hingman, inv. VTH
2579)

waardevol was, is het aannemelijk dat uitein
delijk alles verwijderd is. Het poortgebouw
kan een vrije interpretatie van de kaartmakers zijn, want ze hadden immers geen voor
beeld meer. Het is overigens niet logisch om
een poort te hebben zonder aansluitende mu
ren of bolwerken met diepe grachten.
Het blokhuis rond 1600
Nu de kaart van Sinck. Daaruit blijkt dat het
betreffende Blockhuis aan het eind van de Roeterswal stond. Die plek is nu op ca. tien meter
nauwkeurig in het veld aan te wijzen. Het is
niet aannemelijk dat het blokhuis in 1619 als
versterkt huis van Utrecht was herrezen.
Sinds ca. 1528 was het Sticht onder de we
reldlijke heerschappij van Karel V gekomen,
waarna conflicten met Holland voor de Grote
Raad of de Geheime Raad te Mechelen moesten
worden uitgevochten. Voorts was dit gebied
nu Hollands. Het enige denkbare is dat het
als blokkade kon dienen om op deze strategi
sche plek de toegang tot Holland af te gren
delen. Immers, in de periode van 1590 tot
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1600 waren onder leiding van Maurits van
Oranje vele steden binnen de Unie van Utrecht
(1579) op de Spanjaarden veroverd. Niette
min bleven Spaanse troepen nog regelmatig
uitvallen doen in de periferie van het gebied
van de unie, ook na het Twaalfjarig Bestand
(1609-1621). Herbouw van een blokhuis, mo
gelijk op de fundamenten van het oude, nu
de andere kant op gericht, is het enige plausi
bele dat ik me kan voorstellen. Verder is er
niets over bekend.
Het Zouthuisje
Van het Zouthuisje (afb. 5) is bekend dat het
zijn naam ontleent aan de belasting op zout
in de achttiende eeuw in de provincie
Utrecht. In de monumenten-inventarisatie in
Baarn11 wordt op basis van Van Meurs12 ge
suggereerd, dat het gebouw van omstreeks
1840 is en ook als tolhuis werd gebruikt. Uit
de vergelijking van de kaart van Sinck met de
topografische kaart van 1849 blijkt dat het

Zouthuisje enige honderden meters verderop
naar Baarn staat vergeleken met het blokhuis
van 1619. Het staat nog steeds op de plek vol
gens de topografische kaart van 1849 en de
kadastrale kaart van 1824,13 in de slinger van
de toenmalige straatweg.
Waarom een 'Zouthuisje'? De Republiek
was een soort federatieve unie van onafhan
kelijke 'landen', doorgaans 'gewesten' ge
noemd. Er waren nog verschillende rechts
stelsels en belastingen werden naar inzicht
van de Heeren Staten van het gewest geheven.
Er was nog geen eenheidsstaat Nederland
met een nationale belasting. Poging daartoe
door Karel V en zijn zoon Philips II faalden.
In de Republiek ging men zijn eigen geweste
lijke gang. Een uitgebreid document over
zoutbelasting is de Ordonnantie der Staten van
Utrecht op den impost van het Zout van 18 fe
bruari 1750. Daarin wordt gerept van het
weer invoeren van zoutbelasting van één gul
den en vijf stuivers bovenop de reeds be-
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Afb. 5: Het Zouthuisje anno 2004 (foto auteur)

TVE 23e jrg. 2005

31

staande belasting van drie stuivers per keetzak
zout.14 Dit document geeft een goed beeld van
de strenge eisen aan de registratie en het ver
voer onder begeleidende documenten en de
controle daarop. Overal waren beëdigde col
lecteurs bij wie voerlieden en grossiers zich
moesten melden. Zij hadden grote bevoegd
heden om wagens, schepen en huizen te visi
teren. Smokkel werd zwaar bestraft.
Sinds 1719 vielen De Vuursche en het
Baarnse Veen onder Utrecht. De Vuursche was
ongeacht de gewestgrenzen een afzonderlijke
heerlijkheid. Belastinginning werd doorgaans
verpacht aan de ambachtsheer. Details over
de plaatsen van inning of verpachting van
deze belastingen zijn (nog) niet gevonden.
Het is goed denkbaar dat op onze besproken
drukste grensovergang een collecteur zat.
Hier ging het meeste verkeer langs. Voerlie
den van buiten zouden hier de vereiste bege
leidende documenten hebben kunnen verkrij
gen tegen betaling van een stuiver. Met de
komst van de eenheidstaat vanaf ca. 1800 is
de zoutbelasting verdwenen. Het enige hou
vast dat we hebben is de overgeleverde naam
Zouthuisje, die daarom moet stammen van
voor die tijd. Daarom zou het Zouthuisje dat
hoorde bij het landgoed De Hooge Vuursche,
veel ouder moeten zijn dan de schatting van
ca. 1840. De naam kan natuurlijk komen van
een voorganger van dit huis op die plek.
Het Zouthuisje is niet gebruikt als tolhuis
voor de weg in de tijd van de straatweg die
werd aangelegd na het Koninklijk Besluit van
1 juli 1826. Deze straatweg kwam tot stand op
initiatief van verschillende landeigenaren uit
's-Graveland en deze omgeving om een ver
binding te maken op de rijksstraatweg van
Amsterdam via Eemnes naar Amersfoort. De
tol van deze straatweg stond altijd op de
hoek van de Hoge Vuurscheweg. Wel staat
op de onnauwkeurige zogenaamde Etappekaart van 1848 ten behoeve van het leger,
waarvan de verkenning al dateert uit ca.
1822, een tol op ongeveer dezelfde plek in de
knik in de weg15 (zie afb. 6). Vreemd genoeg
was de knik andersom vergeleken bij die in
de straatweg. Het tijdstip van verkenning
verklaart echter veel. Vanaf de plek van het
32
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Afb. 6: Fragment van de gedateerde Etappe-kaart van
1848 op basis van verkenning ca. 1822. De tol in het
midden moet het Zouthuisje zijn.

Zouthuisje liepen in feite twee lanen parallel,
die behoorden bij de inmiddels aangelegde
buitenplaats. De zuidelijke laan (vergelijk afb.
2 en afb. 7) is in 1826 gebruikt om er de
straatweg over te leggen, de noordelijke ligt
er nog steeds en wordt door Staatsbosbeheer
Keukenlaan genoemd. Hij kan bereikt worden
via een pad langs de diepe sloot bij het
Zouthuisje of voor de boswachterij. De meest
plausibele verklaring is, dat tot de afschaffing
van de zoutbelasting het Zouthuisje een com
binatie was van tol en huis van de belastingcollecteur. Dat past ook bij de omvang, des
tijds een dubbel huis, in tegenstelling tot de
gebruikelijke kleine tolhuisjes.

De G ooier schans

Op een aantal kaarten van rond 1620 komt de
Gooier schans voor. Er was ook één bij de plek
die de toegang gaf tot het Gooi vanuit
Utrecht, bij Hollandse Rading. We beperken
ons tot de eerste. Op basis van de excercitie
met de kaart van Sinck uit 1619 en de topo
grafische kaart van 1849 blijkt dat de Gooier
schans volgens Sinck wat slingerend langs de
huidige provinciegrens loopt, vooral aan de
Utrechtse kant. Dat laatste klopt met de weer
gave van Blaeu (1630) die hem ook aan die
kant aangeeft, zij het wat schematisch. Het
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verloop van de schans op de kaart van Sinck
suggereert een zekere nauwkeurigheid. Het
stuk ten zuiden van de slinger loopt nauw
keurig parallel aan de grenslijn, terwijl hij na
een uitstulping verder van de lijn afwijkt. De
naam Gooier schans geeft aan dat hij van het
Gooi, dus van Holland was.
Ik heb regelmatig in deze omgeving ge
zocht. Met enige fantasie zou men aan verho
gingen en vergravingen langs het pad aan de
Gooiergracht nog resten van de schans kunnen
zien. Verkenning door archeologen zou uit
sluitsel kunnen geven. Het noordelijke einde
dekte de weg tussen Hilversum en Baarn. Het
deel ertussen kon indringers vanaf De Vuursche tegenhouden. Hier was namelijk de
meest geschikte doorsteek voor allerhande
voetvolk. Men moet bij dit alles overigens
wel bedenken, dat er geen bos (meer) was. De
Vuursche was aan het eind van de middel
eeuwen kaal, slechts bedekt met heide en mo
gelijk wat struiken en verspreide bomen. De
hoek bij het zuidelijke einde van de schans
werd vanouds Wolfsdreuvik genoemd, wat
'schuilplaats voor vogelvrijen' zou moeten bete
kenen.16 Deze naam stamt zeker uit de mid
deleeuwen en komt al rond 1595 op een paar
kaarten van de Heerlijkheid De Vuursche
voor.17
Het is mogelijk dat, vanwege klachten
over de grensoverschrijdingen juist hier uit
voering is gegeven aan het voorstel van de
Maartensdijkers in 1618 om wallen en sloten
te graven. Door Sinck wordt in de kaart niet
gesuggereerd dat het een stelsel van bolwer
ken is, zoals wel schematisch bij Blaeu. Dr. J.
A. Bakker vertelde me dat in het oosten van
het land nog veel landweren voorkomen op
plaatsen waar passages tussen de venen wa
ren. Dat waren eenvoudige wallen met be
waakte doorgangen. In tijden van onrust kon
den de boeren uit de omgeving dan de toe
gang afgrendelen. Dat zou hier ook het geval
kunnen zijn geweest. Het is echter waar
schijnlijker, dat deze eenvoudige schans is
opgeworpen tijdens de Opstand om rondtrek
kende Spaanse troepen of huurlingen te we
ren. Hij zal er niet zijn geweest in 1535-1541,
toen de grenskwesties voor de Grote Raad van

Mechelen speelden. Dan zou hij zeker zijn ge
noemd als bestaande duidelijke markering en
hadden de Maartensdijkers geen kans gehad
om de landmeter op het verkeerde been te
zetten. Op de kaart van Post uit ca. 1740 staat
de Gooyer Schans nog steeds, maar dan als een
cirkel op de plek waar tegenwoordig het res
taurant Groot Kiei’itsdal staat. Uit die vorm
mag men afleiden dat er onderwijl een aan
passing is geweest.
V erk ee rsp lein D e V uu rsch e

Op de kaart van Sinck staan zeven wegen die
uitwaaieren vanaf het blokhuis. Hij zal wel
de belangrijkste ingetekend hebben. Het over
elkaar heen leggen van de kaarten en de be
wezen nauwkeurigheid van de kaart geeft
nieuw inzicht in de loop van een paar belang
rijke wegen. Die zullen hier nader worden be
handeld.18 Met de kaart van Sinck is het ook
eenvoudiger geworden de verschillende we
gen in dit gebied op de onnauwkeuriger,
doch illustratieve kaart van Domisz./Van
Schaick uit ca. 1539 te koppelen aan de geo
grafie in het heden, vooral die rond De Vuur
sche (vergelijk afb. 1 en afb. 4).
De Weg naar Veenhuizen
Op de kaart van Sinck staat vanuit Werners
hofstede een weg die naar het zuidoosten
wijst. Daarbij staat Die wech nae Soest. Hij
wordt ook zo genoemd en met een duidelij
ker vervolg aangegeven op de kaart van
Blaeu uit 1630. Boeiender is de weg ten noor
den daarvan, aangegeven als Die wech na
Veen kuisen, met een zuidelijke boog om De
Vuursche heen op een wijze die overeenkomt
met de kaart van 1539 en daar is genoemd 'die
wech düer die Veenhuis'. De excercitie met de
kaarten laat zien dat deze weg bij Sinck exact
gericht is op de Burg. Grothestraat. Bij De
Roy (1696)19 gaat de weg naar Veen Huysen
rechtdoor over de top van De Vuursche om
vervolgens met een slinger over te gaan in de
tegenwoordige Beckeringstraat. Er is dus iets
gebeurd waardoor de weg of route verlegd is.
In 1638 kocht een vooraanstaand patriciër uit
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Amsterdam, Cornelis de Graeff (1599-1664),
grond in Baarn. Hij liet daarop een buiten
plaats bouwen, die nu fungeert als corps de lo
gies van Paleis Soestdijk. In 1674 werd het
overgedaan aan stadhouder Willem III (16501702), die het huis en het park uitbreidde.
Omliggend gebied hoorde ook bij zijn jacht
terrein.20 De oorspronkelijke weg op de kaart
van Sinck liep vlak langs de plek van de Hen
ri Quatre Kom midden in het Emmapark. Het
verloop door Soest was langs de voormalige
rijksstraatweg naar Amersfoort, nu Steenhoffstraat.
Die Weg naar Utrecht
Vanuit Lage Vuursche liep in 1619 net als nu
nog de weg naar Utrecht. Hier gaan we in op
het traject van Werners Hofstede naar Eemnes
en Baarn, dat nog deels in het veld te traceren
is. Het stuk van de hoek in de grens van 1535,
ongeveer op de zuidoostelijke rand van de
slotgracht van kasteel Drakenstein, tot aan de
hoeve Drakenbosch is door verkaveling niet
meer na te gaan. Vanaf Drakenbosch loopt nog
steeds een pad op het niet toegankelijke ter
rein in dezelfde richting tot het punt waar het
overloopt in een gebogen breed ruiterpad. Op
die plek kruiste de weg van 1619 Die wech na
Veen huisen. Op datzelfde punt moet ook de
hessenweg volgens De Roy gekruisd hebben,
want het ligt in het verlengde van het huidige
pad dat Hessenweg heet. Volgens de gebruikte
projectiemethode is de weg van 1619 dezelfde
als het brede ruiterpad dat ten westen langs
het huis De Stulp gaat en ongeveer uitkomt bij
de kruising van de Domlaan met de Hilversumse Staatweg. De oorspronkelijke weg
neemt echter een wending zodat hij vloeiend
uitkomt op het einde van de weg naar het
Baarnse Bosbad. Daarna voegt hij zich op de
weg die van het blokhuis naar Baarn gaat.
Met de veronderstelde zelfde nauwkeu
righeid van Sinck op het vlak van wegen zou
de weg daarna met een boog rakend aan de
Domlaan (oostelijke voetgangersoversteek
over de spoorlijn), een route nemen achter
Buitenzorg langs, om halverwege door de late
re moestuin voor Groeneveld op de Wakkerendijk uit te komen. De bocht zou later afge
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stoken kunnen zijn, want meer westelijk ten
noorden van de spoorlijn ligt nu een brede
beukenlaan, die vloeiend de bocht afsnijdt en
doorgetrokken uitkomt bij het bosbad. Sinck
kan het ook een beetje vertekend hebben. Op
de kaart van Sinck staat in die buurt ook een
aftakking naar Baarn getekend met een mo
len erbij. Dat is de molen van Drakenburg, ook
wel Santvoorder molen genoemd.21 De weg
loopt precies in de richting van de huidige
Molenweg. Rekening houdend met wat ver
anderingen in de loop van de eeuwen zou de
weg van Sinck hebben kunnen doorlopen in
de straten Dalweg, Kerkweg en Eemweg.
Over de dijk langs de Eem kwam men dan in
Eembrugge en bij het bisschoppelijke kasteel
Ter Eem.
Er is overigens ook nog een kortere route.
Die liep vanaf de hoek bij de Hilversumse
Straatweg en de Domlaan door het Roosterbos
om recht uit te komen op het straatje Oude
Utrechtseweg, die via de Nieuwe Weg ook
uit komt op de Dalweg. De betreffende weg
is later rechtgetrokken in de vorm van de Zevenlindenweg en de Domlaan. Het is de moeite
T O T
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Afb. 7: Fragment van de Wandelkaart door Gooi- en
Eemland e.o., 1875 (coll. Hist. Kring Baerne)
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waard om eens een wandeling langs deze
route te maken en zich voor te stellen hoe
men vroeger reisde. Afb. 8 geeft een impres
sie van een oude weg als ruiterpad in de
buurt van De Stulp anno 2004.
De 'nieuwe wech' en de Lapersweg
De aanduiding 'nieuwe weg' is sterk tijdge
bonden. Als er weer een opvolger is, is het in
eens een 'oude weg'. De aanduiding nieuwe
wech is te zien op de kaart van Sinck, maar
men komt hem al bijna een eeuw eerder te
gen in de vonnissen van de Grote Raad van
Mechelen van 21 mei 1541 als Nyeuwenwech22
en van 16 juli 1547 in: 'op den wech van Hilver
sum in de caerte van impetranten genoemt den
Nyeuwenwech, (...) in den processe van attenta
ten daerinne stellende Laperswech in de plaetse
van den Nyeuwenwech'.23 Op de kaart van 1539
staat Therde va Laperswech geschreven in het
weggedeelte op De Vuursche ten oosten van
het blokhuis op de harde grond van deze
heuvel, die in gelige kleur wordt aangeduid.
De Lapersweg was niet alleen dat gedeelte. Op
latere kaarten wordt de verbinding tussen
Hilversum en het blokhuis Lapersweg ge
noemd. Hornhovius schrijft op zijn kaart van
1599 Lapars. Op de kaart van De Rov uit 1696
staat De Lapers Wegh, die tevens een overi
gens incorrect stukje grenslijn vormt, dat bij
Sinck vermoedelijk de verbinding is tussen
zijn punten No. 12 en No. 16 (zie afb. 1). Ver
der is deze weg op de kaart uit 1539 genoemd
De Memvech en De Wech nae Hilverssem, die
met een zuidwaartse boog loopt, terwijl de
weg naar Hilversum bij Sinck met een noordwaartse boog verloopt. Er zijn goede redenen
om te veronderstellen dat de Lapersweg dich
ter langs het poeltje van Kivietsdal heeft gelo
pen en meer de loop van de huidige Soestdijkerstraatweg volgde. We mogen er van uitgaan dat dit het zachte gedeelte was vanwege
het onderscheid in therde van Lapersweg. Dan
zou de Lapersweg niet dezelfde zijn als de Ou
de Amersfoortse Weg. De kaartenmakers zullen
zeker keuzes hebben gemaakt in het weerge
ven van wegen.
Niet duidelijk is of de aanduiding nieuwe
wech bij Sinck betrekking heeft op de tak naar

Hilversum (Oude Amersfoortse Weg) of op de
later als Heerweg bekend staande weg naar
Naarden over de hei tussen Laren en Hilver
sum. De bocht in de samenloop van de beide
wegen is te verklaren uit het heuveltje Monni
kenberg dat nog duidelijk is te zien op de
wandelkaart uit 1875 (zie afb. 7), maar nu
verdwenen is door de aanleg van de A27. Op
die kaart is nog het restant te zien van de
Nieuwe Weg, i.c. de samenloop van de Oude
Amersfoortse Weg en de Heerweg. Dit gedeelte
bestond al omstreeks 1535, want bij het uit
zetten van de scheiding tussen Gooiland en
het Oostveen in 1536 hebben de Maartensdij
kers de landmeter misleid met verwijzing
naar (tharde van) de Nieuwe Weg als zijnde de
Lapersweg. De ondergrond van dat heuveltje
was natuurlijk ook hard. Dat is vermoedelijk
ook de reden dat Sinck het in 1619 nog eens
oprakelt en op zijn kaart zet, want de weg
was toen al zeker 80 jaar oud. Het verschil in
naamgeving is een reden temeer om te veron
derstellen dat de Lapersweg dichter bij het Ki
vietsdal liep.
De Lapersweg, in het bijzonder het harde
van Lapersweg, is op De Vuursche nog te her
kennen in het meest zuidelijke gebogen pad
ten noorden van de huidige (oostelijke tak
van de) Zwarte Weg en Berkenlaan, in het ver
lengde van de Stidpse Laan. Hij staat op Falkplan-kaarten van het Gooi van de laatste de
cennia en komt ook voor op de kadastrale
kaart van 1824.24 Het is dezelfde weg als die
op de overzichtskaart in mijn publikatie van
2001 is gemerkt met het nummer 7.
De weg naar Baarn
Met een kronkel loopt bij Sinck en op de kaart
van 1539 een weg van het blokhuis naar
Baarn. Op de wijze zoals door Sinck is gete
kend is deze minder herkenbaar door de ver
kaveling rond Hooge Vuursche 1 (zie bijvoor
beeld afb. 2). Hij kwam bij het Bosbad uit op
de eerder behandelde weg tussen Eemnes en
Utrecht. Deze oude weg was ongeveer de be
grenzing van de noordkant van de Heerlijk
heid De Vuursche, zoals op een paar reeds aan
gehaalde kaarten van ca. 1597 is te zien.25 Als
we deze omgeving verkennen, treffen we een
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de kaart van 1539. De weg staat ook niet op
de kaart van Hornhovius uit 1599. Hij is net
als de hessenweg bij Soest zeer waarschijnlijk
pas tot stand gekomen nadat Amsterdam in
de internationale handel tijdens de opkomst
van de Republiek aan belang won. Er zijn een
paar specifieke aanleidingen te noemen, on
der anderen de komst van hessenwagens vroeg
in de zeventiende eeuw en de Hamburger
postverbinding die al bestond in 1609. Eerder
ging men via De Menwech, i.c. De Lapersweg of
de Oude Amersfoortse Weg over Hilversum en
vandaar via Bussum naar Naarden.
Met de in dit artikel gehanteerde vergelijkingsmethode wordt duidelijk waar de weg
volgens Sinck gelopen heeft. Hij loopt exact
onder dezelfde hoek langs de oorspronkelijke
westgrens van het niet toegankelijke terrein
Westerveld van het Goois Natuurreservaat
(GNR) aan de Larenseweg te Hilversum, ooit
van de Amsterdamse Waterleiding Maat
schappij (AWM). Dat terrein staat met een
paar andere in deze omgeving heel duidelijk
aangegeven op de topografisch kaart van
1849. Het is mogelijk dat Sinck hier niet naar
grote nauwkeurigheid streefde, want het ging
hem om de grenzen, niet om de wegen. De
loop daar ter plekke komt vrijwel overeen
De Heerweg
Naast de verbindingen tussen dorpen waren met die van de Varkensdrift, die gelopen zou
er ook in de Middeleeuwen al wegen van een hebben naast de banscheiding van 1428 tussen
hogere orde die net als de latere hessenwegen Laren en Hilversum. Deze scheiding loopt
buiten de dorpen om gingen, de zogenaamde van de Aardjesberg ongeveer naar het midden
heerwegen. De vroegst bekende ordonantie van het genoemde terrein van het GNR. Dr. J.
A. Bakker schreef mij dat veedriften vaak in
aangaande heerwegen in het Utrechtse is van
onbruik
geraakte oudere wegen waren. Ook
1536.26 Daarin werden eisen gesteld aan de
weg. Onder heerwegen werd verstaan 'die wee- hier wilde men vermoedelijk geen last van el
gen daar die koopman of varende man, te wagenen kaar hebben.
Wimmers en Van Zweeden hebben resten
van die een stad of d'ander, ofte van groot dorp
totten anderen vaart'. Zij meden de dorpen en van sporenbundels gevonden en aangegeven
hun engen, zodat men geen last van elkaar op een verzamelkaart.27 De westelijke bundel
had. Na de aanleg van de straatwegen die komt dichter bij de loop van de weg bij Sinck,
door de dorpen gingen, heeft men het wiel de oostelijke dichter bij de huidige gemeente
opnieuw uitgevonden. Nu is er strijd om de grens tussen Hilversum en Laren. Deze weg
(en) was (waren) natuurlijk ook de postroute
stiltegebieden op te offeren of de bewoonde
voordat
die zich verlegde naar het St Jans
gebieden weer lastig te vallen met drukke
Kerkhof
met de verbouwing van de vesting
verkeerswegen.
De Heerweg waaraan hier gerefereerd Naarden sinds 1679. Het blijft een interessan
wordt, de weg naar Naarden over de hei tus te vraag: bepaalde op woeste gronden de
sen Laren en Hilversum, komt niet voor op loop van wegen de gebiedsgrenzen of omge-

paar bochtige paden aan waarin we de betref
fende route kunnen terug vinden. We moeten
ons realiseren dat deze weg of route vermoe
delijk een bundel sporen was buiten de grens
tussen de Heerlijkheid De Vuursche en het
Baarnse Veen. Op de kaart van 1849 staat in de
buurt van het Zouthuisje aangegeven Zomerdrift. Het is daarom waarschijnlijk dat op de
rand van het oorspronkelijke veen deze lage
route vanouds alleen in de zomer werd ge
bruikt.
Na de aanleg van de Hooge Vuursche ga
randeerden de twee lanen aan weerszijden
van een strook woeste grond nog steeds on
gehinderde doorgang over hogere grond. Het
stuk woeste grond echter kan ook beschouwd
worden als een plek waar vreemdelingen en
veedrijvers of -hoeders langs konden trekken.
Die strook grond langs de Keukenlaan is nog
steeds het best te herkennen in de weitjes bij
de kruising met de Hoge Vuurscheweg. Niet
duidelijk is in hoeverre de lanen voor ieder
een toegankelijk waren. In elk geval is na
1826 de straatweg over de zuidelijke laan ge
legd. Bij de latere verbreding is een rij bomen
opgeofferd.
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A/i. 8: De oude weg naar Utrecht in de buurt van De Stulp in december 2004 (foto auteur)

keerd? Mijn verm oeden is dat de definitie
van grenzen ook inhield dat het doorgaand
verkeer naar de uiterste grens van het door
kruiste gebied werd verbannen. Net als een
brandgang of een achterpad langs huizen om
m et de minste hinder anderen toch doorgang
te geven. De banscheiding was in dit verband
een mooie landmark.

De Beukenboom
Een leuke uitsmijter in verband met de kaart
van Sinck is de plek w aar de beukenboom heeft
gestaan, die op de kaart uit 1539 en in het
vonnis van 1535 w ordt genoemd. Op de kaart
van Sinck uit 1619 staat alleen nog 'Boecken
Boom gestaen'. Kortom, hij was er niet meer.
Die plek op de kaart van Sinck is m et de hier
uitgelegde methode praktisch exact te bepa
len door de nauwkeurigheid van Sinck's

kaart. Dat geeft overigens geen volledige ze
kerheid over w aar hij in 1535 stond. De plaats
is een paar honderd meter ten zuiden van de
Hilversumse Weg, recht tegenover de weste
lijke erfafscheiding van Kasteel de Hoge Vuursche, die ongeveer samenloopt m et de oude
grens van 1535. Bij het schrijven van dit ver
haal dacht ik ineens: 'H et zou leuk zijn om
hier weer een beukenboom te plaatsen op de
zo exact mogelijke plek op basis van de kaart
van Sinck. Leuk voor over 150 jaar'. Levende
geschiedenis, nietwaar? Toen ik w at paden in
de omgeving verkende, ging ik daar eens kij
ken. W at blijkt: er staat een vak met uitge
schoten beukenbomen! Is dat toeval of was
iemand anders al honderd jaar geleden op
dat idee gekomen?
Met dank aan de heren J.A. Bakker, H. Bronkhorst, J.V.M. Out voor enige aanvullende infor
matie.

TVE 23e jrg. 2005

37

N oten

1

Deze bijdrage vindt zijn oorsprong in een door
auteur geleide workshop 'Wandelend op zoek
naar oude wegen rond Drakenburg' tijdens het
symposium van TVE op 15 mei 2004.
Jaap Groeneveld, ‘Hoofdwegen in en rond Eemnes
door de eeuwen heen ' in TVE 19 (2001) nr. 4, p.
188-198.
Lucas Jansz. Siïck, Caerte daer in vertoont wort de

2

3

Limite tusschen Sticht van Utrecht en Goylant vande Vecht tot aan de Suider zee, Amsterdam 1619,

manuscriptkaart, gekleurd, 125x109 cm, het
noorden onder, Nationaal Archief, VTH 2582
(ook 2583 en 2584 met verdraaide oriëntatie).
4 Grote Historische Provincie Atlas 1:25.000, deel
Noord-Holland 1849-1859, Groningen 1992. De
omgeving van De Vuursche (kaart 32 NW) is
verkend in 1847.
5 Opgave H. Bronkhorst, Baarn.
6 L.H. Boot, ‘De geschiedenis van het huis Groene
veld te Baarn' in TVE, 1 (1983), p. 4-18.
7 Gaasbeek, F., e.a., Baarn - Geschiedenis en archi
tectuur in Monumenten-inventarisatie Provincie
Utrecht, Zeist 1994.
8 D.Th. Enklaar, ‘De oudste kaarten van Gooiland’,
in Nederlansch Archievenblad, p. 195.
9 C.M. Abrahamse e.a., ‘Duizend jaar het Gooi, de
Gooiers en hun oorlogen en rampen', dl. 3 in de se
rie Ach lieve tijd, 1992, p. 58.
10 Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom
Utrecht, dl. 31 (1906), p. 242, met verwijzing
naar Mr. K. Burman, Utrechtse Jaarboeken van de
vijftiende eeuw etc., 3 delen, Utrecht 1750 e.v.
11 Als noot 7, p. 326.
12 P.K. van Meurs, ‘Landelijke Stichtsche Bouwkunst
van honderd jaren her' in: M.D. Ozinga (red.),
Ons eigen land in zijn rijke verscheidenheid, Am
sterdam 1942, p. 292-301.
13 Als noot 7, p. 315. Bij de reconstructie kadastra
le minuutplan door H. Lanoy Meijer staat als
datering ca. 1832, maar volgens opgave dr. J.A.
Bakker moet de datering op 1824 liggen.
14 Mr. C.W. Morrees en dr. P.J. Vermeulen, Ver
volg op het Groot Utrechts Plakkaatboek ‘s Lands
van Utrecht tot 1810, dl. 2, p. 695-698.

38

15 Als noot 4. Uit de inleiding van de atlas blijkt
dat de zogenaamde Etappe-kaart Noord-Holland
1848 (Zuid) is gebaseerd op de niet bevredigen
de verkenning van ca. 1822.
16 J.M. Reinboud, ‘Straatnamen in Hilversum’, deel
II, in Eigen Perk (1984), nr. 4, p. 16.
17 Op het kaartje van de omvang van De Veurse
Heerlyckheit uit 1597 (Nationaal Archief, VTH
3018) wordt de plek, die het dichtst ligt bij de
voormalige gemeente De Bilt (zonder Maar
tensdijk), Wolfsdreuff genoemd. Op een andere
ongedateerde kaart Wolleffs drueffic (VTH 3019).
18 Als noot 2.
19 Bernard de Roy, Nieuwe Kaart van de Lande van
Utrecht, 1:40.000, eerste uitgave 1696, herdruk
met aanpassingen door J.Govers en C. Mortier
in ca. 1740. Facsimile-uitgave 1973, Alphen a /d
Rijn.
20 Als noot 7, p. 154 e.v.
21 G.S. Koeman-Poel, ‘Eemnes en zijn molens’ in
TVE 6 (1976), nr. 4, p. 103-126.
22 Mr. J.M.I. Koster-van Dijk, Gooilanders voor de
Grote Raad 1470-1572, nieuwe serie nr. 3 in de
reeks Verzamelen en bewerken van de jurispruden
tie van de Grote Raad o.l.v. prof. mr. J.Th. de
Smidt, faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, 1979, p. 115.
23 Idem, p. 134.
24 Als noot 13.
25 Zelfde kaarten als bij noot 17. De ongedateerde
kaart laat een tekst in de betreffende noordrand
zien met de vermoedelijke transcriptie: ‘Dit sijn
dije heg lof: weg1 en Roijen Vuyrs & dije van Barenaers gecoft is'.
26 D.T. Koen en J. Renes, Wegwijzer - Gids voor his
torisch onderzoek naar verkeer en vervoer in de pro
vincie Utrecht, Utrecht 2003, p. 38. Met referen
tie naar: S.J. Fokkema Andrea, ‘Hessenwegen' in
Mededelingen van de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, Afd. Letterkunde, nieuwe reeks,

dl. 20, nr. 11 (1957), p. 283-301.
27 W.H. Wimmers en R.R. van Zweden, Archeolo
gische en historisch-geografische elementen in een
natuurgebied; antropogene achtergronden van de
Gooise natuurgebieden, Wageningen 1992, p. 76-

77.

TVE 23e jrg. 2005

Archiefnieuws
Anne Medema
Jaren geleden, nog op de middelbare school,
werden ons de eerste beginselen bijgebracht
van de klassieke talen Latijn en Grieks. We
maakten gebruik van een degelijke en com
pacte lesmethode, die was vervat in een twee
tal boeken, te weten Tirocinium Latinum en Ti
rocinium Graecum. Het tirocineum was de recrutentijd van een soldaat. Zo werden ook wij
geoefend in de eerste beginselen van beide ta
len, met het doel om eens zelfstandig klassie
ke auteurs te kunnen lezen en vertalen. De
uitgever van deze lesmethode was Paul
Brand te Bussum. Een gegeven dat op zich
zelf beschouwd misschien met al te veel aan
dacht verdient. Maar toch...
Ik kon destijds nog niet bevroeden dat ik
jaren later nog eens met de uitgever Paul
Brand te maken zou krijgen, tot dat ik op een
zwoele zomerdag in juli telefonisch werd
benaderd door een dame, die mij vroeg om
binnenkort eens een kijkje te nemen in Ankeveen, omdat een zekere heer Brand binnen
kort ging verhuizen, terwijl hij beschikte over
historisch documentatiemateriaal betreffende
de gemeente Bussum. Hij kon dat in zijn
nieuwe woonsituatie niet meer bergen en was
bereid om één en ander te schenken aan het
Stads- en Streekarchief te Naarden, dat ook
fungeert als gemeentearchief voor Bussum.
Een afspraak was spoedig gemaakt en zo
fietste ik kort daarna door een prachtige om
geving, richting Ankeveen en naderde alras
mijn eindbestemming in de vorm van een pit
toresk huisje, waarvan de deur uitnodigend
open stond. Binnen ontmoette ik de heer Paul
Brand jr, die de bovengenoemde uitgever uit
Bussum bleek te zijn.
De heer Brand vertelde honderduit over
het verleden van Bussum, waar zijn vader
nog voor de Rooms Katholieke Staatspartij in
de gemeenteraad had gezeten. Zijn collectie
omvat niet alleen fragmenten van het archief
van de voormalige uitgeverij, maar ook schit-

jü fe * .

Het College van B en W van de gemeente Bussum in de
jaren twintig van de vorige eeuw (colt. Stads- en Streek
archief, Naarden). De foto werd gemaakt toen de heer P.
A M . Brand, geheel links, twaalf en een halfjaar lid van
de gemeenteraad was.

terende foto's van het voltallige gemeentebe
stuur van Bussum uit de twintiger en dertiger
jaren van de vorige eeuw. Eén van de topics
is een ingelijste tekening in kleur, gesigneerd
door A. de Bruijn uit 1938, die zich uitstekend
laat vergelijken met de tegenwoordige situa
tie ter plaatse. Daarnaast bevinden zich in de
collectie allerlei documenten, waaruit de ver
wevenheid van de uitgeverij met het 'Rijke
Roomsche Leven' van die tijd blijkt.
De collectie van de heer Brand is een wel
kome aanvulling op datgene wat reeds bij het
Stads- en Streekarchief over en van de gemeen
te Bussum voorhanden is. Veel namen in gemeenteraadsnotulen krijgen door de foto's uit
deze collectie een gezicht. Het hoeft geen be
toog dat ik mij, samen met de gemeentebode,
Aleid Hamelink, begin augustus nóg eens
naar Ankeveen begaf. Dit maal om de collec
tie op te halen. Inmiddels is één en ander glo
baal toegankelijk gemaakt en op de studie
zaal van het Naarder Stads- en Streekarchief
voor een ieder in te zien.
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Water door de tijd heen
Het belang van de waterschapsarchieven
Henk Michielse
De archieven van de waterschappen worden
nog al eens veronachtzaamd, hoewel ze heel
belangrijk kunnen zijn voor de geschiedenis
van plaats en regio, ook die van het Gooi en
de Vechtstreek. De archivaris van het Hoog
heemraadschap Amstel, Gooi en Vecht vindt
dat eveneens en wees ons daarom op wat hij
aan archiefbestanden in beheer heeft (zie
web: http:/ /www.hhs-agv.nl/smartsite.dws?
id=1525 - volg: Hoofdmenu > Nieuws en In
formatie > Historisch Archief > Archieven
overzicht).
De buitengewoon aardige cd-rom onder
de titel 'Water door de tijd rond Amstel, Gooi en
Vecht' die is uitgegeven door het Hoogheem
raadschap en Dienst Waterbeheer en Riole
ring (DWR), komt daarom ook goed van pas.
Zij kan aan al die enthousiaste lokale en regi
onale historische onderzoekers rond TVE en
de tijdschriften van de historische verenigin

gen in ons gebied een eerste kennismaking
bieden en zo wat meer belangstelling voor de
betreffende archieven wekken.
In het vorige nummer van TVE (december
2004) beschreef Karei Loeff een hilarische
zoektocht door een cd-rom met werken van
Dudok. Bij deze digitale informatie over wa
ter gaat het allemaal wat gemakkelijker; een
up-to-date computer is voldoende. Na het
down-loaden van 'n speciaal programma wat wel weer enig geduld vergt - kunnen we
in de inhoudsopgave 'Bekijk de collectie’ aan
klikken en dan verschijnt een prachtige reeks
afbeeldingen met een afzonderlijke lijst
(verklarende) teksten die gemakkelijk op al
lerlei ingangen te bekijken is. Het programma
maakt het ook mogelijk door inzoomen de
tails te bestuderen van kaarten, prenten en
foto's.
Prettige introductie
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Akte op perkament uit 1438 waarin Philips van Bourgondië verklaart dat de rentmeester-generaal heeft ont
vangen van de diverse ingelanden een som gelds voor de
de dijk van Diemen (coll. Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht)
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De cd-rom biedt een prettige introductie in
de rijke historische archieven van opgeheven
waterschappen en polderbesturen, terwijl er
ook afbeeldingen in zijn opgenomen van an
dere instanties. De uitgevers willen op deze
manier een bijdrage leveren aan het nationaal
Digitaliseringsplan, dat historische bestanden
toegankelijk wil maken voor een groter pu
bliek.
Om te beginnen kunnen we de hele
'beeldgalerij' langslopen die start met het oud
ste stuk: een acte uit 1438 waarin Philips de
Goede verklaart, dat zijn rentmeester
generaal van de ingelanden van Weesp,
Loosdrecht en Ankeveen een som gelds heeft
ontvangen voor het beheer en de versterking
van de dijk te Diemen.
Met een eenvoudige klik van de muis

TVE 23e jrg. 2005

r ijt-i*

4- V'

mj:
W

I

*

<*h-m *

Haven van Bussum omstreeks 1900 met boten langs de kade, op de achtergond de Vitus-kerk (Stad- en Streekarchief,
Naarden)

kunnen we dan naar believen kennis nemen
van de verschillende soorten afbeeldingen; de
onderscheiden ingangen staan keurig in de rij
op de homepagina. Eerst zijn er de topografi
sche kaarten, ingedeeld in verschillende tijd
vakken van vóór en na 1840. Deze afdeling
begint met een 'Kaartenbouck' uit 1601 van de
dijkvakken en landerijen van het gemene
land en de bannen van Diemen en Muiden en
eindigt met overzichtskaarten uit 2003 van
het werkgebied van het Hoogheemraad
schap.
Vervolgens komen de afdelingen
Technische tekeningen', ‘Prenten en gravures'
van vóór en na 1900, 'Foto's' van vóór 1920 tot
en met na 1970 en 'Prentenbrief-kaarten' vóór
en na 1911. De technische tekeningen begin
nen met een tekening in kleur uit 1673 bij het
bestek van de zeesluizen te Muiden.
En tenslotte kunnen we dit vele moois
ook nog eens bewonderen geordend naar
plaats in het hele gebied van het Hoogheem
raadschap. Ook de plaatsen in het Gooi en de

Vechtstreek zijn met afbeeldingen rond water
vertegenwoordigd, beginnend met een teke
ning van de zuidersluis in de 's-Gravelandse
vaart uit 1761 en eindigend met een foto uit
1931 van de Vechtbrug te Weesp.
Al dit materiaal is beschikbaar voor per
soonlijk, niet-commercieel gebruik, mits men
op iedere afdruk duidelijk herkenbaar aan
geeft dat de rechten bij het Hoogheemraad
schap berusten. Niet duidelijk is of dit ook
geldt voor de tijdschriften van TVE en de his
torische kringen in ons gebied, wij zijn im
mers ook 'niet-commercieel'. Maar de redac
ties kunnen altijd contact opnemen met het
Hoogheemraadschap en DWR (Postbus 1061,
1200 BB Hilversum; tel. 0900-9394) en om toe
stemming vragen tot overname van de af
beeldingen. Al begon het, toen ik het zelf pro
beerde, wel een beetje op de hilarische zoek
tocht van Karei Loeff te lijken: ik werd drie
keer doorverbonden en wist daarna nog
niets. Pas een e-mail naar de archivaris bracht
uitkomst.
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Boekbesprekingen
De aanval op Muiden in 1575
en een brandweercommandant uit 1921-1924

De amateur-geschiedschrijving levert vaak
schattige publikaties
op, vol met aardige
details die je in de of
ficiële historiografie
niet tegenkomt. Een
mooi voorbeeld hier
van is Commandeur
Brandweer J. Goezinne Az. Dagboek 19211924, samengesteld door Jan Goezinne Jz en
fraai uitgegeven door de Stichting Uitgeverij
Noord Holland. Een beroepshistoricus zou
zo'n boek nooit kunnen schrijven; die zou
zich onderwerpen aan de strenge wetten van
het archiefonderzoek, het bestuderen van alle
relevante wetenschappelijke literatuur en het
opzetten van een coherent betoog. In het ge
val van brandweercommandant Goezinne,
zou dat misschien een studie hebben opgele
verd over de geschiedenis van de brandweer
in Zaandam of een geannoteerde uitgave van
het dagboek van commandeur Goezinne uit
de jaren 1921-1924. De amateur-historicus
trekt zich van de wetten van het vak niet veel
aan en zet onbekommerd bij elkaar wat hij
leuk vindt en wat vaak ook leuk is.
In het boek van Jan Goezinne Jz worden
heel verschillende verhalen bij elkaar ge
voegd. Naast het dagboek van zijn vader Jan
Goezinne Az, een aantal gegevens over de
Noord-Hollandse familie Goezinne en over
de mogelijke herkomst van de naam en - heel
opmerkelijk - een drietal verhalen in oudNeder-lands (met toelichting) over gebeurte
nissen uit de Tachtigjarige Oorlog van de zeventiende-eeuwer H. Soeteboom, waaronder
zijn verslag van de mislukte aanval van Sonoy op het Spaansgezinde Muiden in 1575.
Hoe komt Jan Goezinne tot zo'n
'mengeling'? Ook weer een leuk verhaal. De
Commandeur Brand wee
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Engelse leraar op zijn middelbare school
noemde hem 'Johnny, Old Pirate', een onbe
grijpelijke bijnaam voor Goezinne, al had hij
wel eens gehoord dat een mogelijke voorva
der piraat of vrijbuiter was geweest. Jaren la
ter kreeg hij het boekje Saanlandsche Arcadia
in handen, geschreven door Hendrik Soete
boom en toen werd de bijnaam duidelijk. Een
van de trawanten van Sonoy heette Cornells
Dirksz Goesinnen, zoon van Dirck Goesinnen
uit Westzaan. En zo kwam de aanval op Mui
den in 1575 terecht in het boekje over een
Zaandamse brandweercommandant uit de ja
ren 1920.
Henk Michielse

Jan Goezinne Jz, Commandeur Brandweer
J. Goezinne Az. Dagboek 1921-1924,
uitg. Stichting Uitgeverij Noord Holland,
Wormer, 2004, ISBN 90-71123-86-3. € 15,90

De tweede Eem en de afsluiting in 1428
- En voorts mijn mening over Dorrestein...

Wulfred Hofland,
amateur-historicus
en archeoloog, heeft
De tweede een boekje geschre
Eem ven over de rivier
de Eem, en dus valt
zijn onderwerp bin
nen de grenzen van
het gebied waarop
TVE een historisch
m m g ever Btmestem .
oog werpt. Hij be
toogt dat er nog een
tweede Eem ge
weest is, meer naar het westen, in de richting
van het dorp Huizen. Hofland baseert zich
naast zeventiende-eeuws materiaal voorna
melijk op een vijftiende-eeuwse Nederlandse
vertaling en vermeerdering van het oorspron-

T V E 23e jrg. 2005

■

t« w ans Éi)»

kelijk in het Latijn geschreven veertiendeeeuws werk van Johannes de Beka. Beka was
een betrouwbare kroniekschrijver en in prin
cipe geldt hetzelfde voor de vertaling met la
tere vervolgen in het Nederlands.
Hofland komt tot de conclusie dat de Eem
zich vroeger na Eembrugge in een westelijke
en oostelijke stroom splitste. Misschien is de
eerste de hoofdstroom geweest. In 1428 wor
den de westelijke Eemloop en de haven van
Ter Eem afgesloten door de hertog van Bourgondië, die een jaar eerder bij de belegering
van het Hoekse Amersfoort een geduchte ne
derlaag tegen de stad had geleden. De hertog
maakte daarbij gebruik van een drijvend
blokhuis ('de kat' genaamd), dat vervolgens
zonk in de slappe veenbodem. Die van
Amersfoort groeven een nieuwe haven en
maakten een nieuw bolwerk in de Eem aan
de zijde van Bunschoten. De afgesloten haven
in het westen verzandde; alleen de oostelijke
loop van de Eem was toen nog bevaarbaar.
Volgens de auteur is dat de huidige Eem. We
moeten het, geloof ik, zo zien dat er in de
drassige riviermonding twee wat diepere
vaargeulen waren (p. 50: 'een tweetal bevaar
bare rivierlopen').
Een enkele maal lijkt de auteur op het eer
ste gezicht te ver te gaan in het interpreteren
van Beka's gegevens, maar bij nader inzien
heeft hij toch gelijk. Zo op p. 46, waar Beka
slechts vermeldt (ed. Bruch, p. 347) dat er
'twee grote scepen, hulken of coggen ende
veel baerdzen' werden gebracht door de Hol
landers 'voir dat gat van der Eem'. Als er vol
gens de schrijver slechts één monding zou
zijn dan zou één grote kogge kunnen vol
staan. 'De Eem is immers een kleine rivier'.
Hier ziet hij een indirect bewijs voor het be
staan van twee mondingen van de Eem. Nu
spreekt Beka, zoals we zien, over één mon
ding ('het gat van der Eem'). Ik vermoed dat
Hofland bedoelt dat de twee koggen nodig
waren voor de twee vaargeulen.
In het zeer fraai door Bert Brouwenstijn,
Almere, vorm gegeven boekje, geeft de schrij
ver eerst een inleiding over het gebied, hij be
handelt de geschiedenis van de Eemvallei tot
1200, de Eempolder na 1200; hij laat zijn licht

schijnen over de betekenis van de merkwaar
dige, blijkbaar alleen in dit gebied en in Laren
voorkomende naam raboes en zijn varianten,
wijdt hoofdstukjes aan de zomerdijk langs de
Eem, de hierboven genoemde belegering van
Amersfoort in 1427 en de slag in de Eemmonding een jaar later, aan 'de kat', en tot
slot waagt hij zich aan een 'herschrijving' van
een stukje geschiedenis van de Eem en de
Eemmonding van de achtste tot de zestiende
eeuw. De literatuurlijst is up to date, een tijd
balk en een bericht over Dorrestein ('En
voorts mijn mening over Dorrestein'), dat
weinig met het Eem-verhaal te maken heeft,
sluiten de tekst af.
Piet Leupen

Wulfred Hofland, De tweede Eem en de af
sluiting in 1428. En voorts mijn mening over
Dorrestein..., Amersfoort, 2004. geen ISBN
nr., 60 pp., uitgave Hofland. Prijs: € 7,90.
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Activiteitenagenda
Eva Schild-Schofaerts
Comeniusmuseum, Kloosterstraat 33, Naarden.
Inl.: 035-6943045 / info@comenius-naarden.nl.
Openingstijden: di. t/m za. 10.00-17.00 uur; zo.
12.00-17.00 uur.
Comeniusdag vrijdag 1 april 2005 14.00 uur in de
Grote Kerk Naarden.
Dienstbodenhuis De Koepel, Landgoed Zonne
straal, Loosdrechtsebos 7 in Hilversum.
Inlichtingen: 035-6232990.
Openingstijden: iedere zondag 12.00-17.00 uur.
Ook groepsrondleidingen over het hele terrein
door de heer Schriefer, tel. 06-51362107.
Dudokcentrum, Dudokpark 1 in Hilversum.
Inlichtingen (di.-vr. van 10.00-16.00 uur):
035-6292262. / dudokcentrum@hilversum.nl.
Openingstijden: wo., vr. en zo. van 12.00-16.30 uur.
Tijdens kantooruren kan het Dudok Centrum ook
op afspraak worden bezocht. De entree is gratis. De
ingang van het Dudok Centrum bevindt zich op de
binnenplaats van het raadhuis, Kerkbrink 6.
Permanent: Overzichtstentoonstelling van leven en
werk van architect W.M. Dudok. Iedere zondag
14.00 uur start een rondleiding door het Raadhuis.
Getoond worden o.a. trouwkamer, burgerzaal,
raadzaal en de kamer van de burgemeester. Na af
loop is het mogelijk de toren van het Raadhuis te
beklimmen. Groepen kunnen op aanvraag een
rondleiding krijgen, ook buiten de openingstijden
om.
FIEN (Federatie Industrieel Erfgoed Nederland).
Er is een website met informatie over het gasfabriekterrein in de gemeente Hilversum en de plan
nen voor het terrein en ook veel aandacht voor het
verleden, h ttp ://w w w .industrieel-erfgoed.nl/
verslagen/gasfabriek/index.htm.
Gemeentemuseum Weesp, Stadhuis,
Nieuwstraat 41, Weesp.
Inlichtingen: 0294-491245 / www.weesp.nl.
Openingstijden 2005: di t/m vrij van 12.00 - 16.30
uur en op zaterdag van 13.30 -16.30 uur.
Het museum is gevestigd in het stadhuis van
Weesp (1772-1776) dat gebouwd werd door Jacob
Otten Husly en dat één van de zuiverste voorbeel
den is van de Neoclassicistische bouwkunst in Ne
derland. In de periode van 11 juni t/m 30 septem
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ber is het museum open op: di t/m vrij van 10.00 16.30 uur, za en zo van 13.30 - 16.30 uur.
Doorlopend: achttiende-eeuws Weesper Porselein;
de grootste collectie Weesper Porselein ooit is in
het museum te zien doordat het museum naast
haar eigen collectie ook tot 2008 de collectie Wee
sper Porselein van het Rijksmuseum in bruikleen
heeft als 'Rijksmuseum aan de Vecht'. Ook perma
nent zijn voorwerpen te zien die te maken hebben
met de geschiedenis van Weesp, zoals bijvoorbeeld
voorwerpen van de Van Houten fabriek.
Vanaf 11 juni t/m 30 september: Schilderijen uit de
zeventiende en achttiende eeuw met de nadruk op
de schilder Gijsbert Janszoon Sybilla (1597-1655),
een leerling van Pieter Lastman en ooit burgemees
ter van Weesp.
De Stad Weesp viert dit jaar haar 650 jaar bestaan.
Vanaf begin dit jaar t/m september zijn er elke
maand vele jubileumactiviteiten gepland (zie voor
de kalender www.weesp650jaar.nl).
Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg
51, Laren.
Inlichtingen: 035-5382520.
Openingstijden: di. t/m zo. 13.00 - 16.30 uur.
Groepen ook mogelijk op afspraak buiten de ope
ningstijden om.
Geschiedenisbank.
Adressengids en informatie van en over de histori
sche verenigingen en instellingen in Noord-Holland, meer dan 100 historische verenigingen in
Noord-Holland hebben in de Geschiedenisbank
hun eigen homepage en nieuwspagina's, www.
geschiedenisbank-nl.nl wordt gecoördineerd door
Museaal & Historisch Perspectief Noord-Holland.
Historische Kring Ankeveen, 's-Graveland en
Kortenhoef 'In De Gloriosa'.
Inlichtingen: mevrouw v.d. Velden 035-6562525.
Openingstijden: Iedere woensdagavond in De Dob
ber, Kerklaan 89 in Kortenhoef. Aanvang 20.00 uur.
Historische Kring Baerne, Burgemeester Penstraat
tussen nr. 2 en 4 in Baarn.
Inlichtingen: 035-5430377.
Openingstijden: iedere maandag 10.00-12.00 uur en
20.00-22.00 uur.
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Historische Kring Blaricum, Oudheidkamer Op de
Deel, Brinklaan 4 in Blaricum.
Inlichtingen: de heer Verwaal 035-5314462.
Openingstijden: za. 14.00-16.00 uur en do. 20.0022.00 uur.
Permanente fototentoonstelling uit eigen bezit in
de Oudheidkamer aan de Brinklaan 4 in Blaricum.
Historische Kring 'Bunscote'.
Inlichtingen: de heerC.A. Nelemans, 033-2981685 /
www.bunscote.nl.
Activiteiten: o.a. Werkgroep Klederdracht en cur
sus klederdracht maken.
Historische Kring Bussum, Huizerweg 54,
1402 AD Bussum.
Inlichtingen: 035-6912968.
Openingstijden: vr. 14.00-16.30 uur.
In drie delen van het contactblad beschrijft Martin
Heyne de gehele geschiedenis van Bussum, in jrg.
20 nr. 1 en 3 (2004) en het vervolg zal in jrg. 21 nr. 1
(2005) staan.
Historische Kring Eemnes, Oudheidkamer, Raad
huislaan 2a te Eemnes, 035-5382375.
Openingstijden: iedere za. 14.00-16.00 uur.
Inlichtingen: de heer R. van der Schaaf 035-5386094
of mevrouw M. van der Schaal 035-5317093.
Fototentoonstelling van Charles Louis Vermandel
(1899-1972) t/m 23 april 2005.

Inlichtingen: de heer J. Mol 035-5824841. john.
mol@hccnet.nl
Openingstijden: Iedere wo. 10.00-12.00 en 20.0022.00 uur. Iedere za. 10.00-12.00 uur.
Rondleidingen in de Oudheidkamer over het verle
den van Loosdrecht.
Historische Kring Nederhorst den Berg.
Inlichtingen: de heer J.E. Jansen 0294-254152 /
hkndb@hetnet.nl of www.historischekring.nl.
Openingstijden: elke do. van 19.30 tot 21.30 uur in
de werkruimte van de Historische Kring Neder
horst den Berg (Cultureel Centrum Spot, Blijklaan 1
in Nederhorst den Berg) voor het verkrijgen van in
formatie en documentatie.
Huizer Museum Het Schoutenhuis,
Achterbaan 82, Huizen.
Inlichtingen: 035-5250223 / hetschoutenhuis@huizermuseum.nl.
Openingstijden: di. t/m za. 13.30-17.00 uur.
Van 2 april t/m 2 juli is er een tentoonstelling over
koeien in de kunst. Prachtige schilderijen van een
particuliere verzamelaar. Tegelijkertijd is er een ex
positie over het boerenleven in Huizen. Op 9 april,
14 mei en 11 juni worden wandelingen door het
oude dorp georganiseerd, passend bij de tentoon
stelling over het boerenleven.
Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn.
Inlichtingen: 035-5420446.
Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur en za./
zo. 12.00-17.00 uur.

Hilversumse Historische Kring 'Albertus Perk'.
Postadres: J. van Maerlantlaan 3, 1215 HW Hilver
sum.
Inlichtingen: de heer Lammers 035-6242661 /
www.hilversum-historie.nl
Openingstijden: iedere vierde di. van de maand,
behalve in dec., juni, juli en aug. in 'De Akker',
Melkpad 14, tel. 6212447. Aanvang 20.00 uur.

Kasteel-Museum Sypesteyn, Nieuw Loosdrechtsedijk 150 in Nieuw-Loosdrecht.
Inlichtingen: 035-5823208 / www.sypesteyn.nl
Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za./zo.
en feestdagen 10.00-17.00 uur.

Historische Kring Laren,
Burgemeester van Nispenstraat 29 in Laren.
Inlichtingen: 035-5312770 / www.historielaren.nl.
Openingstijden: Iedere za. 14.00-16.00 uur.

Muiderslot, Herengracht 1, Muiden.
Inlichtingen: 0294-261325.
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00-17.00 uur; za./
zo./feestdagen 13.00-17.00 uur.

Historische Kring Gemeente Loenen,
postadres: De Vliet 4, 3633 EL Vreeland.
Inlichtingen: mevrouw F. Gerretsen-Cluysenaer
0294-237002.
Openingstijden: Iedere eerste dinsdag van de
maand tussen 18.30 - 20.30 uur in vide van de bi
bliotheek.

Museum Hilversum (voorheen Goois Museum),
Kerkbrink 6, Hilversum.
Inlichtingen: 035-6292826.
Het museum is in deze periode gesloten in verband
met de grootscheepse verbouwing/nieuwbouw. In
december 2002 zijn de werkzaamheden voor de
nieuwbouw van dit museum van start gegaan. Het
nieuwe gedeelte, dat achter het bestaande museum
wordt gerealiseerd, is ontworpen door prof. ir.
Hans Ruijsenaars van de Architectengroep BV. In

Historische Kring Loosdrecht, Oudheidkamer,
Acacialaan 2, Nieuw-Loosdrecht.
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het vernieuwde gebouw zullen het Goois Museum
en het Dudok Centrum samengaan tot één culture
le instelling: Museum Hilversum. Er zal aandacht
zijn voor architectuur, cultuur en historie in een ei
gentijdse presentatie. De officiële opening van het
Museum Hilversum zal in het najaar zijn. Voor het
zover is gaan eind april de VVV en de museumwinkel open en in juli de vaste presentatie.
Architectuur rondleidingen: Er is een reeks nieuwe
interessante excursies samengesteld door Museum
Hilversum: het kantoorgebouw van Richard Meier,
een fietstocht langs gebouwen van Piet Elling, het
interieur en de meubels van het Raadhuis in Hil
versum en de Stadsschouwburg in Utrecht van
Willem Marinus Dudok.
Voor informatie en aanvragen van een folder
(voorzien van foto's en een overzichtskaartje) kunt
u contact opnemen met Museum Hilversum, tel.
035-6292826 of via e-mail museumhilversum@hilversum.nl. De rondleidingen beginnen om 12, 14
en 16 uur, € 5 voor volw. en € 4 voor kinderen en
studenten. Reserveren is wenselijk. Het actuele
programma is te vinden op www.hilversum.nl.
Museum zonder muren en gemeentegrenzen.

Het Erfgoedhuis Utrecht heeft in oktober de websi
te Collectie Utrecht gelanceerd, waarop een selectie
van voorwerpen, monumenten en landschappen
de geschiedenis van de provincie Utrecht vertelt,
www.collectieutrecht.nl.
Naerdincklant, afdeling van
Archeologische
Werkgemeenschap voor Nederland (AWN). Voor
een archeologische veldverkenning in het Gooi of
een vrijblijvend vondsten onderzoek, contact opne
men met het secretariaat van AWN afdeling Naer
dincklant mevr. E.J. Wierenga, 035 - 6834875.
Nederlandse Vestingmuseum, Westwalstraat 6 te

N aarden-Vesting.
Inlichtingen: 035-6945459.
Openingstijden: di. t/m vr. 10.30-17.00 uur en za./
zo. 12.00-17.00 uur.
Iedere eerste zondag van de maand: historische
rondleidingen in uniform. Aanvang 13.30 uur.
Nederlands Instituut voor Beeld en geluid (het
voormalig Omroepmuseum), Oude Amersfoortse-

weg 121-131, Hilversum.
Inlichtingen: 035-6885888.
Het museum is voor publiek gesloten als gevolg
van de voorbereiding en de totstandkoming van
het nieuwe museum dat verschijnt op het Media
park en in 2005 in gebruik wordt genomen.
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Singer Laren, Oude Drift 1 te Laren.
Inlichtingen: 035-5393939/ www.singerlaren.nl.
Openingstijden: di. t/m za. 11.00-17.00 uur en zo.
12.00-17.00 uur. Introducties op de tentoonstelling
op donderdagen
Expositie: D.H.W. Filarski en Dick Smorenberg,
Schildersvrienden. Vanaf 5 mei Dirk Smorenberg
t/m 17 juli en D.H.W. Filarski t/m 31 augustus.
Filarski (1885-1964) bekend als schilder van de Ber
gense school en Smorenberg (1883-1960) als schil
der van vele bloemstukken, waterlelies en land
schappen waren vanaf 1912 bevriend en later ook
zwagers.
Renée Smithuis, specialist van de Bergense school,
stelde de overzichtstentoonstelling van Filarski sa
men. Femke Raassen-Kruimel, hoofd museum Sin
ger Laren, stelde met medewerking van Smoren
bergkenner Jan de Ruiter de Smorenberg-expositie
samen. Het resultaat is een dubbelportret van ruim
150 werken voornamelijk uit particulier bezit.

Het Utrechts Archief,
A. Numankade 199-201, Utrecht.
Inlichtingen 030-2866611 / info@hetutrechtsarchief.
nl presenteert twee beeldbanken on-line. De beeld
bank Utrecht en omgeving bevat 60.000 foto's,
prentbriefkaarten, tekeningen en prenten van de
stad en provincie. De beeldbank spoorwegen bevat
10.000 oude foto's en prentbriefkaarten uit de col
lectie van de Nederlandse Spoorwegen.
De Nederlandse Jeugdbond voor geschiedenis
zoekt contact met historische verenigingen/
kringen in Noord-Holland. De NBJG zet zich al 45
jaar in om de belangstelling voor geschiedenis en
archeologie onder jongeren van 9-26 jaar te bevor
deren en wil behalve landelijke ook lokale activitei
ten organiseren om in samenwerking met lokale or
ganisaties de bekendheid van de doelgroep van ar
chieven, musea, erfgoedhuizen en historische vere
nigingen/kringen te vergroten.
Voor informatie NBJG-coördinator Mira Spijker
mira@njbg.nl of www.njbg.nl.

Wilt u een vermelding van een activiteit in de periode
april - zomer 2005? Zendt u dan spoedig een berichtje/
e-mail naar het redactiesecretariaat van TVE, redac
tie®tussenvechteneem.nl.
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TVE 35 jaar
Lustrum- & Bevrijdingsconcert Gooise componisten
met financiële steun van het VSBfonds en het Prins Bernard Cultuurfonds
Datum:
Plaats
Aanvang
Organisatie

8 mei 2005
Kerk Protestantenbond,Iepenlaan 26, Bussum
14.00 uur
Marcus van der Heidei.s.rn. Dagelijks Bestuur TVE

In het kader van de viering van het 35-jarig bestaan, organiseert TVE een jubileumconcert
rond een drietal Joodse componisten uit het Gooi op zondag 8 mei 2005. De donateurs van
TVE worden van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen.
Programma
Rosy Wertheim (1888-1949)

Trois Chansons (1939), voor zang, fluit, piano. Tekst: Li-Tai-Po.
La Danse des Dieux
Les deux Flütes
Sur les Bords du Jo-Jeh
Rosy Wertheim

3 Morceeaux pour Cortèges des marionettes, Flüte et piano
Pastorale
Capricio
Dick Kattenburg (1920-1944)

Joodse liederen
'Piece' voor fluit en piano
Roemeense volksmelodie voor viool en piano
Daniël Belinfante (1893-1945)

Vioolsonate
Liederen
3e Sonatine
Uitvoerenden
Irene Maesen, sopraan
Lydia Forbes, viool
Eleonore Pameijer, fluit
Marcel Worms, piano
Kosten & opgave tot deelname
Men kan zich opgeven middels het in dit nummer van TVE ingevoegd aanmeldingsformu
lier. De kosten bedragen € 7,50 voor donateurs van TVE en huisgenoten (€ 9,50 voor nietdonateurs). De deelnemersbijdrage wordt tevoren gestort op gironummer 3892084 t.n.v.
Penningmeester TVE, Eemnes, onder vermelding van: Concert. Na betaling ontvangt men
de toegangskaart(en).

TVE 23e jrg. 2005
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Stichting T ussen V echt en Eem

Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 30 lokale en regio
nale organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op his
torisch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakteris
tieke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.
Web-site: http: / / www.tussenvechteneem.nl
Donatie / Abonnement
e-mail: penningmeester@tussenvechteneem.nl.
Abonneren geschiedt door zich aan te melden als donateur. De minimum-donatie bedraagt € 15,50 per jaar.
Aanmelden als donateur kan het eenvoudigst door overmaking van de eerste donatie op Postbank girore
kening 3892084, t.n.v. Tussen Vecht en Eem, onder vermelding van Nieuwe donateur 2005 en volledige
naam en adres. Dit bespaart postzegels of telefoonkosten. Ook kan men zich aanmelden bij de penning
meester van TVE, p /a Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes, telefoon 035-5310115 of per e-mail.
Dagelijks bestuur
e-mail: secretaris@tussenvechteneem.nl
dr. H.C.M. Michielse (voorzitter) - Huizerstraatweg 37,1411 GL Naarden - 035-6944091
mr. H. Lustig (secretaris) - Karei Doormanlaan 65,1271 CB Huizen - 035-5267945
dhr. P. van Oven (penningmeester) - Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes - 035-5310115
ing. J.J. Groeneveld - Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes - 035-5381609
drs. J.E. Lamme - Sterrelaan 31,1217 EW Hilversum - 035-6244974
Algemeen bestuur
Vertegenwoordigers van: Historische kring Baerne | Historische kring Bussum | Historische kring Blaricum | Historische kring Eemnes | Historische kring In de Gloriosa Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Hilversumse historische kring Albertus Perk | Historische kring Huizen | Historische kring Laren | Histo
rische kring Gemeente Loenen | Historische kring Loosdrecht | Historische kring Stad Muiden | Stichting
Comité Oud Muiderberg | Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden | Historische kring Nederhorst den
Berg | Historische kring Weesp | Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Naerdincklant I Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hilversum | Stads- en Streekarchief Naarden, Mui
den, Bussum en Huizen te Naarden | Stadsarchief Weesp | Vereniging Curtevenne, 's-Graveland | Vereni
ging van Vrienden van het Gooi | Dudok Stichting, Hilversum | Nederlandse Genealogische vereniging,
afdeling Gooi en Eemland | Geologisch Museum Hofland, Laren | Stichting Couleur Locale, Blaricum |
Stichting tot bevordering van de belangen van het Goois Museum, Hilversum | Stichting Hilversum, Pas
Op! | Stichting Huizer Museum | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek | Werkgroep
klederdrachten Eem- en Gooiland | Singer Museum, Laren j Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum j Stichting Weesp Kijk Uit!, Weesp | Stichting Behoud
het Oude Dorp, Huizen | Stichting Karakteristiek Blaricum
Redactie
e-mail: redactie@tussenvechteneem.nl
drs. E.C. Schild-Schofaerts (secretaris) - Huizerweg 9,1401 GD Bussum - 035-6918978
dhr. R. Gortzak - Ruthardlaan 31,1406 RR Bussum - 035-6912071
dhr. A. Medema - Gele Plomp 54 - 3824 WK Amersfoort - 035-6957815 (kantoor)
dr. H.C.M. Michielse - Huizerstraatweg 37 - 1411 GL Naarden - 035-6944091
drs. D.C. Veltman-Lubbers - Abel Tasmanstraat 21 - 1212 BC Hilversum - 035-6857005
ing. J.J. Groeneveld - Zilverschoon 37,3755 TH Eemnes - 035-5381609
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U itgeverij Verloren
Rekent u volgens Bartjens?
W illem Bartjens , De Cijfiferinghe (1604). H e t rekenboek van de beroemde
schoolmeester ( rekenmeesters 2). Ini. Danny Beckers en Marjolein
Kool, 284 blz., ingenaaid, geïllustreerd,

is b n

90-6550-811-2, € 2 0 ,-

Ons landschap

Om die wrake wille

Geordend Landschap. 3000 j a a r ruimtelijke
ordening in Nederland (scHi-reeks 4). On
der redactie van R.M. van Heeringen
e.a., 192 blz., ingenaaid, geïllustreerd,
isbn 90-6550-830-9, €19,-

Middeleeuwse eerwraak
Corien G laudemans , Om die w rake wille.
E igenrichting, veten en verzoening in la a t
middeleeuwse H o lla n d en Zeeland ( hs 41),
415 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn
90-70403-52-8, € 3 3 ,-

Bloed, zweet en tranen
Ronald de G raaf, Oorlog om H o lla n d 1000-1375 ( msb 80). 496 blz., in
genaaid, geïllustreerd, isbn 90-6550-708-4,€15,-

Meer informatie over deze en onze ruim 700 andere boeken en tijd
schriften over geschiedenis op www.verloren.nl
Postbus 1741,1200 BS Hilversum | Torenlaan 25,1211 ja Hilversum | T 035-6859856 | F 035-6836557 |
bestel(a)ve rloren.nl | www.verloren.nl | Onze boeken zijn verkrijgbaar bij ons en in de boekhandel.
Bij directe bestellingen worden verzendkosten in rekening gebracht.
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