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De »i/»er e« het grand canal anno najaar 2006 gezien in noordelijke rich tin g van uit het verdwenen huis
De Hooge Vuursche (I) b ij de boswachterij van Staatsbosbeheer te Baarn (foto Edward W. Leeuwin).

Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem

Redactioneel

Inhoud

Weer een dikker nummer dan gebruikelijk. Er
komt zoveel interessante kopij bij de redactie
binnen, dat het bestuur het aantal pagina's ook
deze keer flink uitbreidde. Als nu het aantal do
nateurs van TVE ook nog flink toeneemt, zijn
we helemaal tevreden.
Oud-redacteur Piet Leupen schrijft een pitti
ge column over de onzinnige naam van de gefu
seerde ziekenhuizen Hilversum en Gooi Noord.
Het nummer opent met een geïllustreerde be
schouwing over de volière van de achttiendeeeuwse buitenplaats De Hooge Vuursche; in die
tijd nog een nieuwigheid maar met diepe wor
tels in het klassieke verleden.
Het tweede artikel voert ons terug naar Gijsbrecht van Aemstel, wiens familie zeer machtig
was in onze streken maar door de moord op
Floris V ten gronde ging. Met oorlogen hebben
ook de volgende bijdragen van doen: Karl Blok
land en Rienke Groot schrijven over de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en de voorwaarden voor
een bloeiend behoud ervan en Carlos Scheltema
over de geschiedenis en restauratie van fort Uitermeer bij Weesp.
Veel verder terug in de geschiedenis van het
Gooi dan Gijsbrecht en de Waterlinie gaat het
geologisch verhaal van prof. Boekschoten over
Gooise stenen en de mensen die er heel laat in de
geschiedenis echt belangstelling voor kregen.
Ook ver terug ligt de oorsprong van de Polder
Dorssewaard, waarvan bodem en landschap zijn
ontstaan gedurende het Holoceen, het laatste
geologische tijdvak dat tot aan het heden door
loopt.
Tot slot brengen we de rubriek Lieu de me
moire, die jarenlang ons tijdschrift sierde, weer
tot leven met het verhaal van de Juliana- en Bernardbomen in Eemnes. Het Jaarverslag 2006 sluit
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Vogels op De Hooge Vuursche
De volière van een achttiende-eeuwse buitenplaats
Annejuul Moll-Breebaart
Edward W. Leeuwin
Het huidige Kasteel de Hooge Vuursche, dat
gelegen is op de Utrechtse heuvelrug in de
gemeente Baarn, heeft twee voorgangers ge
had.
De Hooge Vuursche I (afb.1), het eerste
landhuis met die naam, werd vrijwel zeker
gesticht door Balthasar Deutz, want uit akten
blijkt dat Jeronimus Deutz in 1661 het land
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goed De Vuursche van zijn broer Balthasar
erfde. In 1681 liet Jeronimus Deutz het land
goed na aan zijn neven en nichten Van de
Muelen, en in 1755 werd het tot buitenplaats
uitgegroeide landgoed toegewezen aan Frans
Godart Baron van Lijnden, echtgenoot van
Constantia van de Muelen. Midden jaren
negentig van de achttiende eeuw kwam het
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Afb. 1: De Hooge Vuursche (I) door J. Van der Wall 1787 (fragment, coll. Het Utrechts Archief).
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in bezit van Pieter van der Vliet die het op
zijn beurt in 1799 verkocht aan Jhr. Louis
Rutgers van Rozenburg, de vader van de
opdrachtgeefster voor de bouw van een nieu
we buitenplaats, hier De Hooge Vuursche II
genoemd.
De Hooge Vuursche II werd omstreeks 1865
gebouwd voor jonkvrouwe L.Ch. Rutgers
van Rozenburg. Zij trouwde met de koopvaardijofficier Johannes Adrianus van den
Bosch. Dit landhuis was gelegen ten zuiden
van de Hilversumsestraatweg recht tegen
over de plaats waar het huidige Kasteel de
Hooge Vuursche is gelegen.
De Hooge Vuursche III, het huidige kasteel,
werd in 1912 gebouwd door de architect
Eduard Cuypers (1859-1927) in opdracht van
de eerder genoemde Johannes Adrianus van
den Bosch en zijn tweede echtgenote barones
se van Hardenbroek (zie Tussen Vecht en Eem,
jrg. 23, maart 2005).
De landhuizen De Hooge Vuursche I en II
bestaan helaas niet meer. Beide zijn om ver
schillende redenen afgebroken. De eigenaar
van De Hooge Vuursche I, jhr. L. Rutgers van
Rozenburg, was in 1815 blijkbaar in financië
le moeilijkheden geraakt, want hij verkocht
het huis voor de sloop. De verkoop ervan
tezamen met het aanwezige kaphout bracht
ƒ 22.100 op, in die dagen een heel vermogen.
De Hooge Vuursche II werd in 1913, direct na
de oplevering van het huidige kasteel, afge
broken. Financiële redenen waren daarvoor
niet aanwezig zodat de verklaring wellicht in
de privé-sfeer heeft gelegen.
D e eerste buitenplaats D e H ooge Vuursche

Weinig is bekend over de bouwgeschiedenis
van De Hooge Vuursche I. De plaats waar het
landhuis precies gestaan heeft is onzeker en
het bouwjaar heeft men evenmin met zeker
heid kunnen vaststellen. Wel weten we dat
het landhuis aan de weg Baarn-Hilversum
lag ter hoogte van de Hooge Vuurscheweg,
niet ver van de plaats waar nu de woning
van de boswachter gelegen is. Vlak daarach
ter vinden we nu nog resten van het 200 me
4

ter lange grand canal dat vrijwel zeker op de
as van het landhuis lag. Een uitgebreid on
derzoek ter plaatse (zie afb. op titelblad) en
een gesprek met de opzichter, de heer Rein
Berends, hielp bij het vaststellen van de plek
waar De Hooge Vuursche I moet hebben ge
staan. Naar alle waarschijnlijkheid lag het in
het midden tussen de vijvers en de huidige
boswachterwoning op een enigszins ver
hoogd vlak terrein van waaruit men een fraai
uitzicht heeft op de vijvers. Een eerste aan
wijzing bestaat uit het feit dat dit terrein
thans bebost is met volwassen Douglas den
nen, die naar zijn zeggen pas na 1912 in Ne
derland zijn geïntroduceerd, zodat aangeno
men kan worden dat daar voor die tijd geen
hoge dennen hebben gestaan. De tweede en
meest duidelijke aanwijzing vormt echter de
ligging van de lanen die, omzoomd met zeer
oude bomen, duidelijk naar de beschreven
plek toe voeren. Deze toegangswegen maak
ten het op die plek gelegen landhuis goed
bereikbaar voor de eigenaar en zijn vele be
zoekers. Een derde belangrijke aanwijzing is
de mogelijkheid om vanuit deze ligging van
het huis een vista te realiseren langs de as van
het grand canal, wat voor die tijd een heel
bijzonder uitzicht moet zijn geweest. De Ox
ford Companion to Gardens beschrijft de vista
als: 'an early 17th century word to describe a
closely framed view, such as an avenue, a
forest glade.'
Verder maakte Jaap Groeneveld, als ken
ner van dit gebied, er ons nog op attent dat
het huis met de beide bouwhuizen niet kan
hebben gestaan tussen de Hilversumsestraat
weg en de parallelle laan die nu Keukenlaan
wordt genoemd (zie afb. 2). De straatweg
werd omstreeks 1825 aangelegd op de plaats
van de zuidelijke laan. Tussen beide lanen
bevond zich namelijk vanouds een strook
heide die vrij gehouden moest worden voor
de zandweg tussen Hilversum en Baarn. De
buitenplaats moet daarom aan de noordzijde
van de Keukenlaan hebben gelegen.
Aan beide uiteinden van het grand canal
bevinden zich nu nog twee grote komvormige vijvers die breder zijn dan het grand canal
zelf. Nabij het noordelijke uiteinde van het
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grand canal vinden we nog steeds de serpentinevijvers uit de begintijd van het landgoed
en deze zijn omringd door het oorspronkelij
ke netwerk van wandelpaden. Een wande
ling door deze vroeg landschappelijke aanleg
met wisselende uitzichten over de vijvers, zal
de bezoekers van het landgoed destijds veel
genoegen hebben geschonken. De tuin moet
in die tijd weelderig aangelegd zijn geweest
met formele vijverpartijen en een lanenstruc
tuur. Werd het grand canal aan de noordzijde
afgesloten door een tempeltje, aan de zuidzij
de bevond zich een door hekken afgesloten
ronde kom die bestemd moet zijn geweest
voor het houden van een grote diversiteit aan
vogels.
Op drie aquarellen (afb. 1, 3 en 4) door
J. van der Wall, die hij in 1787 schilderde,
zien we het grand canal en het landhuis afgebeeld in een bosachtige omgeving. Op afb. 1
zien we de toegangszijde van het achttiendeeeuwse herenhuis met daarvoor een grote
ronde vijver, juist op het moment dat een
statig gezelschap het huis verlaat, en mogelijk
staat rechts naast de vijver, gezien zijn kledij,
de koetsier al op het gezelschap te wachten.
De vijver voor het huis zou gezien kunnen
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Afb. 2: Gebaseerd op de afmetingen van de gebouwen
van Kasteel Groeneveld en de verschillende overwegin
gen is de positie van Hooge Vuursche I (HVI) geschat en
hier weergegeven. Verder zijn de vijvers, de zichtas door
de Hoge Vuurscheweg en de opvolgers (H V II en III)
aangegeven. (Fragment Topografische kaart 1:25.000,
bewerking j. Groeneveld.)

worden als een vooraankondiging van het
grand canal, de kommen en de vijvers die
men als verrassing achter het huis zou aan
treffen. Op twee van de drie aquarellen (afb.
1 en 2) zijn achter het huis de twee rijen bo
men te zien die symmetrisch ten opzichte van
de as het grand canal markeren. Afb. 3 toont,
gezien vanuit het tuinpaviljoen, het grand
canal met op de achtergrond de volière die in
het water wordt weerspiegeld. Aan het einde
van die as moet het landhuis gelegen hebben.
Op afb. 4 kijken we, nu met het landhuis in
de rug, over de volière heen naar het tempel
tje met twee beelden dat eveneens in het wa
ter van de vijver weerspiegeld wordt.
Vinkenslag
De beschrijving van de tuin bij de eerder ver
melde verkoop in 1799 werpt licht op de ge
noegens waar men zich in die dagen mee
bezig hield:
'(...) zijnde deze plaats voorzien van vijvers, beken
en kommen, alle van helder, zuiver water; gelijk
mede differente partijen Engels bosch, een tempel,
een strooien hut, kapel en een zeer fraai nieuwsgemaakte Coupel, staande op de voorlaan, hebbende
een ongewoon schoon en ruim uitzicht over de
omliggende landen en verschelde dorpen. Er be
vond zich een vinkenhuis op desselfs steene voet
en baan (...)’
Met baan wordt hier een vinkenbaan be
doeld, waarvan de resten nu nog te vinden
zijn in de bossen van De Hooge Vuursche. De
vinkenslag was een volksvermaak dat be
stond uit het vangen van vinken met behulp
van netten. Van half september tot begin ok
tober trekken de vogels uit het noorden naar
het mildere klimaat in onze streek, daarom
lagen de vinkenbanen precies noord-zuid.
Door tijdens de vogeltrek op de vinkenbaan
zaad te strooien en daar in de buurt kooitjes
met tjilpende vinken op te hangen, werd de
aandacht getrokken van de overtrekkende
vogels, en zodra deze in grote getale neerstre
ken, werden ze 'door aan touwtjes te trekken'
met netten gevangen, en wreed afgemaakt.
Vandaar de uitdrukking op het vinkentouw
zitten. Ze werden als lekkernij verorberd.
Tijdens een 'goed seizoen' verschalkte men
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Afb. 3: Hef grand canal met op de achtergrond de volière die in het zoeter wordt weerspiegeld (J. Van der Wall, 1787;
Het Utrechts Archief).

tussen de 10.000 en 20.000 vinken. In 1912
werd in Nederland de vinkenslag bij wet
verboden.
Volières
Volières zijn in Nederland relatief laat in de
mode gekomen. In het jaar 1600 reisden Jan
Martensz. Merens en P.C. Hooft beiden door
Italië en zij verwonderden zich over wat de
Italiaanse tuinarchitectuur te bieden had.
Voor Hooft was de Giardino Pratolino bij Flo
rence een bron van bewondering en verwon
dering o.a. wegens de prachtige waterwer
ken. In Rome zag Merens verschillende
tuinen waar hem de vele antieke beelden
opvielen en de talloze waterwerken en fontei
nen. De verbazing gold vooral ook de natuur
zelf, de volières met vogels, de vijvers met
vissen, de variëteit aan bomen en het groene
gras. Vijftig jaar later was het bezoek aan
tuinen in en rond Florence en Rome een stan

6

daard onderdeel van iedere Italië-reis gewor
den. Het houden van bijzondere vogels bij
buitenverblijven raakte vanaf het midden van
de zeventiende eeuw daardoor ook in Neder
land in zwang. Volières en menagerieën
vond men in die periode op de landgoederen
en bij de herenhuizen in de grote steden, o.a.
op Zorgvliet, Kasteel Heemstede, Roosendaal,
Vijverhof, Zijdebalen, Ruimzicht en Het Loo.
Walter Harris (1650 -1702), lijfarts van de
Koning Stadhouder Willem III, beschreef in
1699 het paleis en de tuinen van het Loo. Hij
besteedde veel aandacht aan de tuinaanleg,
met een speciaal hoofdstuk over de volières
met exotische vogels. Willem III was zeker
niet de eerste Oranje met belangstelling voor
vogels. In 1614 verwierf Prins Maurits de
eerste Casuaris die uit Oost-Indië naar Euro
pa kwam en ook Frederik Hendrik verzamel
de uitheemse diersoorten waaronder vogels
die een bijzondere attractie vormden bij zijn
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paleis in Honselaarsdijk. Ook de gegoeden
hielden exotische vogels, vooral als status
symbool, en veel aandacht werd besteed aan
de architectuur van de volières. Vogels met
hun eindeloze variëteit aan soorten oefenden
een enorme aantrekkingskracht uit. Men be
schouwde in die tijd het bijeenbrengen van
verzamelingen vogels uit de gehele wereld
als een reconstructie van het paradijs.
Alvorens in te gaan op mogelijke voor
beelden die gediend kunnen hebben voor het
aanleggen van de zich op De Hooge Vuursche bevindende waterpartij met volière, schet
sen wij kort hoe de traditie van het houden
van bijzondere vogels is ontstaan.

M e n a g e rie ë n , h e t o n ts ta a n e n d e o n tw ik k e 
lin g d o o r d e e e u w e n h e e n

Door de hele geschiedenis heen hebben men
sen om uiteenlopende redenen verzamelin
gen inheemse en exotische dieren aangelegd.
De oudste ons bekende menagerieën dateren
uit het derde millennium voor Christus. Het
zijn de collecties van heilige dieren die
rondom de Egyptische tempels werden ge
houden. In Mesopotamië bestonden geduren
de dezelfde periode uitgebreide wildparken
die bestemd waren voor de jacht. Ook in Chi
na bestonden er duizenden jaren voor onze
jaartelling al omvangrijke menagerieën.
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Afb. 4: Vanuit het landhuis is over de volière heen het tempeltje te zien aan het eind van het grand canal (J. Van der
Wall, 1787; Het Utrechts Archief). Vergelijk deze afbeelding met huidige situatie weergegeven op het titelblad.
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Afb. 5: II Giardino dell'Ucelleria bij de Villa Borghese te Rome (foto auteur).

Toen Alexander de Grote in 331 voor Chr.
Babylon binnenreed, werden hem door de
bestuurder van de stad grote hoeveelheden
dieren aangeboden, waaronder leeuwen en
jachtluipaarden. Uit geschreven bronnen en
archeologische vondsten is bekend dat de
Babylonische koningen naast leeuwen voor
de beroemde en dikwijls afgebeelde leeuwen
jachten, ook apen, neushoorns, olifanten,
kamelen, dromedarissen en antilopen hiel
den. Deze dieren leefden dikwijls in semivrijheid in weelderig begroeide parken die bij
de zomerpaleizen van de vorsten gelegen
waren, de paradijsos, het Perzische woord
voor tuin. Religie, jacht en vermaak waren
hier nauw met elkaar verbonden. De para
dijstuinen werden in de tijd van Alexander
nog bevolkt door talloze wilde dieren en de
Macedoniërs maakten daar voor hun spelen,

8

optochten en dierengevechten dankbaar ge
bruik van. Vanuit alle delen van zijn enorme
rijk werden de nieuwe heerser tributen en
geschenken gebracht, dit veelal in de vorm
van exotische dieren. Alexander nam in zijn
levensstijl veel van de oosterse gewoonten
over, zeker ook in zijn omgang met dieren.
Niet alleen liet hij deze figureren in proces
sies en gevechten en was hij liefhebber van de
jacht, maar ook deelde hij met hen de semireligieuze verering voor bepaalde diersoor
ten. In Egypte liet hij ter ere van Dionysus
enorme optochten organiseren, de pompè's als
verwijzing naar het leven van deze godheid.
Dionysus zou immers in een wagen getrok
ken door panters en met een gevolg van nim
fen, menaden, satires, centauren en talloze
wilde dieren door de wereld zijn getrokken.
Onder Alexander's opvolgers in Egypte, de
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Ptolomaeische koningen, bereikten deze
processies een hoogtepunt. Voor het onder
brengen van de dieren die in deze processies
meegevoerd werden, heeft men omvangrijke
menagerieën ingericht. Over deze spektakels
zijn beschrijvingen bekend, uit de derde
eeuw na Christus, van de Griekse schrijver
Athenaeus die in Egypte woonde. Olifanten
en leeuwen, getraind in het trekken van wa
gens, luipaarden en panters, lynxen, buffels
en stieren, antilopen, geiten, schapen en wil
de ezels maakten deel uit van deze optoch
ten, evenals duizenden honden van verschil
lende rassen, kamelen en dromedarissen,
paarden, beren, struisvogels, giraffes en Ethi
opische neushoorns. Allerlei bont gekleurde
vogels fladderden er omheen!
Historia Animalum
Zowel voor het recreatieve als voor het religi
euze gebruik van dieren gaf Alexander ruim
te aan een heel nieuwe benadering voor het
gebruik van dieren. Hij stelde zijn leermees
ter Aristoteles, die als bioloog onderzoek
verrichtte naar de fysiologie en gewoontes
van dieren, de dierentuinen, visvijvers en
volières die hij bezat ter beschikking. Boven
dien mocht Aristoteles van hem gebruik ma
ken van een leger van deskundigen op het
gebied van jacht, visserij en verzorging van
dieren, om hem zo te assisteren bij het in
kaart brengen van alle levende wezens op
aarde, opdat geen enkele soort onbekend zou
blijven.
Aristoteles kon zo de totale wetenschap
pelijke kennis van zijn tijd samenbrengen in
het encyclopedisch werk de Historia Anima
lum. Daarmee kregen de dierentuinen voor
het eerst in de geschiedenis een wetenschap
pelijke functie. Tijdens de heerschappij van
Alexander de Grote vond, naast het transport
van dieren ten bate van onderzoek en onder
invloed van de nieuwe religieuze gewoontes,
het verplaatsen van legers, en het geven van
geschenken en tributen, de uitwisseling van
exotische dieren op grote schaal plaats en
daarmee de introductie van vele voorheen
onbekende diersoorten in de westerse we
reld.

Romeinse traditie
In de Romeinse Oudheid was de gewoonte
bijzonder populair en er bestonden omvang
rijke menagerieën van exotische dieren be
stemd voor de spelen of voor het persoonlijk
vermaak. Naast de keizerlijke menagerieën
van Rome die voorzagen in de behoefte aan
een scala van wilde dieren voor arenagevechten en triomftochten, werden er bij villa's van
rijke particulieren vanaf de laatrepublikeinse
tijd ommuurde wildtuinen, volières en visvij
vers aangelegd. Vogels werden gehouden als
huisdier, als hobby of voor de sport. Pratende
vogels waren onder de Romeinen bijzonder
populair. Daarnaast werden grote collecties
vogels vanwege hun fraaie voorkomen of als
ingrediënten voor de verfijnde keuken, in
aviaria samen gebracht. Lucullus combineer
de beide door zijn gasten temidden van
prachtige exemplaren uit zijn collectie andere
smakelijke exemplaren voor te zetten. De
beroemdste volière was die van Marcus Te
ren tius Varro, een groot Romeins geleerde en
vriend van Cicero. Hoe deze volière eruit
heeft gezien weten we door de beschrijving
die Varro er zelf van heeft gemaakt, en door
de twee reconstructietekeningen die op
grond van zijn beschrijving in de zestiende
eeuw zijn gemaakt (zie volgende hoofdstuk
je)-

Na de Romeinse oudheid werd de ge
woonte van het houden van exotische dieren
opnieuw geïntroduceerd. Contacten met het
Oosten speelden hierbij een belangrijke rol,
met name bij het tot stand komen van de eer
ste grote menagerie van het Westen na de
Oudheid, die van de Duitse keizer Frederik II
van Hohenstaufen (1194-1250) op Sicilië. Ook
in Frankrijk werd de traditie voortgezet aan
vorstelijke hoven en in kloosters. Maar het
houden van menagerieën was natuurlijk het
grootst in Italië, gezien de invloed van de
Medici en de Pausen. Een prachtig voorbeeld
daarvan is de volière die bewaard is gebleven
bij één van de giardini secreti bij de Villa Borg
hese te Rome. Die tuin, bekend onder de
naam il Giardino deU'Ucelleria en ook wel als
de bloementuin, is omringd door een border
van citrusbomen met in het midden bloem-
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met de aanleg van tuinen, menagerieën en
volières verbleven nog twee bekende en be
langrijke personages aan het hof van Rudolf
II, Hans Vredeman de Vries uit Leeuwarden
en Hans Puechfeldner uit Oostenrijk.
Van Hans Puechfeldner zijn drie albums
met tekeningen bewaard gebleven. Het be
treft drie compendia over de tuinkunst, die
hij signeerde met zijn titel van Keizerlijk Ho
venier. Sylva Dobalova heeft in het Bulletin of
the Research Center for Visual arts and Culture
in the Age of Rudolf II, de tekeningen van Hans
Puechfeldner beschreven. Men neemt aan dat
Puechfeldner reeds in het jaar 1591 naar
Praag kwam en daar zeker ook nog in 1597
verbleef. De banden verschilden onderling
door de kunstzinnige vormgeving van de
Hans Vredeman de Vries en Hans
tuinen. Het eerste album uit 1583 vertoont
Puechfeldner aan het Hof van Rudolf II
veel overeenkomst met het werk van Hans
Vredeman de Vries. Van grote invloed was
De Habsburgse Keizer Rudolf II (1552-1612)
ook de tekening die Puechfeldner maakte van
was één van de belangrijkste mecenassen uit
de tuin van Kardinaal d'Este in Tivoli, die
de geschiedenis. Rudolf II omringde zich met
de beste en meest vooruitstrevende kunste niet alleen gold als eigentijds prototype, maar
ook als algemeen geldend voorbeeld werd
naars uit Europa en besteedde grote sommen
aanvaard.
geld aan kunst. Schilders, beeldhouwers,
Op grond van de nauwkeurige beschrij
edelsmeden en wetenschappers verbleven
ving die de eerder genoemde Marcus Terenti
aan het hof in Praag. Er ontwikkelde zich
daar een geheel eigen kunstvorm, het Praags us Varro (116-27 v.Chr.) van zijn volière
maakte, zijn twee reconstructietekeningen uit
maniërisme. Ook Nederlandse kunstenaars
de zestiende eeuw bewaard gebleven, het
vestigden zich voor een langere periode in
ontwerp van Dozobry en het ontwerp van
Praag, met name Karei van Mander, Adriaen
Pierro Ligorio (1500-1583). Op de reconstruc
de Vries en Paulus van Vianen. In verband
tietekening van Pierro Ligorio is de volière
afgebeeld aan de rand van twee bassins zodat
deze in het water weerspiegeld werd (afb. 6).
Deze tekeningen waren opgenomen in
bovengenoemde albums van Hans Puech
\ N-'
feldner. Een andere tekening uit het tweede
JEW»:
fcèv J e t * ' . 1 boek van Hans Puechfeldner, voorstellende
een labyrint met volière is zonder twijfel ge
ïnspireerd op de reconstructietekening die
■ssram^t
Pierro Ligorio van de klassieke door Varro
M
S B
beschreven volière maakte. Deze werd samen
met de verklarende tekst in 1575 gepubli
ceerd in het beroemde werk Speculum Ro- • ^ V
manae Magnificenentiae (afb. 7).
Deze
tekening van Hans Puechfeldner be
Afb. 6: Reconstructietekening door Pierro Ligorio aan de
noemde
Sylva Dobalova als 'naar Nederlands
hand van de beschrijving van Marcus Terentius Varro
voorbeeld' en dat wordt vooral duidelijk als
(ontleend aan Loisel, 1912, deel 1).
bedden die beplant zijn met bolgewassen
zoals anemonen, tulpen, narcissen en hyacin
ten. De perspectivische achtergrond werd
hier gevormd door de Ucelleria, de volière die
tussen 1616 en 1619 gebouwd werd (afb. 5).
Eerst nam men aan dat deze gebouwd werd
door de architect Girolamo Rainaldi, later
onderzoek leerde echter dat het de uit Neder
land afkomstige architect Giovanni Vasantio
moet zijn geweest. Als Jan van Zanten was hij
geboren te Utrecht, en was van 1613-1621 de
architect van Camillo Borghese (1552-1621)
die onder de naam Paulus V van 1605-1621
paus was.

Hm i!
mmm
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Afb. 1: Tekening van H ans Puechfeldner, waarbij de
volière is ontleend aan het ontwerp van Pierro Ligorio
(W ashington D unbarton Oaks, Garden Library, folio 2,
1592/93).

Afb. 8: Tuinontw erp van Vredeman de Vries, lonica
(ontleend aan De wereld is een tuin, etc.).

we naar de tuinaanleg kijken. Daarop zijn de
vormen van de parterres en de wijze waarop
de boompjes zijn getekend volledig in over
eenstemming met het werk van Vredeman de
Vries (afb. 8). De betekenis van Puechfeldner s albums ligt daarin dat het een van de eerste
geïllustreerde samenvattende overzichten
betreft die uitsluitend gewijd waren aan tui
nen, terwijl Hans Vredeman de Vries (15271606) de grondlegger van dat genre was.
Eind zestiende en begin zeventiende eeuw
verschenen er al meer zelfstandige traktaten
in gedrukte vorm over tuinen. De oorsprong
van Puechfeldner's tekeningen is niet weten
schappelijk te traceren, maar is wel te plaat
sen in de context van het werk van Hans Vre
deman de Vries en de kunstenaars in de Zui
delijke Nederlanden. Hoewel het niet valt te
bewijzen, is Erik De Jong in Natuur en kunst
van mening dat Puechfeldner gerekend mag
worden tot de leerlingen van Hans Vrede
man de Vries.

park met op de achtergrond de volière en het
uitzicht op het neoclassicistisch tempeltje,
beide in het water weerspiegeld, doet aan de
klassieke oudheid denken. Weinig is bekend
over de bouwgeschiedenis van het landhuis
en we weten niet wie de tuinaanleg rondom
het huis heeft ontworpen en wie verantwoor
delijk was voor de aanleg van het grand canal
en de serpentine-vijvers. Zelfs het bouwjaar en
de plaats waar het precies heeft gestaan zijn
onzeker. Zeker is wel dat zowel de architect
van het huis als de tuin- en landschapsarchi
tecten gekeken moeten hebben naar voorbeel
den uit het verleden bij het inrichten van de
ze buitenplaats.
De inrichting van het ensemble van huis
en omgeving van de achttiende-eeuwse bui
tenplaats stond in een traditie die gelukkig bij
overlevering bewaard is gebleven. Het stoffe
ren van de vijver met een classicistisch tem
peltje en een volière die in het water weer
spiegelden op de zichtas van het huis, is daar
een sprekend voorbeeld van. De door Marcus
Terentius Varro gemaakte beschrijving van
zijn volière en het belang dat men er in de
zestiende eeuw aan hechtte door er recon
structie tekeningen van te maken, benadrukt
de band met de klassieke oudheid. We mo
gen hem dankbaar zijn dat hij al voor onze
jaartelling een beschrijving van zijn volière

Conclusie

De drie aquarellen door J. van der Wall, ge
ven ons een indruk van het achttiendeeeuwse landgoed De Hooge Vuursche.
De vijver als het centrale thema in het
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maakte. Ook de historici en kunsthistorici die
na hem kwam en hebben h un bijdrage gele
verd, zodat wij nu in staat zijn om via een
zoektocht in het verleden het heden beter te
begrijpen.
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De familie van Aemstel en de strategische
'Berg Ter Horst'
Els N.G. van D am m e
De Vechtstreek, waarin Nederhorst den Berg
ligt, werd in de middeleeuwen Niftarlake
genoemd. De gouw Niftarlake strekte zich uit
van Utrecht tot aan de kust van de Zuiderzee.
De Vecht vormde daarin een belangrijke han
delsroute, zowel naar het noorden, gebruikt
door bijvoorbeeld de Noormannen, als naar
het zuiden, de latere 'Keulse Vaart'. De be
heersing van de mondingen van de handels
vaarwegen Amstel en Vecht en de toegang
tot het open IJ waren van groot strategisch
belang voor dit gebied. Op verschillende
plaatsen werd tol geïnd, in die tijden een be
langrijke inkomstenbron. Het is dan ook niet
te verwonderen, dat om het bezit van deze
regio veel strijd is gestreden. De familie van
Aemstel heeft daarin een belangrijke rol ge
speeld.
De Berg Ter Horst

Werinon, het oude Nederhorst den Berg, was
van oorsprong familiebezit van Liudger. Liudger werd geboren in 742 in het verdwenen
dorp Zwesen bij Zuilen1. Hij sproot voort uit
de oudst bekende adellijke familie van Ne
derland, met veel bezittingen in de Vecht
streek. De familie was het christendom toege
wijd en Liudger kan gezien worden als een
door zijn familie gecreëerde adelsheilige. Zijn
familie deelde in zijn heiligheid2. Hij werd
één van de grondleggers van het christendom
in Nederland. Zijn familiegoed, waaronder
Werinon, schonk Liudger aan de door hem
zelf in 799 gestichte abdij van Werden (langs
de Ruhr bij Essen), waaronder het enkele
eeuwen berust heeft. Op dit familiebezit
stichtte hij een kerk (afb. I).1-3 Deze familieeigendommen werden rond het jaar 1050 aan

de kerk van Utrecht overgedragen en toege
voegd aan de uitgestrekte moerassen die in
953 door keizer Otto I aan de kerk van
Utrecht waren geschonken. Onder het kerke
lijke bisdom ontstond zo in de elfde eeuw het
Sticht van Utrecht, waarvan het Nedersticht
(de huidige provincie Utrecht) en het Amstelland niet alleen onder de kerkelijke, maar ook
onder de wereldlijke macht van de bisschop
gingen ressorteren.
De bisschop legde het beheer van Liudgers erfgoederen rond 1080 in handen van het
Utrechtse kapittel van Sint-Marie. De goede
ren werden beschreven als: ‘Den Berch ter
Horst mit 4 ¥2 mergen lands geheten Santvoert, de
tienden van Horstweerde, van Overmeer, van de
Grote Nesse, van den Cleynen Nesse mit haren
smalen tienden ende mit alle haren toebehoren, die
visscherije tot Overmeer mit alle haren toebehoren
alse gelegen is, ende dat dagelix gericht van Over
meer mitten berch alset gelegen is’4. Dit betreft
dus een belangrijk deel van het huidige Ne
derhorst den Berg. Het Overmeer (thans de
Horstermeer) was al zeer vroeg een gewild
bezit vanwege de visserij en de jacht op vo
gels. Het kapittel van Sint-Marie stelde lokale
ambtenaren aan, de zogenoemde ministerialen of dienstmannen, om de bezittingen van
de bisschop te beheren. Zij zorgden voor de
inning van de belastingen, oefenden de ker
kelijke en wereldlijke rechtsmacht uit en re
gelden de ontginningen. In het Sticht waren
de ministerialen niet van adel. Zij werden
gekozen uit 'dienstbaren' die door de bis
schop geacht werden meer trouw en dienst
baar te zijn aan hun heer dan edelen. Maar,
hoewel dus van een andere sociale herkomst
dan de adel, groeiden deze ministerialen uit
tot een nieuwe adellijke klasse, die op den
duur ook het gezag van de bisschop ontgroei-
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A/b. 2; De Willibrordkerk op de berg (foto auteur).

de. Zij werden steeds belangrijker in het loka
le bestuur en raakten belust op macht, zoals
uit de navolgende geschiedenis zal blijken.

De bijzondere positie van Werinon

Nadat Liudgers goederen door het klooster
Werden aan de Utrechtse kerk waren overge
dragen, bleek 'De Berg van Ter Horst met 4,5
morgen land, dat de Sandvoorde heette' een
afzonderlijk machtsgebiedje te zijn, een zoge
naamd 'minigerecht'. Er bestond een gecom
pliceerde gezagssituatie in Werinon en omge
ving. Gezag werd in die tijd ontleend aan het
bezit van rechten (zie kader). Buitelaar heeft
diepgaand geanalyseerd hoe de rechten in
deze regio toen verdeeld waren. Daar kwam
het volgende uit.
1. In het 'minigerecht' moeten de rechts
macht en het tiendrecht hebben gelegen
bij (voorouders van) de familie Van Wul
ven. In een latere oorkonde uit 1331
wordt namelijk over dit minigerecht ge
zegd, dat het verbonden was aan het huis
Ter Horst en toebehoorde aan het geslacht
van Wulven.
2. De kerk op de berg behoorde tot het mini
gerecht. En dan duikt de familie Van
Aemstel op. Zij bezaten het collatierecht,
zij gingen dus over de kerkelijke aangele
genheden.

14

3. De omringende Horstwaard (afb. 2) moest
grondbelasting (tijns) betalen aan de bisschop, die ook het tijnsrecht in de uitge
strekte wildernissen rond het Overmeer
bezat. Echter in een handschriftenverza
meling5 staat te lezen dat bisschop Johan
van Diest aan Alfer van der Horst gaf: 't
gerechte, tienden ende vischerien met alle
recht (...) dat van outs der hofstede Ter Horst
toegehoort heeft (...) to houden van ons ende
onsen gestichtte te leen in dienstmansstat.',
dus:
4. Het meer zelf, mét de visserij, behoorde
weer Alfer van der Horst toe. Dit was
dezelfde als Alfert III van Wulven, die in
1317 zijn naam veranderde in Van der
Horst6 en hij is degene die in 1301 voor
het eerst als Heer van het kasteel Nederhorst genoemd wordt. Het Overmeer be
hoorde deze familie zo duidelijk toe, dat
het in 1404 vermeld staat als het 'Alphars
meer van der Horst' en zijn naam is tot de
dag van vandaag verbonden aan de
Horstermeer. De ernaast gelegen buurt
schap behield de naam Overmeer.
Reconstructie
Hoe zou deze gecompliceerde gezagssituatie
ontstaan kunnen zijn? Er is enige reconstruc
tie voor nodig om doorzicht te krijgen in een
geschiedenis die voor een groot deel nog in
de nevelen van de oudheid is gehuld.
Uit het feit dat binnen het 'minigerecht'
het kerkelijk recht aan Van Aemstel en de
rechtsmacht en het tiendrecht aan Van Wul
ven toebehoorde, maakt men op dat beide
rechten in een vroeger stadium aan één van
beide families hebben behoord en op zeker
moment via vererving uiteen gevallen zijn.
De families Van Aemstel en Van Wulven
waren dan ook vrijwel zeker aan elkaar ver
want, want zij traden in zakelijke transacties,
maar ook in familiale aangelegenheden gere
geld samen op.4 De verdeling van deze rech
ten in het minigerecht moet al stammen van
vóór de schenking van de abdijgoederen aan
de bisschop rond 1050, dus al van vóór de
grote ontginningen in de Vechtstreek (1075).
En waarschijnlijk lagen de oudste rechten bij
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Het leenstelsel
In de middeleeuwen waren eigendommen
meestal leengoederen. Degene die goede
ren uitleende of in bruikleen gaf, werd
leenheer genoemd. Oorspronkelijke be
hoorden alle 'wildernissen' aan de koning,
de leenheer. Na de schenking van deze
goederen aan de bisschop werd deze
daarmee leenman van de koning en op
zijn beurt leenheer van zijn ondergeschik
ten (ministerialen). Een leenheer sprak
recht, had recht op de grondbelasting
(tijns) en op de tienden (10% van de op
brengst van gewas, vruchten, dieren
enz.). Hij had tevens het collatierecht (het
kerkelijk recht om een pastoor te benoe
men). De plicht van de leenman was ge
trouw te zorgen dat het leengoed in goe
de staat bleef op straffe van het verlies
ervan. Hij verplichtte zich om de tienden
en tijns aan zijn heer te betalen en kon
daarbij rekenen op bescherming door de
leenheer en op het vruchtgebruik van het
land. Op den duur werden lenen erfelijk
bezit, doch bij elke overgang van het be
zit moest opnieuw een eed van trouw
worden afgelegd.
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Afb. 2: Kaartje van de omgeving van Nederhorst den
Berg met de Horstwaard bij Nederhorst den Berg.

de Van Aemstels. Men neemt aan dat deze
familie hier zijn domicilie had en uit deze
regio stam t7.
Dit idee wordt versterkt door een veron
derstelde familierelatie tussen de Van Aem
stels en de grootmoeder van Liudger van
moeders kant, Adelburg ofwel Adelburga.8
Het erfgoed van Liudger in Werinon lijkt van
haar afkomstig te zijn. Haar naam, (At)
elburga, staat geschreven in het raadselachti
ge onvolledige randschrift op het noordportaal van de Willibrordkerk (afb. 3) in Neder
horst den Berg:
'QVIPETIThACAVLAPETAJELBURGAFORE
SALVA’ en boven de ingang gaat het verder:
‘ETPEAnVLLVSlnTRETn'. De gebruikte let
tersoort zou duiden op een overgang van
Romeinse naar Romaanse karakters en in het
midden van de twaalfde eeuw gedateerd
moeten worden9. De tekst betekent zoveel als
'Wie zich naar dit hof begeeft, bidde voor de zalig
heid van (At)elburga en niemand trede binnen
tenzij (...)'10-11' (afb. 4). Kuiken meent dat dit
wijdingsvers op het zandstenen kozijn erop
kan wijzen dat Liudger een voorganger van
dit kerkgebouw in haar naam heeft gesticht
en dat de bouwers van de huidige twaalfde
eeuwse kerk de kerkstichtster op deze wijze
hebben willen memoreren.
Via de familierelatie tussen de Van Aem
stels en Liudgers grootmoeder zou de familie
van Aemstel hier aan hun erfgoed gekomen
zijn. Later zouden door een erfelijke verde
ling van de rechten ook de Van Wulvens bij
het minigerecht betrokken zijn. Toen de bis
schop dan ook het beheer van het bezit, af
komstig van de abdij van Werden (Werinon)
in 1080 wilde overdragen aan het kapittel van
Sint-Marie, hadden de Van Aemstels al rech
ten in het oude gerecht Horstwaard12-13. Het
oude Werinon lag stevig in hun handen. Zij
bezaten er de kerk en gingen over het kerke
lijke recht en waren bovendien de baas over
het Overmeer en de zo belangrijke visserij.
Waarschijnlijk werd een Van Aemstel toen als
bisschoppelijk functionaris aangesteld om dit
domein te beheren. Wolfger van Aemstel (ca
1075-1126/1131) is de eerste die wij als zoda
nig kennen14. Hij was toen ook al schout voor
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A/fc. 3: Het noordportaal van de Willibrordkerk. Op de
eikenhoutendeur staat het jaartal 1579 gesneden (foto
auteur).

het beheer van de goederen in het Amstelland. De goederen in Werinon én de goede
ren in het Amstelland bevonden zich rond
1100 dus in één 'Aemstel-hand'. De Van
Aemstels hadden met dit bezit een belangrij
ke voet aan de grond in het gebied van de
bisschop; zij hadden het beheer over de be
langrijke handelsverkeerswegen en rivier
mondingen en konden dit bezit strategisch
uitbuiten.

De familie Van Aemstel

Een uitgebreid onderzoek naar het geslacht
Van Aemstel7 heeft aangetoond hoe groot de
rol was die de familie in deze regio heeft ge
speeld. Met het feit dat Wolfger van Aemstel
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Afb. 4: een deel van het raadselachtige randschrift op het
noordportaal (foto auteur).

'De Berg Ter Horst' en het Overmeer beheer
de, werden de Van Aemstels hier dus ministerialen van de bisschop. Wolfgers (vermoe
delijke) zoon Egbert werd dit ook weer. Hij
kreeg de goederen in het oude Werinon en
rond het Overmeer en werd ook weer schout
van Amestelle (Amstelland). Egbert kreeg
echter neigingen zijn bezit uit te breiden ten
koste van de bisschop. Egbert van Aemstel
pretendeerde over deze bezittingen te kun
nen beschikken en stak de inkomsten in eigen
zak. Officieel behoorde hij als ministeriaal
deze inkomsten af te dragen aan de bisschop.
Daarom kwam in 1156 keizer Frederik Barbarossa in eigen persoon zijn leenman (de bis
schop) te hulp en stelde de grenzen vast tus
sen bezittingen van het kapittel en die van
Egbert van Aemstel15. Egbert trok er zich
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blijkbaar niets van aan, want in 1169 beklaag
de de bisschop zich andermaal dat Egbert
van Aemstel (geboren ca. 1100) oneigenlijk,
zelfs met geweld, zich inkomsten uit de
rechtsspraak en belastingen van de Utrechtse
kerk toeeigende.
Egberts zoon Gijsbrecht 1 van Aemstel
werd ook weer benoemd tot schout van Amestelle en tot ministeriaal in Werinon. Gijs
brecht I bleef aan het bewind tot ca. 1200.
Toen trad diens zoon Gijsbrecht II in hetzelf
de dienstverband met de bisschop. Langza
merhand veroorloofden de Van Aemstels
zich op basis van het erfelijke karakter van
deze functie, van vader op zoon overgaand,
een steeds grotere vrijheid van handelen, die
tot conflicten leidde. De Hollandse machts
hebbers, de edelen, zagen namelijk ook het
strategische belang van het bezit van de noor
delijke Vechtstreek en het Amstelland in en
zij lieten hun oog daarop vallen.
Van Aemstel de bans
Met vriendjespolitiek en zelfs moorddadige
praktijken werd getracht om de macht van de
bisschop te ondermijnen. Eerst probeerden de
graven van Holland Van Aemstel voor zich te
winnen door hem van de bisschop te ver
vreemden. Deze strategie leek een kans van
slagen te hebben, want de Van Aemstels wa
ren zoals gezegd niet ongevoelig voor meer
zeggenschap en macht. Omstreeks 1224
kwam Gijsbrecht III aan bewind. Hij werd
HEER van Aemstel genoemd en dat duidt
erop dat hij een hoge stand had bereikt. Hij
trouwde dan ook met een adellijke dame, de
dochter van Albert van Kuyc. Albert van
Kuyc behoorde tot een zeer vooraanstaand
adellijk geslacht uit Brabant. Een dergelijke
verbintenis was toen nog ongewoon en zelfs
tegen de bestaande bisschoppelijke regels in.
Een ministeriaal uit het 'gewone volk' hoorde
niet met adellijke families een verbintenis aan
te gaan. Toch ging Gijsbrecht III zijn eigen
weg. De contacten tussen hem en de graven
van Holland werden nauwer en de strategie
ën duidelijker. Toen er op 6 mei 1235 een
schikking moest worden getroffen over de
grenzen van rechtsmacht en tiende in Korten-

hoef en Dorsseveen (ten noorden van Vree
land), waren hierbij aanwezig de bisschop,
vertegenwoordigers van het kapittel van SintMarie en ook Gijsbrecht III van Aemstel. Het
'minigerecht' kwam klaarblijkelijk weer ter
sprake en één van de conclusies was dat het
kapittel rechten had over de ontginningsgebieden, maar niet over het 'minigerecht', de
oude bezittingen van de abdij van Werden
met de kerk.
Met deze officiële uitspraak werd over
duidelijk gesteld dat de bisschop niet over
het minigerecht kon beschikken en dat Gijs
brecht daar de baas was. Daarmee achtte
Gijsbrecht III zich gerechtigd zich aan het
gezag van de bisschop te onttrekken en hij
zocht verdere toenadering tot Holland, waar
hij mogelijkheden tot uitbreiding van zijn
macht ontwaarde. Interessant voor Nederhorst is, dat bij de bezegeling van deze oor
konde, ook ene Ernst van Wulven aanwezig
was, de familie die later bij de stichting van
Kasteel Nederhorst een rol heeft gespeeld.
Ondanks veel weerstand werd Hendrik
van Vianden door de paus als bisschop van
Utrecht aangesteld. Hij regeerde van 12491267. Bisschop Hendrik van Vianden zag de
contacten van Gijsbrecht III met Holland ge
ërgerd aan en hij liet hem gevangen nemen.
Vreselijke verhalen gaan erover. Gehuld in
een boetekleed en gebonden aan het paard
van de bisschop werd Gijsbrecht door de
straten van Utrecht gesleept. Willem II, graaf
van Holland en vader van Floris V, bevrijdde
hem echter en dat was uiteraard een zware
nederlaag voor de Utrechtse bisschop.
Men denkt dat Hendrik van Vianden toen
(1252), om de handelsweg langs de Vecht te
verdedigen, overgegaan is tot het bouwen
van het kasteel Vreeland: 'tieghen den aenloep
des heren van Aemstel ende daer hi mede bedwanc
die ghemene hide de daeromtrent woenden van
hoerre ghewoenliker omhoorsamicheit16.' Er zat
oorlog in de lucht en overal rondom de stad
Utrecht werden kastelen gebouwd om het
Nedersticht te verdedigen tegen Holland in
het westen en tegen Gelre (Gelderland) in het
oosten. Om er enkele te noemen17: kasteel
Kronenburg (dertiende eeuw) bij Loenen,
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waar Gijsbrecht van Aemstel verbleef, kas
teel IJsselstein, waar een broer van Gijsbrecht
van Aemstel, Arnold van IJsselstein en de
bisschop veiligheid zochten; de vesting
Woerden, voor het eerst vermeld in 1288,
door Herman van Woerden beheerd; het kas
teel Ter Horst bij Rhenen, gebouwd in het
laatste kwart van de twaalfde eeuw door bis
schop Godfried van Rhenen op een nog ou
der verdedigingsfort (castrum). Dit laatste
kasteel functioneerde als verdedigingswerk
tegen het (ook) op het Sticht beluste Gelre,
evenals Sterkenburg bij Driebergen, waar
schijnlijk gesticht door een lid van de familie
van Wulven. Ook kasteel Wulven bij Houten
behoorde in de dertiende eeuw aan de familie
Van Wulven.
De Van Wulvens hadden dus meerdere
kastelen in hun bezit. Het is heel waarschijn
lijk dat de burcht Nederhorst ook omstreeks
deze tijd door hen is gesticht. Het bezit en de
zeggenschap over kastelen was essentieel om
de openbare orde te handhaven en te voorko
men dat het Nedersticht uiteenviel18. We
zullen het nooit met zekerheid weten, er kan
geen grondige aandacht meer besteed wor
den aan de oude geschiedenis van kasteel
Nederhorst, want jammer genoeg is een groot
deel van de archieven van dit kasteel in 1971
door brand verloren gegaan. Maar de loop
van de geschiedenis maakt het heel aanneme
lijk dat de heren Van Wulven, als verwante
opvolgers van de Van Aemstels, in hun ver
antwoordelijkheid voor het verdedigen en
bijeenhouden van hun locale bezittingen in
het minigerecht een versterkt woonhuis no
dig hadden.
De bekende Gijsbrecht

Gijsbrecht IV van Aemstel (1230-1303), de
bekende Gijsbrecht, wilde eigenlijk hetzelfde
als wat zijn vader voor ogen stond. Zijn doel
was onafhankelijk te worden van de bisschop
en zelf macht te verkrijgen in het Sticht en
vooral in het noordelijke gebied met de ri
viermondingen, dat immers van zo groot
belang was voor handelstransporten en voor
militaire uitvallen en waar tolopbrengsten
vandaan kwamen. Hij ging voort de macht
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van de bisschop te ondermijnen. De oorlog
waarin deze nu belandde ging handen vol
geld kosten.
De Hollandse graaf Floris V had dezelfde
aspiraties als Gijsbrecht IV en hij voorzag de
bisschop op slinkse manier van geldmidde
len, zodat deze weer even de strijd tegen Gijs
brecht kon voortzetten. Intussen was er weer
een volgende bisschop benoemd, Jan van
Nassau. Hij was geen krachtige man en vond
duidelijk geen steun meer bij zijn ministerialen. Op zeker moment, 19 september 1274,
sloot deze bisschop zelfs een overeenkomst
met zijn tegenstander, de Hollandse graaf
Floris V. Deze stond hem bij in de geschillen
die hij met Gijsbrecht had. De bisschop heeft
toen aan Gijsbrecht, wellicht op advies van
Floris V, de burcht in Vreeland in pand gege
ven, om maar aan meer geld te komen. Gijs
brecht werd bovendien tot ridder geslagen
door Floris V. Zo werd Gijsbrecht door Floris
V de graaf van Holland gefleurd, maar deze
had zijn doel nog niet bereikt. De macht in de
begeerlijke noordelijke Vechtstreek lag offici
eel nog steeds bij de bisschop en zijn ministeriaal Gijsbrecht IV. Doch, op 23 maart 1278
sloten Floris V, graaf van Holland en de bis
schop van Utrecht een verdrag tegen Gijs
brecht en diens vriend Jan van Kuyc en daar
mee verkreeg Floris V zeggenschap in het
Nedersticht.

Het einde van Floris V én van
Gijsbrecht van Aemstel
De zwakke en vrijwel failliete bisschop had
intussen grote onrust veroorzaakt in de stad
Utrecht. Als laatste redpoging om zijn strijd
te kunnen betalen, deed hij een greep in de
geldmiddelen die bedoeld waren voor de
kruistochten en die toekwamen aan de paro
chies. Deze onrust was een uitnodiging voor
Floris V om samen met een groep Hollandsgezinde lieden Utrecht met geweld in bezit te
nemen. Het spel van de bisschop en ook van
Gijsbrecht IV van Aemstel was uitgespeeld.
Aan Gijsbrecht werden alle vrijheden en rech
ten door graaf Floris V van Holland ontno-
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men en hij werd gevangengezet in Zeeland.
Op 27 oktober 1285 (na vijf jaar) werd hij
door Floris weer uit zijn gevangenschap vrij
gelaten (afb. 5). Het is te begrijpen dat Gijsbrecht intussen op nogal vijandige voet stond
met Floris V en op een kans zon om hem te
vernederen. Toen op zeker moment bleek dat
Floris een verraderlijke politiek tegen Enge
land voerde en koning Edward daarom om
zijn uitlevering vroeg, zag Gijsbrecht zijn
kans. Samen met Herman van Woerden nam
hij Floris V tijdens een jachtpartij nabij Muiden gevangen en zette hem vast op het Muiderslot. Op 27 juni 1296 werd hij te paard
naar een schip gebracht, dat in Muiden lag en
dat hem naar Engeland zou brengen. Onder
weg werden zij overvallen door een groep
lieden, die Floris welgezind waren (hij was
immers 'der keerlen god'). De vrees dat Floris
aan de edelen zou ontsnappen leidde tot pa
niek en Gerard van Velzen doodde hem. Ge
rard van Velzen zocht vervolgens tevergeefs
een toevlucht op kasteel Kronenburg bij Loenen. Hij werd gefolterd en geradbraakt zoals
dat in die tijd ging en stierf19.

Verwarring in de regio
Na Floris' overlijden was de verwarring
groot. In de eerste plaats in Holland. De op
volging van de graaf was onzeker en de vrees
voor het verlies van zijn verworvenheden
was groot. Floris's zoon Jan, die hem moest
opvolgen, verbleef in Engeland en was nog
maar twaalf jaar. Hij werd opgevoed aan het
hof van koning Edward I en zou trouwen met
diens dochter Elisabeth. Op 7 januari 1297
zou het huwelijk voltrokken worden in Ips
wich in Engeland. Op 29 januari zou een de
legatie met hem terugkeren naar Holland.
Koning Edward bedacht zich echter. Hij was
bang dat zijn dochter in het roerige Holland
zou worden gekidnapt en beval de boot terug
te keren. De jonge Jan I ging alleen en kwam
in Zierikzee aan op 31 januari. Pas in augus
tus kwamen zijn bruid met haar vader in het
bevriende Vlaanderen aan.
Edward I gaf Wolphaart van Borselen,
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Afb. 5: Het zegel van Gijsbrecht IV van Aemstel, beho
rend bij de zoenbrief van de heren Van Aemstel met
Floris V, 27 oktober 1285 (Nationaal Archief).

van Zeeuwse adel, opdracht de jonge graaf
(twaalf jaar!) in bescherming te nemen en te
helpen bij zijn taak, totdat Jan I vijentwintig
jaar zou zijn. Deze Wolphaart van Borselen
(getrouwd met de rijke Catharina de Durbuy,
vrouwe van Voorne en Teilingen) nam nu
(wellicht maar al te graag!) het bestuur in
Holland over. Hij trad ook op als geldschieter
van de jonge graaf en ontving als 'vergoe
ding' de aan Holland toegevallen Stichtse
goederen van Van Aemstel en die van Her
man van Woerden in leen2".
Op 29 september 1297 kwamen de jonge
graaf Jan, gesteund door zijn neef Jan van
Avesnes en de bisschop overeen dat het Amstelland en delen van de goederen rond het
Overmeer (het erfgoed van de Van Aemstels),
zouden toekomen aan de graaf van Holland.
De belastingopbrengsten van het land zou
den voor de bisschop zijn, maar waren vooral
bedoeld om zijn schulden aan Holland af te
lossen. De rollen waren nu omgekeerd. De
bisschop, eens leenheer, werd nu leenman
van Holland.
Nadat Wolphaart van Borselen op 1 au
gustus 1299 om het leven was gebracht, kon
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Jan van Avesnes zijn kans grijpen. Voor een
periode van 4 jaar nam hij nu voor graaf Jan
het bewind over Holland over. Maar er
doemden verdere perspectieven op, toen de
jonge graaf Jan I op de leeftijd van zestien
jaar stierf, zonder kinderen na te laten. Jan
van Avesnes bleef graaf van Holland en ver
stevigde zijn positie door zijn broer Gwijde
van Avesnes in 1300 de Stichtse goederen van
Van Aemstel en Van Woerden in leen te ge
ven. Toen bisschop Willem Berthout in 1301
sneuvelde in de strijd om zijn goederen
alsnog terug te krijgen, wist Jan van Avesnes
gedaan te krijgen, dat zijn broer Gwijde tot
bisschop werd gekozen: bisschop Guy
(Gwijde) van Avesnes, ook van Henegouwen
genoemd (1301-1317). De kansen om het
noordelijke Sticht aan Holland te ontfutselen,
waren verkeken.
Nederhorst grensplaats

Voor de familie van Gijsbrecht van Aemstel

was het nu hopeloos geworden. Zij vluchtten
en zochten hun heil bij het bevriende geslacht
Van Kuyc. Gijsbrecht stierf in 1303. Voor het
economisch en juridisch beheer van de voor
malige goederen van Gijsbrecht van Aemstel
stelde de bisschop een nieuwe bisschoppelij
ke functionaris aan: Bernd van den Dorenwerde21. Hij werd baljuw genoemd en was
dit van 1305-1307. Dit baljuwschap omvatte
Amstelland, Naerdincland (het huidige Gooi)
èn het Nedersticht. Dank zij door hem ver
vaardigde verantwoordingen van onkosten
komen wij iets te weten over de activiteiten
die dergelijke functionarissen hadden. Zij
gingen de gehele regio rond, om waar nodig
verzoeningsregelingen te treffen bij ruzies en
om recht te spreken bij grote en kleine misda
den. Er kwam onwaarschijnlijk veel doodslag
voor en tal van diefstallen, vooral van vee.
Bernd van den Dorenwerde deed dit niet
alleen, maar was soms met veertien man op
stap. Zij waren in Nigtevecht, Muiderberg,
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Afb. 6: Kasteel Nederhorst, situatie vóór 1700. Anonieme pentekening (coll. Bodel Nijenhuis, Universiteit Leiden).
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Muiden, Loosdrecht en Eemnes. In Weesp,
Naarden, Hilversum en Amsterdam over
nachtte men nu en dan.
Nog eenmaal leek er hoop te dagen om de
Stichtse goederen uit handen van Holland
terug te krijgen. De met Gijsbrecht van Aemstel bevriende Jan van Kuyc zette zich met
geld en andere middelen in om hulp te bie
den. Echter, in augustus 1304 viel het besluit
dat de bezittingen bleven toebehoren aan de
graven van Holland. Het Nedersticht ten
noorden van de latere (1437) Hinderdam en
het Amstelland, met de riviermondingen, de
toegang tot IJ en Zuiderzee, behoorden aan
Holland. Nederhorst den Berg bleef onder
het gezag van de bisschop die nog slechts
onder protectie van de graaf van Holland zijn
wereldlijke macht kon uitoefenen. De familie
Van Wulven volgde de Van Aemstels op als
gezaghebbers van het 'minigerecht'. In 1317
zijn zij zich Van der Horst gaan noemen, naar
het versterkte woonhuis, de voorloper van
het kasteel Nederhorst (afb. 6). Alfer van
Wulven heeft deze versterking nodig gehad,
nu Nederhorst een grensplaats was gewor
den tussen Holland en Utrecht. Het toe
komstperspectief was wederom strijd.
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De Nieuwe Hollandse Waterlinie
Het geheime wapen van Nederland - Erfgoed in toekomstperspectief
Karl Blokland & Rienke Groot

H et g eh eim e w apen

Nederland kent nog 'terra incognita', onont
dekt gebied. Midden in ons land ligt als een

Ams t erdam

Hi lversum

Utrecht

Leerdam

nchem

Overzichtsschets Nieuwe Hollandse Waterlinie.
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langgerekte kralenketting van Muiden tot aan
de Biesbosch de voormalige verdedigingsli
nie de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Schijn
baar willekeurig liggen de elementen zoals
forten, werken, groepsschuilplaatsen, inundatiesluizen en -kanalen verspreid in het
landschap. Ze zijn deels verborgen, omdat ze
niet opvallen door hun vormgeving en omdat
ze nauwelijks of niet zichtbaar zijn vanwege
de begroeiing op en rond de objecten. Maai
de ligging van de verschillende onderdelen is
zeker geen toevallige keuze. Wie is zich er
bijvoorbeeld van bewust wanneer hij van
Naarden naar Weesp fietst en langs de batte
rijen aan de Karnemelksloot komt dat hier
vanaf 1787 tot aan 1918 permanente alertheid
was ter verdediging van Naarden?1
Aan de ogenschijnlijk willekeurige plaat
sing ligt een doordachte ordening ten grond
slag. In de niet zichtbare organisatie en de
bijna onzichtbare structuur van het militaire
landschap schuilt het ware geheim van de
Waterlinie: ze is er wel maar je ziet haar niet!
De Waterlinie wordt pas werkelijk zicht
baar als ze in werking wordt gesteld.
Wie in het Waterlinie-informatiecentrum
op fort Vechten aan het stuur van de waterlinietafel draait, stelt de inundaties in werking
en pas dan wordt de samenhang zichtbaar.
Allereerst zijn daar de vestingsteden of
provinciale steden met een vestinggordel
zoals Muiden en Weesp, Utrecht, Gorinchem
en Woudrichem.
Naarden vormt hierin een bijzonder posi
tie omdat het buiten de Waterlinie (aan de
oostzijde) ligt als een vooruitgeschoven post.
Daartussen sluit een hele reeks van forten,
op min of meer gelijkmatige afstand, de ac-
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Voormalige sluis en batterijen in en bij de Karnemelksloot.

cessen (doorgangen) in de Waterlinie af.
Mooie voorbeelden hiervan zijn de aan de
rivieren gelegen Lek-acces (forten Honswijk
en Everdingen) en het Linge-acces (forten
Asperen en Nieuwe Steeg), maar ook een fort
zoals Spion die de Bloklaan als doorgangs
weg in de Vechtplassen afschermt. Rondom
de forten liggen de Verboden Kringen met
daarbinnen de elkaar overlappende vrije
schootsvelden. Latere toevoegingen (tot aan
1939) zoals groepsschuilplaatsen en kleinere
werken sluiten het fijnmazige net in de af
grendeling van de hoofdweerstandsstrook.
Voor en tussen al deze versterkingen ligt de
kern, namelijk de te inunderen polders, gevat
in een systeem van inundatiekommen. Een
maal onder water gezet toont de Linie haar
ware gedaante.
De slogan 'het geheime wapen van
Nederland' wordt nu door het projectbureau
Nieuwe Hollandse Waterlinie gebruikt bij het

bekend maken van de Waterlinie bij het grote
publiek.

W a te r als b o n d g e n o o t

In Nederland is water vaak benut als verde
digingsmiddel. De Romeinen gebruikten de
Rijn ondermeer als rijksgrens (Limes) en ver
dedigingsmiddel. Bij de oprichting van de
Republiek der Zeven Verenigden Nederland
was het water ontdekt als weermiddel tegen
vijandelijke invallen. Bekend is het verhaal
van Brielle waar in 1572 de stadstimmerman
Rochus Meeuwesz de deuren van de poldersluis stuk hakte waardoor de Nieuwlandse
polder onder water liep en de Spanjaarden
gedwongen werden zich terug te trekken.
De nog jonge Republiek gaat een gemeen
schappelijke defensie voeren. Werd tot dan
toe slechts lokaal gebruik gemaakt van het
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inzetten van water als verdedigingsmiddel,
van af dit moment is er sprake van plannen
voor een echte verdedigingslinie. Hierbij
wordt optimaal gebruik gemaakt van de geo
grafische omstandigheden om een zo groot
mogelijk gebied te kunnen verdedigen. Er
wordt gekozen voor een inundatielinie tussen
Muiden en de Lek. Hiermee ontstond de Ou
de Hollandse Waterlinie. In het rampjaar 1672
wordt de linie volledig in stelling gebracht en
staan grote delen van het land onder water.
Ondanks de strenge vorst die de linie plaatse
lijk passeerbaar maakte, houdt zij stand. Me
de hierdoor overleefde de Republiek het
Rampjaar.
De Hollandse W aterlinie

Na het vertrek van de Fransen in 1673 werd
door de Staten van Holland besloten om de
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linie duurzamer in te richten. Tot nu toe wer
den de inundaties bij een dreigende oorlogs
situatie improviserend uitgevoerd door dij
ken door te steken en schansen op te werpen.
Hierdoor kwamen te veel en te grote polder
gebieden te lange tijd onder water te staan.
De bewoners van de te inunderen gebieden
waren om begrijpelijke redenen niet gelukkig
met de inundaties. Zeker bij gebruik van zout
water uit de Zuiderzee waren de landerijen
nog lang nadien onbruikbaar. Vaak probeer
den de lokale bewoners de inundaties te sa
boteren of de militairen om te kopen. Daarom
werd besloten de inundaties meer gecontro
leerd te laten plaatsvinden en de inlaatpunten
beter te beschermen. Er werden op diverse
plaatsen inlaatsluizen geplaatst, tijdelijke
werken werden verbeterd tot permanente
fortificaties en in Nieuwpoort is de inlaatsluis
voor inundaties zelfs in een overkluizing
onder het stadhuis gebouwd, beschermd te
gen eventuele boze boeren.
In de negentiende eeuw werd de waterli
nie verder geperfectioneerd tot een optimaal
inundatiestelsel. De grote te inunderen gebie
den aan de beide kanten van de Lek werden
teruggebracht tot gebieden met een breedte
van enkele kilometers. Om Utrecht beter te
kunnen verdedigen werd een nieuwe ring
van forten ruim om de stad heen gelegd om
de hoger gelegen delen (die niet geïnundeerd
konden worden) te beschermen. De uitvin
ding van een nieuw type geschut en granaten
leidde tot vele, vaak kostbare, aanpassingen
en veranderingen van de Waterlinie. Tussen
1815 en 1940 zijn naar de huidige maatstaven
omgerekend vele tientallen miljarden euro's
in de Nieuwe Hollandse Waterlinie geïnves
teerd. Daarmee is het waarschijnlijk de groot
ste infrastructurele ingreep in ons land ge
weest.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is drie keer
in staat van verdediging gebracht. De eerste
keer in 1870 toen de Frans Duitse oorlog
dreigde uit te draaien op een Europese veld
slag. De tweede keer was tijdens de eerste
Wereldoorlog en de laatste keer in 1939 toen
de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Toch heeft
de linie haar verdedigende taak nooit echt
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Eén van de weinige beelden van een inundatie bij de Papsluis (Noord-Brabant).

kunnen bewijzen. In 1963 verloor de Nieuwe
Hollandse Waterlinie definitief haar militaire
functie door opheffing van de Kringenwet.

Belvedere:
nieuwe kansen voor cultureel erfgoed
Na de Tweede Wereldoorlog verloor de Wa
terlinie haar militaire functie door moderne
tactische ontwikkelingen en een andere kijk
op veiligheid. De Waterlinie raakte in verge
telheid. De onderdelen van de Linie, geïso
leerd en verborgen, destijds in bezit van
Defensie, kregen nauwelijks belangstelling.
De forten lagen verscholen, bijna onzichtbaar
vanaf de openbare weg. Er was sprake van
sterke verwaarlozing. Slechts weinigen wis
ten iets van hun oorspronkelijke functie. Ge
leidelijk aan ontstonden echter diverse initia
tieven om de tastbare restanten en de ge
schiedenis van de Hollandse Waterlinie te
waarderen. In de jaren negentig ontstond ook
politiek het besef dat behoud en ontwikkeling

van dit uitzonderlijk cultuurhistorisch monu
ment belangrijk is.
Vroeger was de Nieuwe Hollandse Wa
terlinie een permanent nationaal project
waarbij de verdediging van het land de één
zijdige, sturende rol van het Rijk legitimeer
de. De erkenning van de cultuurhistorische
én landschappelijke waarde van de Linie
maakt de Waterlinie opnieuw tot een natio
naal project. In de Nota Belvedere (1999) en in
de Derde Architectuurnota (2000) wordt de
Linie voor het eerst zo genoemd.
Recent krijgt de Linie ook als landschap
pelijke eenheid erkenning als één van de
twintig Nationale Landschappen in de Nota
Ruimte. De minister van LNV heeft voor de
uitvoering van het project een Nationale Liniecommissie ingesteld. Deze commissie,
ondersteund door het projectbureau Nieuwe
Hollandse Waterlinie, werkt samen met vele
andere belanghebbenden er hard aan om de
Waterlinie economisch, cultureel en land
schappelijk ook voor de toekomst een functie
te geven als herkenbare ruimtelijke eenheid.
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Cornelis Kraijenhoff: arts, partriot en bevrijder van Naarden
De loopbaan van Cornelis Kraijenhoff kent een merkwaardig
verloop en is nauw verwant aan de ontwikkeling van de Nieu
we Hollandse Waterlinie.
Cornelius Rudolphus Theodorus Kraijenhoff werd in 1758
geboren te Nijmegen als zoon van een militair ingenieur die hem
de kennis van de vestingbouw en aanverwante disciplines bij
bracht. Hij ging echter studeren aan de Hoge School in Harder
wijk en promoveerde daar eerst in de filosofie en later medicij
nen waarna hij zich in 1784 als arts in Amsterdam vestigde.
Militaire strategieën bleven zijn oude passie waarin hij zich als
1
autodidact bleef ontwikkelen.
In 1787, bij inval van de Pruisische troepen werd Kraijen
hoff voor het eerst door Defensie geraadpleegd als adviseur.
Zijn politieke voorkeur ging echter uit naar de hervormingsge Portret van generaal Cornelis
Kraiienhof (particulier bezit).
zinde patriotten. Daarom werd Kraijenhoff adviseur van de pa
triottenleider Daendels en kreeg de rang van luitenant-kolonel.
In 1795 leidde hij de overgave van Amsterdam en werd hij mili
tair commandant van deze stad. In dat jaar werd hij ook Adjunct-inspecteur-generaal der Ri
vieren en Adjunct-controleur van de Hollandsche fortificatiën en een jaar later al Directeur
der Hollandsche Fortificatiën en Artificiële Inundaties. In die hoedanigheid kreeg hij de op
dracht de Hollandse Waterlinie te verbeteren. Vergeefs ondernam hij toen een poging om de
stad Utrecht binnen de Linie te brengen.
In 1797 kwam hij met een opmerkelijk plan om aan de Naarder Vaart in de nabijheid van
de Keverdijksche Molen een stoommachine te plaatsen met oogmerk tot het formeeren eener
artificiële inundatie om de vesting Naarden. Het komt echter nooit tot uitvoering van het
plan.
Lodewijk Napoleon maakte Kraijenhoff in 1809 minister van Oorlog. Kraijenhoff leidde in
1811 Napoleon rond langs de linie op een inspectietocht van Muiden naar Naarden. Uit de
ontstane discussie in het veld kreeg Kraijenhoff eerst opdracht tot realisatie van de IJssellinie. Napoleon bedacht zich enkele dagen later echter en kwam met het plan: la Ligne de
Naarden a Gorcum doit done être considérée comme la vraie ligne de I'Empire (de linie van
Naarden tot Gorcum moet dus beschouwd worden als een echte linie van het Keizerrijk).
Kraijenhoff maakte daarna ook deel uit van de commissie die van Napoleon de opdracht
kreeg de plannen uit te werken. Hij doet dit samen met ondermeer Jan Blanken (de bedenker
van de waaiersluis). Deze commissie maakt de plannen om Utrecht echt binnen de Linie te
krijgen.
Opmerkelijk is dat Kraijenhoff, tot dan in dienst van de Fransen, in 1813-1814 een rol
speelt bij de bevrijding van Naarden. Nadat Napoleon de Volkerenslag bij Leipzig in oktober
1813 had verloren, koos Nederland weer voor het Oranje-gezag. De Franse troepen trokken
zich overal terug, behalve uit Naarden. Daar werd het garnizoen versterkt en klaar gemaakt
voor een langdurig beleg. Nederlandse troepen en ongeregeld krijgsvolk onder bevel van Ge
neraal Kraijenhoff sloegen het beleg op voor Naarden en begonnen met beschietingen.
Vervolgens werd hij door Willem I benoemd tot inspecteur-generaal der Fortificaties
(1814-1826). Kraijenhoff kreeg de opdracht om de rijksgrens opnieuw te organiseren. Op
dat moment wordt zijn plan voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie politiek geaccepteerd en
kan de aanleg beginnen. In 1815 werd Kraijenhoff in de adelstand verheven en kreeg de titel
van Baron.

«*

26

TVE 25e jrg. 2007

0^

)

Dit heeft in 2004 geresulteerd in het Linieperspectief Panorama Krayenhoff.
Op dit ogenblik wordt alles uit de kast
getrokken om tot een goede uitvoeringsprogrammering te komen. Daarmee is een be
langrijke transitiefase bereikt: van visie naar
uitvoering.

Visie

Het Linieperspectief Panorama Krayenhoff
beschrijft de bescherming en ontwikkeling
van het historische linielandschap. Doel van
dit gezamenlijk gedragen visiedocument is
het bepalen van een gemeenschappelijke
ruimtelijke koers voor de hele Linie en geeft
een aanzet voor provinciale en gemeentelijke
planologische verankering. Dit vergt maatre
gelen van velerlei aard. Met planologische
beperkingen en monumentale veiligstelling is
veel te bereiken, maar in vele gevallen is het
ook mogelijk de ruimtelijke veranderingen
die zich gepland of autonoom in het Liniegebied voordoen, zodanig in te richten dat ze
de eigenschappen van de Waterlinie (het
'waterlinieprofiel') ondersteunen en manifes
ter maken. Dit typische waterlinieprofiel
wordt gekenmerkt door de volgende hoofd
punten:
1. De militaire hoofdverdedigingslijn accen
tueren;
2. De voormalige inundatievlakten en
schootsvelden open houden;
3. Verdichten ten westen van de hoofdver
dedigingslijn.
Van oudsher werd de westzijde van de linie
gekenmerkt door verdichting en de oostzijde
door openheid. Ten westen van de 'hoofdver
dedigingslijn' was immers het te verdedigen
gebied, waar veilig gewoond kon worden.
Ten oosten moest het gebied open blijven om
de vijand te kunnen zien aankomen.

Ambitie

De confrontatie tussen essentiële liniekenmerken enerzijds en ruimtelijke ontwikke

lingen anderzijds speelt zich af op alle schaal
niveaus. De ambitie bij al deze confrontaties
moet zijn: de linie beschouwen als onderleg
ger van ruimtelijke ontwikkelingen. Wanneer
de Waterlinie als sectoraal belang wordt be
schouwd, wordt de linie concurrerend met
alle andere ruimtelijke en programmatische
eisen in een gebied. Dit brengt het gevaar met
zich mee dat de linie als last gezien wordt.
Wanneer we de linie beschouwen als integra
le (ontwerp-)opgave, dan krijgt ze een ander
perspectief. De linie wordt daarmee ineens
een krachtige drager van het gebied. Er ont
staat een de provinciale grenzen overschrij
dende en identiteitsbepalende eenheid.
De aanwezigheid van een dergelijk struc
turerend element onderscheidt de Randstad
nu al van andere stedelijke agglomeraties.
Behoud en versterking ervan zullen in de
toekomst van beslissende betekenis blijken
voor recreatie, toerisme en het internationale
vestigingsmilieu. Uit studies blijkt dat omge
vingskwaliteit een van de sturende factoren is
waarmee tegenwoordig tussen stedelijke ge
bieden geconcurreerd wordt om de vestiging
van internationale bedrijven en de daarmee
gepaard gaan de werkgelegenheid. De Rand
stad moet zich, met dit soort 'eigen' land
schappelijke middelen, onderscheiden van
concurrenten als Kopenhagen, Stockholm en
München.

Strategie

In de omgang met cultuurhistorie in de ruim
telijke ordening zijn verschillende strategieën
denkbaar. Zonder eigentijdse bestemming
heeft de linie weinig toekomst. Welke strate
gie ook gekozen wordt, het realiseren van
eigentijdse bestemmingen zal daar altijd on
derdeel van uitmaken. 'Behoud door
ontwikkeling' is de strategie waarop ingezet
wordt. Binnen deze strategie zijn varianten
mogelijk. Gedifferentieerd omgaan met de
ontwikkeling van de linie is aan te raden. Een
project op een dergelijke schaal vereist een
slimme combinatie van toelatings- en ontwikkelingsplanologie.
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Kringenwet
Om de openheid te garanderen was de
Kringenwet opgesteld. Deze wet legde
ruim een eeuw lang nieuwbouw aan ban
den om in geval van een aanval door de
vijand vrij schootsveld te houden; alleen
houten huizen werden toegestaan en die
typeren nog steeds het linielandschap na
bij de forten en batterijen. Omdat de Krin
genwet pas in 1963 werd afgeschaft
heeft het een nog steeds zichtbaar stem
pel gedrukt op de ruimtelijke ordening van
het Waterliniegebied. Hieraan danken we
de op sommige plekken goed bewaarde
open polders en de scherpe stadsrand
aan de oostkant van Utrecht. De grote
hoeveelheid nieuwbouw van na de jaren
zestig maakt het speuren naar deze oor
spronkelijk verboden kringen echter las
tig.

Nee...
Allereerst gaat het in het nationaal landschap
om de te beschermen, te herstellen en te ver
sterken waarden van de Waterlinie, met het
accent op de kernkwaliteiten volgens de Nota
Ruimte: openheid, rust en samenhang. Hier
mee wordt nee gezegd tegen ontwikkelingen
die deze kwaliteiten dreigen aan te tasten.
Die kwaliteiten zijn schaarse goederen in dit
deel van Nederland. Hierbij past het hanteren
van de Belvedere-contour als grens van het
gebied en hierbinnen een stringent beschermings- en handhavingsbeleid.
... tenzij
Ervaring in Nederland is dat toelatingsplanologie vaak tekort schiet, het papier is gedul
dig maar de zeggingskracht en handhaving
ontbreken waardoor datgene wat beschermd
dient te worden alsnog verdwijnt zonder
nieuwe mogelijkheden te scheppen. Ook kun
nen zich maatschappelijke en bestuurlijke
opgaven voordoen die het belang van de Li
nie te boven gaan. Er kunnen aanleidingen
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zijn om van deze nee-hoofdlijn af te wijken,
bijvoorbeeld daar waar de autonome ontwik
keling om een (ander) antwoord vanuit de
Waterlinie vraagt of daar waar doelen vanuit
de Waterlinie niet via het toelatingsregime te
realiseren zijn.

Uitvoering

Sinds de vaststelling van Panorama Krayenhoff
concentreert het Nationaal Project zich op het
opstellen van een ontwikkelingsprogramma
dat richtinggevend is voor de uitvoering. Het
Linieperspectief is immers een visie, nog geen
uitgewerkt inrichtingsplan. De uitvoering is
georganiseerd in zeven gebiedsgerichte project-enveloppen en één rijks-enveloppe. De
enveloppen omvatten elk een groot aantal
projecten die qua ontwerp, uitvoering en
exploitatie met elkaar te maken hebben. Er
zijn inmiddels gebiedsgerichte enveloppecommissies geïnstalleerd, die op basis van
een gezamenlijk vastgestelde inhoudsopgave
eigen uitvoeringsprogramma's opstellen.
De uitdaging is nu om de uitvoerings
programma's van de verschillende envelop
pen samen te smeden tot één Liniebrede am
bitie. Op het niveau van de gehele Linie zijn
er drie uitvoeringsopgaven:
• een herkenbaar waterlinieprofiel (verster
ken van de ruimtelijke ontwikkeling en
vormgeving);
• de Waterlinie in de hoofden en harten
(ontwikkelen en profileren van de Water
linie als een liefhebberslandschap);
• het duurzaam gebruik (realiseren van
maatschappelijk en economisch duurza
me bestemmingen voor de Waterlinie).
Alleen in de samenhang van deze ambities
komen de kwaliteiten van de Waterlinie nu
en in de toekomst tot hun recht.

Uitvoering in de Vechtstreek Noord

De uitvoering van het Linieperspectief Panora
ma Krayenhoff is in de Vechtstreek Noord in
handen van de provincie Noord Holland die
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dit samen met de gemeenten Naarden, Muiden, Weesp, Wijdemeren, het hoogheemraad
schap Amstel Gooi en Vecht, de LTO en
Natuurmonumenten oppakt. Hiertoe werd
recent een uitvoeringsprogramma opgesteld
dat inmiddels is goedgekeurd in Provinciale
Staten.
Allereerst is van belang dat de partijen de
nieuwe invulling van de Linie samen oppak
ken met de herwaardering van de Stelling
van Amsterdam. Twee stelsels die hier gro
tendeels samenvallen en qua nieuwe invul
ling dezelfde ambities hebben en elkaar daar
in versterken.
In aansluiting op het nationale uitvoe
ringsprogramma wordt in de Vechtstreek
Noord invulling gegeven aan de volgende
onderdelen.

zen als een concentratiepunt voor informatie
en activiteiten. Dit wordt komende tijd samen
met het gemeentebestuur, de VVV en het
Vestingmuseum ingevuld. Op dit moment
wordt er samen met de Stichting Omgevingseducatie ook een lesprogramma voor
scholen ontwikkeld. Het realiseren van een
bij de Linie passende sfeer is ook van groot
belang. De gewenste sfeer is robuust, ruw,
grootschalig, geheimzinnig en verhalend. Een
cruciaal punt is tenslotte de ontsluiting en
toegankelijkheid van de objecten. Het gaat
hierbij om het realiseren van een sluitend net
van wandel- en fietspaden en het opheffen
van infrastructurele barrières. Het passeerbaar maken van het Amsterdam-Rijnkanaal
bij Nigtevegt is hierin een bijzonder aan
dachtspunt.

Versterken van een herkenbaar Waterlinieprofiel
Dit betreft de fysieke ruimte ontwikkeling
van de waterliniekenmerken. Projecten die
hierbij passen zijn het openhouden van de
inundatiekommen en schootsvelden zoals de
schootsvelden van de vesting Naarden en de
Noordpolder bij Muiden, het aanwijzen van
de Keverdijkse Polder voor waterberging en
het ontwikkelen van de Naardertrekvaart.
Het niet doorgaan van de verbinding A6-A9
is dan ook een grote opluchting en voorkomt
desastreuze aantasting tussen de Vecht en
Naardermeer. De samenhang tussen alle, ook
kleinere, elementen zoals de groepsschuilplaatsen zal komende tijd ook nog nadere
uitwerking krijgen.

Realiseren van een duurzaam gebruik
Het realiseren van duurzame functies is cru
ciaal, want na het herontwikkelen komt het
met name bij de forten aan op goed en langja
rig onderhoud. Een functie en een daarbij
horende exploitant is veel waard. Er zijn
reeds goede voorbeelden van hergebruik in
de Stelling en Linie, zoals bijvoorbeeld op fort
Vijfhuizen. In november worden twee ondernemersdagen georganiseerd om potentiële
exploitanten met de mogelijkheden en onmo
gelijkheden van hergebruik van forten kennis
te laten maken.
In de praktijk blijkt het zoeken naar een
nieuwe functie en een geschikte exploitant
altijd zeer precies maatwerk en vereist het
grote inspanning van veel partijen. Gelet op
de belangstelling voor de Linie lijkt dit nu
wel het moment om echt nieuwe functies een
kans te geven. Het consolideren/restaureren
tot een basisniveau en daarmee wegnemen
van een grote onrendabele top is voor markt
partijen van groot belang en daarom een ver
antwoordelijkheid van de publieke partijen.
Naast de objecten is de functie en het
gebruik van het landelijk gebied van groot
belang. Van nature het best passend is grond
gebonden landbouw en dan met name melk
veehouderij en sommige vormen van natuur
beheer. Het stimuleren van grondgebonden

Ontwikkelen van de Waterlinie als liefhebberslandschap
Het gaat hierbij om de naamsbekendheid en
vertrouwdheid met de Waterlinie bij een
groot publiek met het accent op recreatief en
toeristisch gebruik. Dit wordt nagestreefd
door goed informatiemateriaal ter beschik
king te stellen, door evenementen te organi
seren en door activiteiten als de Stelling- en
Fortenmaand.
Belangrijk is de ontwikkeling van een
arrangement in de vestingdriehoek Naarden,
Muiden, Weesp. Naarden is tevens aangewe
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Grondgebonden landbouw in de open polders ten oosten van de Vecht.

landbouw is zeker een onderwerp waar ko
mende tijd verder Liniebreed invulling aan
gegeven wordt.
Uiteindelijk leidt dit alles tot een twintig
tal concrete projecten die de partners komen
de jaren willen realiseren. Hiervoor zijn mil
joenen euro's nodig. Geld dat nu nog slechts
beperkt beschikbaar is. Het is een gezamenlij
ke verantwoordelijkheid van de partners om
te zoeken naar financieringsbronnen bij zo
wel publieke als private partijen.

B ijzondere p o sitie van N aard en

We sluiten dit artikel af met de positie van
Naarden in dit geheel. Naarden heeft een
bijzondere positie, zowel historisch als he
dendaags. Historisch was Naarden al lang
voordat er sprake was van de Nieuwe Hol
landse Waterlinie een militair strategische
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vestingstad. Zoals in het kader beschreven,
vervulde Naarden ten tijde van Kraijenhoff
eveneens een belangrijke rol.
Vandaag de dag neemt Naarden ook een
bijzondere positie in. Allereerst omdat de
vesting binnen Nederland uniek is. Voor veel
toeristen vanuit de lucht een eerste kennisma
king met vestingen. Naarden is grotendeels
een rijksmonument en rijksbezit. De rijkspar
tijen hebben directe zeggenschap en verant
woordelijk voor instandhouding van het erf
goed. Deze verantwoordelijkheid ligt buiten
het project Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Wel is er een directe relatie als het gaat om
het geven van een nieuwe recreatieve en toe
ristische functie aan de Waterlinie. Naarden
is in overleg met het gemeentebestuur en de
enveloppe- en liniecommissie gekozen als
een nationale pleisterplaats. Dit wil zeggen
dat de gezamenlijke partijen er naar streven
om in Naarden (samen met Fort Vechten in
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het midden en Slot Loevestein in het zuiden)
een concentratiepunt van informatie en acti
viteiten van de Waterlinie te maken. Op dit
moment wordt daar invulling aangegeven.
De beheerders van het Vestingmuseum, Fort
Vechten en Slot Loevestein hebben elkaar
inmiddels gevonden in het uitwisselen van
kennis en ervaring en het gezamenlijk aanbie
den van activiteiten.
Verder is het open houden van de
schootsvelden (en herontwikkeling hiervan)
binnen het beschermd stadsgezicht een be
langrijk project van de enveloppecommissie.
Ook het weer duidelijk vormgeven van de
Naardertrekvaart en het tegengaan van verrommeling is een concreet project.

N oot

1. Dit artikel is een geactualiseerde uitwerking
van de presentatie die in september 2005 tij
dens de Open dag van TVE werd gegeven. Het
is gebaseerd op vier bronnen, namelijk het
Linieperspectief Panorama Krayenhoff (Stuurgroep
Nationaal project Nieuwe Hollandse Waterli
nie, 2004), Sterk Water, De Hollandse Waterlinie
(Chris Will, 2002), Uitvoeringsprogramma Nieuwe
Hollandse Waterlinie in de Vechtstreek Noord
(Provincie Noord Holland, 2006) en een eerder
door ons geschreven artikel in TOPOS
periodiek van de vakgroep Ruimtelijke plan
vorming, WUR. De bronnen worden niet af
zonderlijk vermeld. Alle afbeeldingen zijn
rechtenvrij eigendom van het Projectbureau
Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het perspectief
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een natio
naal geschenk. Lange tijd verborgen, maar nu
weer bruikbaar als ordenend instrument. De
komende jaren moet echter blijken of het ver
haal sterk genoeg is om plannen en tekentafelschetsen ook echt tot uitvoering te bren
gen. Belangentegenstellingen zullen er altijd
blijven, maar slimme en ambitieuze oplossin
gen kunnen van de Linie een krachtige, duur
zame structuur maken. De kracht van de linie
zat altijd in het onzichtbare. Het militair sys
teem moest voor de vijand onherkenbaar zijn.
Wanneer we echter in de toekomst de linie
duidelijk in ons landschap willen manifeste
ren, zullen we kleur moeten bekennen en de
linie moeten tonen. Onbekend maakt immers
onbemind. Voor het voortbestaan van de
forten en vooral de linie als landschappelijk
systeem zijn publieke aandacht en toeganke
lijkheid cruciale factoren. Ontdek daarom het
geheime wapen van Nederland. Laat je daar
bij echter verrassen door de robuuste, ruwe
sfeer die geheimzinnig blijft en veel verhalen
blijft opleveren.

Karl Blokland & Rienke Groot zijn werkzaam
bij het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterli
nie, www.hollandsewaterlinie.nl.
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Fort Uitermeer geconsolideerd
Carlos Scheltema

Fort Uitermeer ligt in de gemeente Weesp, op
ongeveer drie km. oostelijk van het centrum
van de stad, aan de rechteroever van de
Vecht daar waar deze een bocht van 180°
maakt en heel dicht bij het natuurgebied
Naardermeer komt. Op dit met een hek om
geven terrein staan de ruïne van een toren
fort, een bomvrije kanonremise, vele kleine
gebouwtjes voor munitieopslag van kort na
de Tweede Wereldoorlog en een drietal re
centere gebouwen voor onderhoudsmaterieel
voor provinciale wegen. In een van de munitiehuisjes is de muskusrattenbestrij ding van
de provincie Noord-Holland gevestigd. Met
de naam Fort Uitermeer wordt meestal slechts
het ronde torenfort bedoeld.
Geschiedenis van het object

Fort Uitermeer heeft, vanwege zijn ligging
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aan de strategisch belangrijke rivier de Vecht,
eerst deel uitgemaakt van de oudste waterli
nie, de Utrechtse Linie, vervolgens van wat
tegenwoordig de Oude Flollandse Waterlinie
wordt genoemd, daarna van de Nieuwe Hol
landse Waterlinie, van 1900 tot 1922 van de
Stelling van Amsterdam en tenslotte tot mei
1940 van het Oostfront van de Vesting Hol
land.
Het fort is in 1673 aangelegd in de vorm
van een hoornwerk, gelegen om de schut
sluis, op de plaats van versterkingen uit 1589.
In de jaren 1954-1955 is het terrein ingericht
voor de opslag van munitie. Voor dat doel
werden alle nog bestaande aardwerken op
het gehele terrein geëgaliseerd en de gracht
om het eiland gedeeltelijk gedempt. De om
trekken van het vroegere gebastioneerde fort
zijn daardoor nog slechts vaag in het landschap herkenbaar. De toegang tot het terrein
werd verplaatst van de noordwestkant, de

1 1
.i

*

i

r.

f.

v

Torenfort Uitermeer volgens J.P. Thijsse (uit Verkade-album 'De Vecht').
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Vechtzijde, naar de zuidoostkant, de zijde
van de 's-Gravelandse Weg, waar een dam
door de gracht werd gelegd. Het torenfort en
de kanonremise werden van hun aarddekkingen ontdaan.
De vele verspreid op het terrein liggende
kleine magazijnen voor de opslag van muni
tie, bijgenaamd de 'plofhuisjes', zijn toen ge
bouwd. Zij lijken vrij onbetekenend, maar zij
maken deel uit van de geschiedenis van Ne
derland in de Koude Oorlog. Bij Koninklijk
Besluit van 28 oktober 1959 werd Fort Uitermeer opgeheven als vestingwerk. Ook de
munitieopslag heeft voortgeduurd tot het
einde van de jaren vijftig. Sindsdien werd het
object totaal verwaarloosd. Niemand keek er
nog naar om. De historische gebouwen en de
munitiehuisjes raakten vervallen en het ter
rein veranderde in een wildernis.
In 1995 verkocht het Rijk het fort aan de
provincie Noord-Holland, die er een steun
punt voor wegenonderhoud en voor de muskusrattenbestrijding vestigde. In 2000 droeg
het provinciebestuur mij op een consolidatieplan voor het torenfort en de kanonremise te
maken. Dit plan is nu in uitvoering onder lei
ding van mijn jongere collega Paul van Vliet
uit Loosdrecht.
Geschiedenis van het torenfort

Het ronde torenfort dateert uit 1845. Dit dien
de voor het opstellen van geschut in en bo
venop de toren, alsmede voor het legeren van
manschappen. De toren behoort in ons land
tot de oudste in zijn soort. Torenforten zijn
gebouwd gedurende een periode van ruim 25
jaar, die omstreeks 1840 begon. Andere voor
beelden in de directe omgeving zijn de Westbatterij op de linkeroever van de monding
van de Vecht in Muiden en het Fort aan de
Ossenmarkt in Weesp. Bekend zijn ook de to
renforten Honswijk, Asperen en Vuren. Oor
spronkelijk spoelde op fort Uitermeer het wa
ter van de Vecht tot tegen de toren. Er liep
een fortgracht omheen, waarover een ophaalbrug.
In 1876 bracht men aan de toren verande

ringen aan omdat dergelijke bakstenen to
rens, vanwege de sterke verbeteringen van
geschut en de uitvinding van de brisantgranaat, te kwetsbaar waren geworden. De
gracht werd gedempt, de ophaalbrug afge
broken en de toegangsdeur dichtgemetseld.
De gemetselde borstwering rondom het dak
verdween. Er kwam tegen de toren een
wachtgebouw, dat via een nieuwe, kleine
deur in de torenmuur toegang tot de toren
gaf. Oostelijk tegen ongeveer een derde deel
van de omtrek van de toren en tegen het
wachtgebouw werd een aarddekking aange
bracht, die strekte tot over de daken van to
ren en wachtgebouw.
Er is nog een in werking zijnde sluis,
maar op een andere dan de oorspronkelijke
plaats. Hij verbindt als vanouds de 's-Gravelandse Vaart met de Vecht.

Toestand vóór de consolidatie

Het torenfort is een ruïne waarvan de uit
wendige ronde vorm met schietgaten, zij het
zeer verweerd, nog vrijwel intact en volko
men herkenbaar is. Van de binnenplaats, die
niet overdekt was, zijn de muren gesloopt
waardoor nu de constructie van de overwelf
de vertrekken en het dak daarboven, als was
het een opengewerkte maquette, zelfs beter in
een oogopslag te overzien zijn dan vóór de
sloop. In de bewaard gebleven delen zijn nog
veel interessante details heel illustratief. Dat
is een vrijwel uniek gegeven; alleen al een be
waard blijvende ruïne is in Nederland bijzon
der. Van de negen ronde torenforten in het
hele land is er slechts één - Uitermeer - een
ruïne.
De buitenmuur en een deel van de bin
nenmuren staan nog geheel overeind. De
kleine deuropening die vanaf 1876 vanuit het
wachtgebouw toegang tot de toren gaf, is
door sloop sterk vergroot. Het is nu de huidi
ge toegang en deze biedt door zijn grootte
ook van enige afstand een redelijk zicht op
het inwendige van de toren, zonder dat men
naar binnen hoeft te gaan.
Binnen bevond zich nog een grote hoe-
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veelheid puin van de afbraak. Daarop, en op
de restanten van het dak, groeiden bomen,
struiken en andere gewassen. Op één buiten
deur na waren alle houten ramen en deuren
verdwenen. Delen van het metselwerk lieten
nog steeds los.
Aan de buitenzijde zaten grote 'schillen'
metselwerk, ter dikte van een halve steen, in
meerdere of mindere mate los; andere waren
er reeds afgevallen. Het begin van dat proces
is vermoedelijk veroorzaakt door de schok
golf van enkele kleine explosies waarmee
men de afbraak begon. Foto's daarvan bracht
iemand, die toen als militair op het fortterrein
werkzaam was, tijdens een open monumen
tendag mee.
Vele auteurs hebben, zonder nader onder
zoek, indianenverhalen van elkaar overge
schreven, zoals bijvoorbeeld in een rapport
van de Monumentenwacht Noord-Holland.
Daarin staat dat tussen 1914 en 1918 gepoogd
is de toren met springstof op te blazen. Op
luchtfoto's van het fort die gemaakt zijn na
1930 is de toren echter nog geheel intact te
zien, met de aarddekking er op, de aarden
wal ervoor en de fortgracht aan de rivierzijde.
Uit de veronderstelling dat pogingen om het
fort op te blazen zijn mislukt, spreekt een
miskenning van de vakkennis van de spring
stoffendeskundigen van het leger. Het zou ze
ongetwijfeld gelukt zijn, maar ze wisten ook
dat door het in één keer opblazen van het to
renfort alle ruiten in de wijde omtrek zouden
springen.
Nadat de afbraak gestopt was veroor
zaakten vocht, vorst en begroeiing verder
verval. Het verval van een ruïne door natuur
lijke oorzaken is echter een traag proces. Er is
sinds de sloopwerkzaamheden die omstreeks
1954 hebben plaatsgevonden immers reeds
bijna een halve eeuw verstreken, maar de ruï
ne staat er nog steeds tot in details herken
baar bij.
Over de reden van het stoppen van de
sloopwerkzaamheden heb ik geen geschre
ven bronnen of getuigen kunnen opsporen.
Een moeilijkheid om hierover iets in een ge
meentelijk archief te zoeken is dat de betrok
ken gemeente Weesperkarspel is opgeheven
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De huidige binnenplaats ‘opengewerkte' gewelven van
het fort (foto auteur).

en haar gebied is verdeeld over verschillende
gemeenten. Het archief van Weesperkarspel
bevindt zich in het gemeentearchief van Am
sterdam. Aangezien het Provinciebestuur
geen opdracht had gegeven voor een bouw
historisch onderzoek is mijn onderzoek sum
mier gebleven.

C o nsolid atie

Het vele puin dat nog binnen in de toren lag
en de daarop groeiende bomen, struiken en
planten zijn verwijderd. Grote hoeveelheden
losse bakstenen, die in en rond de toren la
gen, zijn door jonge werklozen onder leiding
van de Stichting Herstelling schoon gebikt.
Met die bakstenen zijn binnen in de toren, op
plaatsen waar instortingsgevaar bestond, de
gedeeltelijk afgebroken muren tussen de ge
welfde ruimten hersteld.
De bomen en struiken op de restanten van
het dak zijn verwijderd, de bovenkant van de
resterende gewelven met de kunstige regenwaterafvoerkanalen van geel geglazuurde te
gels is hersteld en van een waterdichte laag
voorzien. Daarop is een laag vetplanten aan
gebracht. De betegelde druipkokers in de
muren functioneerden nog en behoefden dus
geen herstel. Twee gewelfde ruimten, de eni
ge waarvan de muren rond de binnenplaats
nog aanwezig waren, dienen nu als slaap- en
overwinteringsplaats voor vleermuizen.
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De fortgracht is opnieuw uitgegraven en
weer in open verbinding met de Vecht ge
bracht. Een paar resterende houten palen van
de ophaalbrug, de fundamenten van het ge
sloopte wachtgebouw en restanten van de
oude sluis steken boven het waterpeil uit. De
fortgracht beschermt de ruïne van de toren
met zijn flora en fauna. Wandelaars kunnen
deze rondom van buiten goed observeren en
door de grote opening hebben zij zicht op een
deel van het inwendige. Omdat de toren over
de fundamenten van het wachtgebouw lo
pend kan worden bereikt is de grote opening
in de torenmuur afgesloten met een modern,
fraai uitgevoerd ijzeren hek. Ook de sluis die
door het torenfort werd verdedigd en onder
de grond verdwenen was, is geheel uitgegra
ven. Het verschil tussen de huidige toestand
en de vroegere, toen het torenfort zelfs van
heel dichtbij geheel onzichtbaar was door bo
men, struiken, planten en mos, is spectacu
lair. Iets wat men beslist moet gaan zien, van
af een boot of vanaf het wandelpad langs de
Vecht. Zelfs vanuit de trein is de toren heel
even te zien.
Kanonremise
De kanonremise, die diende voor het stallen
van geschut en voor legering van een klein
aantal manschappen, is in 1874 gebouwd.
Omdat er nog zo veel soortgelijke kazematten
bestaan is hij minder interessant dan de
ronde toren. De remise was van zijn oor
spronkelijke aarddekking ontdaan en zeer
verwaarloosd. Bij bomvrije gebouwen was de
aarddekking een integraal onderdeel van het
ontwerp; met de regenwaterhuishouding
werd zorgvuldig rekening gehouden. Bij het
verwijderen van de aarddekking worden
meestal ook onderdelen van de regenwateraf
voer en -opvang verstoord, hetgeen een ster
ke erosie van het metselwerk tot gevolg heeft.
De scheuren in het metselwerk van de gevels
en van de gewelven zijn, voor zover dit nodig
was om verder verval te stoppen, nu hersteld.
Op het dak is een laag vetplanten aange
bracht. De sterk vervallen houten deuren zijn
geheel vernieuwd volgens de oorspronkelijke
solide constructie. De kanonremise dient nu

uitsluitend tot overnachtings- en overwinteringsplaats van vleermuizen.
Wandelpad
Buiten het hek, vanaf de huidige ingang van
het terrein linksom, loopt een wandelpad dat
uitkomt op het voormalige jaagpad langs de
Vecht. Dit wandelpad gaat verder langs de
Vecht over een kleine draaibrug, die vroeger
toegang gaf tot het fort. Deze draaibrug werd
in het jaar 2000 gerestaureerd en in 2001 fees
telijk weer in gebruik genomen. Het wandel
pad is het Wandelpad Fort Uitermeer.
T oekom st

De werkzaamheden aan en rond het torenfort
zijn vrijwel gereed. De provincie zoekt een
openbare bestemming voor het terrein. Het
vooruitzicht dat die bestemming niet beperkt
blijft tot bescheiden voorzieningen voor wan
delaars en roeiers maar te ver doorslaat naar
zeer commerciële exploitatie is heel bedenke
lijk. Het is strijdig met de oorspronkelijke vi
sie van de provincie om op dit terrein, dat di
rect grenst aan het natuurmonument Naardermeer, de ontstane ecologische waarden
van flora en fauna (uilen, vleermuizen, roof
vogels, kleine amfibieën, ringslangen) te be
houden.

Carlos Scheltema is architect, bestuurslid van
Het Nederlands Vestingmuseum te Naarden en
secretaris van de International Fortress Council,
een samenwerkingsverband van organisaties op
historisch vestingbouwkundig gebied in negen
Europese landen en één in de Verenigde Staten
van Amerika.

N oot

1

Zie p. 64 van het Fiets- en Wandelpadenplan
Noordelijke Vechtstreek d.d. 29 juni 1998 van
de provincie Noord-Holland.
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Tergooi, een fantasiewoord?
Piet Leupen
Onlangs fietste ik naar Ziekenhuis Hilversum om wat bloed te laten aftappen in ver
band met een onderzoek naar mijn cholesterol. Vanuit de verte zag ik een aantal vlag
gen vrolijk wapperen in de wind. De naam van het ziekenhuis was veranderd, er stond
nu met grote letters op aangebracht: Tergooi. Natuurlijk, ook ik had in de krant gele
zen dat een fusie met Gooi-Noord met goed gevolg geslaagd was. Maar die naam Ter
gooi bleef hangen. Er was iets mis mee, al moest ik dit even laten bezinken. Terugfiet
send naar huis begreep ik opeens mijn aarzelingen. Die naamgeving was fout!
Nu ben ik geen taalkundige, o f neerlandicus met een speciale interesse in taai,
maar een eenvoudig historicus. Ik besloot het aardrijkskundige naamwoord Gooi eens
op te zoeken in een etymologisch woordenboek en vond daar Gooi, het (o),
'landstreek', zie gouw. Gooi is een verbogen vorm van gouw. Er bestaat echter geen
enkel misverstand over het geslacht van gooi: (o) betekent onzijdig.
In het huidige Nederlands vermijden we liever de geslachten van zelfstandige
naamwoorden en spreken we over de- en het-woorden, waarbij de-woorden alle vrou
welijke en mannelijke zelfstandige naamwoorden omvatten en het-woorden de onzijdi
ge substantiva. Maar één ding is onveranderd gebleven: Gooi is een het-woord en niet
een de-woord.
Met de naam Gooi voor een ziekenhuis van onze regio is natuurlijk niets mis, de
relatie met de streek is voor iedereen direct duidelijk; hier is beslist geen sprake van
een fantasienaam. Maar de moeilijkheden beginnen met het voorzetsel te wat ervóór
staat. Wij zijn niet meer gewend om nog met naamvallen rekening te houden zoals in
het Duits. Maar we hebben ze wel gehad en soms worden die oude naamvalsvormen
van het lidwoord - die in verbuigingen zichtbaar zijn (des, der, den) - in bepaalde vas
te uitdrukkingen gehandhaafd en versmelten ze met het voorzetsel. Bij het voorzetsel
te: ten einde, ter zake enzovoorts. Dat is voor menigeen lastig, want in het ene geval
moet je achter het voorzetsel te een -n zetten, en In het andere geval een -r. Niet
iedereen heeft die kennis nog in zijn hoofd zitten. Want je moet zulke uitdrukkingen
gewoon leren.
De ramp is dat het moderne onderscheid tussen de- en het-woorden in die vaste
uitdrukkingen niet meer opgaat, omdat daarin de indeling naar geslacht (mannelijk,
vrouwelijk en onzijdig) de verbuiging van het voorzetsel bepaalt. Ai, dit is allemaal wel
moeilijk! Het spijt me, maar het is niet anders. Omdat het substantief Gooi onzijdig
(een het-woord) is, mogen we niet spreken van ter, maar moeten we zeggen en schrij
ven ten, zie het voorbeeld hiervóór gegeven. De -r achter het lidwoord 'de' (der) en
achter een samentrekking van lidwoord met bijvoorbeeld voorzetsel te hoort alleen bij
vrouwelijke zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud (en alle meervouden) te staan.
Tergooi is dus ten enen male fout Nederlands.
In de Gooi- en Eemlander van 17 oktober 2006 heeft dr. H. J. de Vriend al com
mentaar op deze verkeerde naam gegeven:
'Dit kan echt niet [...] ter is een samentrekking van “te" en “der" en die gebruik je
alleen bij vrouwelijke woorden zoals "gelegenheid”. Je zegt dan "ter gelegenheid".
Maar het Gooi is onzijdig. Dan zou het dus "Tengooi” moeten worden.
Nu, hiermee lijkt de zaak definitief gesloten. En ik zou dit stukje dan ook niet ge-
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schreven hebben als de redactie van De Gooi- en Eemlander niet om een reactie had
gevraagd aan Claudia Zuiderwijk, iid van de raad van bestuur van Tergooi. in plaats
van met een licht schaamrood op de kaken te bekennen dat zij en haar medebestuurderen van taal geen kaas hebben gegeten en dus gewoonweg niet wisten wat ze be
sloten, vlucht zij naar voren met een commentaar waaruit blijkt dat zij inderdaad niet
gehinderd wordt door enige kennis over het onderwerp. Het is amusant om haar argu
menten uit de krant op een rijtje te zetten - en nu ga ik er maar vanuit dat de krant
haar woorden correct heeft weergegeven, zo niet dan roep ik u allen op uw abonne
ment op dit blad op te zeggen! Wat zegt zij? 'Tergooi is puur een fantasiewoord. Een
woord dat we zelf hebben bedacht.'
Nog gekker

Ik kan bijna niet geloven dat een lid van het bestuur van zo’n grote instelling iets der
gelijks over zijn o f haar lippen kan krijgen. Aan de aardrijkskundige benaming Gooi is
niets imaginairs o f bedachts, aan het voorzetsel te ook niet. Als men werkelijk een
fantasiewoord had gewild, dan had men een aardrijkskundige fantasienaam (Gloep,
Goei?) met een zelf bedacht voorzetsel fke, Ie enz.) kunnen bedenken. Of de bestaan
de benaming Gooi kunnen verbinden met zo' n zelf verzonnen voorzetsel (Kegooi?
Legooi?). Natuurlijk, dit is te gek voor woorden en gelukkig heeft de rest van het be
stuur mevrouw Zuiderwijk hierin blijkbaar niet willen volgen. Maar het wordt nog gek
ker; zij vervolgt:
'Als wij een taalkundig kloppende naam hadden gewild, was het een andere gewor
den. We hebben met Tergooi een knipoog naar het Gooi willen geven, maar niet zo
zoutloos als "In Gooi" o f "Ten Gooi"'.
Hier valt bijna niet tegenin te gaan, dit is niet alleen volstrekte onzin, maar nog
erger, onkunde. De redenering deugt van geen kant: als het bestuur een taalkundig
kloppende naam had gewild had het een 'andere' naam gekozen. Dat heeft het niet
gedaan, zoals we constateren. Dus impliceert deze opmerking dat het bestuur opzette
lijk een fout heeft gemaakt. Waarom? Het antwoord luidt: om naar ons te knipogen!
‘Kijk eens, Gooiers, wat voor een leuke fout wij kunnen maken!'
Om even serieus te worden: ligt het niet in de rede dat het tot onze maatschappe
lijke omgangsvormen behoort dat we in de taal - het communicatiemiddel bij uitstek trachten om zo weinig mogelijk fouten te maken? Het geldt trouwens niet alleen voor
de taal, maar ook voor de organisatie van de medische zorg, om maar iets te noemen.
Ik mag hopen dat het bestuur het knipogen in dit geval achterwege laat.
We zijn nog niet aan het eind. Er komt ook nog een persoonlijke waardering aan te
pas: 7n Gooi' en 'Ten Gooi' zijn zoutloos. Wat wordt hier nu weer mee bedoeld? Zon
der smaak? Flets? Voor het eerste geldt niet dat het zoutloos is, maar dat het fout is.
In Gooi is een combinatie die wij in het Nederlands niet kennen: we zeggen 'in Het
Gooi’. Ten Gooi o f aan elkaar geschreven Tengooi is niet zoutloos, het is het enige
echte, goede Nederlands.
En dit moet het dan ook worden, wil het bestuur niet ten (niet ter) eeuwigen dage
het odium meedragen dat het taalfouten, gemaakt bij voorbeeld in de krant o f in de
producten van scholieren, als fantasiewoorden allemaal goedkeurt. Met o f zonder knip
oog.
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De Polder Dorssewaard te Vreeland
Anton Cruysheer
Dit artikel gaat over de polder Dorssewaard,
een van de meest interessante polders van de
Utrechtse Vechtstreek. Deze polder ligt tegen
Vreeland aan, aan de oostzijde van de Vecht
en wordt omringd door een deel van een
oude Vechtarm en door de wegen Bergseweg,
Kleizuwe en de Gabriëlweg (afb. 1). Directe
aanleiding voor het schrijven van dit artikel is
de ontdekking van drie oude kaartbeelden uit
ca. 1500 in Het Utrechts Archief1. Deze kaar
ten behoren tot de oudste kaarten uit de
Utrechtse Vechtstreek en zijn voor zover be
kend de oudste kaarten waarop duidelijke
verkavelingen zijn te zien. Hoewel aanvanke
lijk moeizaam te plaatsen zijn de kaartbeel-
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Afb. 1: Luchtfoto polder Dorssewaard bij Vreeland
(Google Earth 2005). Zie aan de zuidzijde de oude, afgesneden Vechtarm en de dorpskern. Rechts is de Vreelandseweg (N201) goed herkenbaar, die evenwijdig loopt
aan de Kleizuwe. Ook zichtbaar is het grote vierkante
areaal van het nieuw aangelegde polocentrum van Groot
Kantwijk. De meanderende vormen voeren terug tot het
achttiende-eeuwse, aan beide zijden van de Vecht, aan
gelegde landschapspark van Welgelegen.
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den nu overtuigend geïdentificeerd als voor
stellende de polder Dorssewaard te Vreeland.
In dit artikel wordt in het kort ingegaan op de
geschiedenis en bijzonderheden van de pol
der Dorssewaard met een nadruk op de ver
taling en betekenis van de kaartbeelden.

L andschap,
riv ier de V echt en o u d ste b ew o n in g

Het huidige landschap en bodem van de pol
der Dorssewaard is hoofdzakelijk ontstaan
gedurende het Holoceen, het laatste geologi
sche tijdvak dat tot aan het heden doorloopt.
In deze tijdsperiode trad een klimaatsverbete
ring op en een sterke invloed van water. Ge
durende de laatste Ijstijd was het hier echter
nog een toendragebied waar de wind vrij spel
had met veel zandverstuiving. Door het ver
beterde klimaat kwam de flora en fauna spoe
dig opzetten met een gevarieerd landschap
van naald- en loofbos, plassen en veengebie
den.
De rivier de Vecht lijkt haar intrede te
doen vanaf circa 800 jaar v.Chr., toen zij mo
gelijk aftakte van de Rijn en met een westelij
ke bocht om het hoger gelegen stuwwallenlandschap stroomde. Door overstromingen
bouwde de Vecht een klei- en zandpakket op,
ook wel stroomrug genoemd. Binnen deze
bredere afzetgronden ontstonden, pal aan de
rivierbedding, lage oeverwallen, oftewel de
natuurlijke bedijking. De bodem van de pol
der Dorssewaard bestaat voornamelijk uit
klei op een laag fijn lemig zand met her en
der enige dunne laagjes veen.
De Vechtstreek is vandaag de dag onder
meer een zogeheten veenlandschap, vanwege
het grote graslandgebruik ook wel veen
weidegebied genoemd. Dit hedendaagse
landschap wordt gekenmerkt door venige
bodems en een uitgebreid stelsel van (afwate-
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rings)sloten. Naast dit veenlandschap bestaat
de Vechtstreek uit een zandlandschap
(overgang naar het Gooi met afzettingen uit
de laatste twee Ijstijden), het rivierenland
schap en de droogmakerij of polder - het
gecultiveerde landschap.
Wanneer de mens zijn intrede in de
Vechtstreek deed is niet bekend maar kan
spoedig na het ontstaan circa 2800 jaar gele
den hebben plaatsgevonden. Langs de voor
malige beddingen van het Vechtstelsel kun
nen nog vele prehistorische woonplaatsen
aan het licht komen. Voor een beeld van de
oudste menselijke geschiedenis van de Vecht
streek zijn we geheel afhankelijk van archeo
logische vondsten. De oudste vondsten stam
men vooralsnog uit de Ijzertijd en Romeinse
tijd2. Nog in 2005 kwamen er Romeinse
scherven aan het licht bij Loenen aan de
Vecht3. Naast de vindplaatsen langs de Vecht
is tenslotte ook de rivier(bedding) zelf een
bron van informatie. Fascinerend zijn ook de
vaarbewegingen van bijvoorbeeld Romeinse
vloten en vikingschepen4.
De vroege Middeleeuwen is voor de pol
der Dorssewaard en omgeving een duistere
periode5. Het ontstaan van de nederzetting
Dorssen zal in deze periode liggen, maar of
het van Friese of Frankische oorsprong is zal
moeten blijken (zie over Dorssen ook hieron
der). Dorssen zal in de (latere) polder Dorsse
waard een nederzetting zijn geweest die zich
zowel richtte op de visvangst als op de vee
teelt, bescheiden landbouw en mogelijk han
del. Het maakte deel uit van de (Frankische)
gouw Niftarlake vanaf de zevende eeuw tot
circa 950 na Chr.6.
Ontginning en twist
Na 950 raakte de ontwikkeling van het ge
bied in een stroomversnelling. Op bestuurlijk
niveau deed zich een schaalvergroting voor,
waarbij de bisschop van Utrecht het gezag
voerde, de gouwindeling verdween en de
grootschalige ontginning van het landschap
ter hand werd genomen. De Kleizuwe, die
vanuit het midden van de oude rivierarm
werd uitgezet, vormde een belangrijke ontginningsas (voor Dorsseveen, Kortenhoef en

Ankeveen) èn verbindingsas tussen de Vecht
en het Gooiland7. Interessant is het kaart
beeld van De Lange waarin hij het Gooi en
omstreken rond het jaar 1000 weergeeft. Het
Gooi is hierop een eiland (stuwwal) van bos,
omringd door veengebied. Precies op de vijfmeter hoogtelijn, op het gebied waar veen
overgaat in stuwwal en waar water goed
voor handen is (levensbehoefte), ontstaan de
meeste kernen die vandaag de dag nog steeds
bestaan8.
De polder Dorssewaard, duidelijk afgeba
kend door de Kleizuwe - de verbindingsader
met het Gooi, bleek al gauw een twistpunt te
zijn waar de belangen verdeeld lagen. A. Bui
telaar heeft dit in een fraai schema inzichtelijk
gemaakt: de rechtsmacht en de tijns waren in
handen van het kapittel van Sint-Marie, de
tiend in handen van de ministerialenfamilie
Van Amstel, de parochie is vooralsnog onbe
kend. Buitelaar stelt hier in zijn dissertatie dat
het gebied rondom het Overmeer (huidig
Horstermeer) tezamen met Nigtevecht ook
institutioneel-geografisch gezien een eenheid
moet zijn geweest9. Gelet op de grootschalige
ontginningsaanpak (via de Kleizuwe) lijkt er
een directe relatie te zijn geweest tussen
Dorssen en Werinon (Nederhorst den Berg)10.
Wellicht dat daarom ook in religieuze zin een
relatie lag tussen Dorssen en de vroeg mid
deleeuwse dochterkerk van Werinon. De
Oostelijke Vechtdijk (Bergseweg) zal hiertus
sen dan als hoofdverkeersweg hebben gefun
geerd.
Tegenover de polder Dorssewaard, aan
de andere zijde van de Kleizuwe (scheidslijn)
ligt de polder Dorscherveen, een latere veen
ontginning waarvan de oudste naamgeving
uit 1235 dateert en waar mogelijk ook een
nederzetting heeft gelegen11.
Voor de ontginning vanaf mogelijk de
tiende of anders zeker de elfde eeuw, met de
aanleg van de Kleizuwe, is de afwatering een
interessant punt van onderzoek. Hier wordt
later in dit artikel op teruggekomen. Tot slot
markeert de bouw van een kasteeltoren in het
midden van de dertiende eeuw een heel nieu
we periode voor de polder Dorssewaard. De
bouw vond namelijk plaats op de westelijke
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Vechtoever, aan de veenbrug die het begin
van de Kleizuwe vormt. De bouw van dit
kasteel met de naam 'Vredelant' werd rond
1252 aangevangen onder de Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden12. 'De bouw was
een politieke meesterzet van de bisschop,
want niet alleen werd zo de handel be
schermd die de stad Utrecht via de Vecht
vanuit de Zuiderzee tot zich nam, ook maak
te de bisschop een statement met de precieze
locatiekeuze, namelijk pal op de grens van
het grondgebied van het graafschap Holland
en van het Sticht Utrecht. Bovendien was
deze locatie een soort drielandenpunt, want
het land recht tegenover het slot (de Dorssewaardse polder) was in beheer van de be
roemde leenmannenfamilie Van Amstel, die
juist op dat moment zich met kracht ontwor
stelde aan de invloedssfeer van het Sticht13.'
Wat volgde waren oorlogen en vele verpan
dingen van het slot die recentelijk nog eens
kort en bondig uiteen zijn gezet door JonkerDuynstee en De Kruyter. Het bovenstaande
maakt duidelijk dat de polder Dorssewaard
een roerige en belangwekkende geschiedenis
kent. En het wordt nog mooier, maar hier
over later meer.

De naam 'Dorssewaard'
Tijd om even stil te staan bij de naamgeving
van de polder Dorssewaard. Deze is namelijk
wat onduidelijk. De naam bestaat uit twee
delen, namelijk 'DORSE' en 'WAARD'. Beide
delen werden op vele manieren geschreven;
dorse, dorsse, dortsche, dorthsche, drosse,
etc. en waardt, wart, waart, etc.14. Maar ook
bijvoorbeeld 'Durskerwart' (1284/85). Moge
lijk gaat de naamgeving terug op het oudere
'Dursken': 'Wellicht mogen we aansluiten bij
een jammer genoeg alleen in het oudnoors
overgeleverd woord throskr = volgroeid, sterk,
maar noch de woordvorming (het suffix)
noch de betekenis is duidelijk.15'
Dan het tweede deel van de naam. In de
Van Dale staat dat 'waard' of 'weerd' een
oude benaming is voor in- of aan het water
gelegen land; oorspronkelijk eiland. In de
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Nederlandse rivierstreken in het bijzonder
gebezigd voor de buitendijkse gronden
(uiter- of buitenwaarden), buiten- of binnen
dijkse groeiplaatsen van griendhout (rijs- of
twijgwaarden). Voor de betekenis van de hele
naam zal het laatste woord nog niet gezegd
zijn, maar wellicht kan het worden uitgelegd
als een goede, vruchtbare, bewoonbare plek
direct aan het water gelegen. In ieder geval is
de naam 'Dorssewaard' met ontleend aan de
'Dorsemolen aan de ringsloot', zoals wordt
beweerd in het - overigens zeer lezenswaar
dige - monumenten-inventarisatieboek over
de gemeente Loenen16.
Dorssen
De nederzetting 'Dorssen' (ook wel Dorsken
of Dursken17), wordt wel op de westelijke
oever van de (oude) Vecht, op dezelfde plek
van het huidige Vreeland gesitueerd18. Deze
veronderstelling lijkt niet juist en wel om de
volgende redenen. Ten eerste lijkt het onlo
gisch een nederzetting te plaatsen op een plek
aan de westelijke zijde van de Vecht, terwijl
aan de oostelijke zijde de polders Dorsse
waard en Dorsseveen liggen. Deze polders
lijken met hun naamgeving immers in directe
relatie te staan tot Dorssen.
Bewoning zal zich in de late Middeleeu
wen hebben geconcentreerd op de plaats van
het huidige Vreeland, nadat midden dertien
de eeuw de Utrechtse bisschop Hendrik van
Vianden het kasteel Vredelant aan de westzij
de van de Vecht heeft gesticht, waaraan het
stadje (1265) is gegroeid. Ten tweede is een
voorwaarde voor bewoning, het houden van
droge voeten. In de vroege Middeleeuwen,
evenals in de Ijzertijd en Romeinse tijd, heeft
men daarom die plekken uitgekozen waar
het land niet of nauwelijks kon overstromen,
waar de grond vruchtbaar was én waar
(drink)water voor handen was. Op een hoogtekaartje uit het archief van het Hoogheem
raadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) te
Amsterdam19, maar nog overtuigender op
een kaartbeeld van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), is duidelijk te zien
dat dit opgaat voor de zuidwestelijke hoek
van de polder Dorssewaard; de locatie van de
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4/L 2: Inmiddels verdwenen toegangspartij aan de Kleizuwe van park Welgelegen in de polder Dorssewaard.

huidige vatenfabriek Greiff/Van Leer en om
geving. Hoewel ook de vondst van bijvoor
beeld een deel van een Romeinse kruikamfoor uit de eerste eeuw na Chr. te Vreeland
nog eens onderstreept dat in vroeger tijden
bewoning ook aan de westzijde van de Vecht
goed mogelijk was20, zal het vroegmiddel
eeuwse Dorssen in de zuidwestelijke hoek
van de polder Dorssewaard gelegen hebben.
Een archeologische zorg bestaat hierom ook
voor de actualiteit rond de ontwikkeling van
de gronden bij houtverwerkingsbedrijf Driessen (Kleizuwe) en Greiff/Van Leer.
Andere hooggelegen plekken in de polder
zijn onder meer Bergseweg 18 (Vreedenhorst)
en 28 (Groot Kantwijk). Deze plekken kunnen
heel goed de locaties zijn geweest waar de
oudste boerderijen hebben gelegen. Enkele
middeleeuwse vondsten steunen deze veron
derstelling21.
Fouten en aannames

Opvallend zijn de voor Vreeland, vaak over

genomen, gemaakte fouten rond jaartallen en
dergelijke. Storend zijn bijvoorbeeld de aan
names die gemaakt worden in een artikel
over de stadsvorming van Vreeland22. Daar
om hi eronder enkele kanttekeningen. Aller
eerst is door Van Amstel in 1999 reeds duide
lijk gemaakt dat de stichting van het kasteel
Vredelant door de Utrechtse bisschop Hen
drik van Vianden plaatsvond rond 1252 en
niet zoals elders wordt gesuggereerd tussen
1256 en 1260 23. De bouw van een weerbare
kasteeltoren (die de eerste fase van het slot
feitelijk was) zal daarbij vermoedelijk eerder
binnen een jaar of drie (grotendeels) zijn vol
bracht, dan pas zeven jaar later in 1259 24. Dat
archeologisch onderzoek duidelijk zou heb
ben gemaakt dat 'het eerste kasteel van
Vreeland' tussen 1258-1260 zou zijn ge
bouwd, een dergelijk onderzoek heeft name
lijk nooit plaatsgevonden, is onjuist. Ander
archeologisch onderzoek overigens wél, na
melijk in 1979 en 1995 2\ Recent is de moge
lijkheid geopperd dat de bouw van de twee-
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de fase van kasteel Vredelant aan het eind
van de dertiende eeuw kan worden geplaatst
en dat deze uitbreiding direct samenhangt
met de gebeurtenissen pal na de moord op
graaf Floris V26. Dat de stichting van kasteel
en stad plaatsvond op een plek die tot dan
toe onbewoond was kan niet waar zijn: de
polder Dorssewaard en het plaatsje Dorssen
lijken een vroegmiddeleeuwse oorsprong te
hebben. Hoogstens kan aan de westzijde van
de Vecht enige concentratie van bewoning
hebben plaatsgevonden nadat de bocht in de
rivier de Vecht in 1438 werd afgesneden27.
Dat de stad Vredelant niet uitgroeide tot een
grote stad kan mede worden verklaard door
dat de ambachtslieden uit dit stadje rond
1275 werden overgeplaatst naar het opko
mende Amsterdam28.

Een landgoed in de polder
Na de Middeleeuwen zijn er in de polder
Dorssewaard enkele fraaie landhuizen ge
bouwd. Aan de Bergseweg zijn dat 'Brugzicht' (oorspronkelijk 'Beekzicht'29) en 'Vreedenhorst'. Ook werden er boerderijen geves
tigd zoals 'Veelust', 'Groot Kantwijk', 'de stal
van Bethlehem' en de opvallende boerderij
namen 'het Hemeltje' en 'de Hel' (Klein Kant
wijk), waarvan de eerste naam van de inmid
dels verdwenen boerderij nog voortleeft in de
naam van de brug, of eigenlijk beter: Schut
sluis 'Het Hemeltje' (1931/1932) van het Hilversums Kanaal op de hoek Bergseweg/
Gabriëlweg30. Boerderij 'Het Hemeltje', nu
gelegen tussen gemaal en sluis, lag voorheen
in de Prutpolder.
Aan de Kleizuwe lag 'Oostbeek', 'Forthoeve' en het jachthuis 'Het Plantagehuis31'.
Opvallend is verder dat er een groot aantal
Noord-Hollandse stolpboerderijen zijn ge
bouwd, zowel op de plek van Welgelegen
(zie ook hieronder), 'Forthoeve' en aan de
Bergseweg nr. 14 en 16. De meeste zijn door
brand (door hooibroei) afgebrand. De land
huizen en boerderijen zijn elk een apart arti
kel waardig - en gelukkig is dat voor een
enkele locatie ook reeds gebeurd - maar voor
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al het landgoed in de polder Dorssewaard
van de buitenplaats 'Welgelegen' is voor de
geschiedenis van de polder Dorssewaard van
belang.
De buitenplaats Welgelegen lag aan de
Nigtevechtseweg, dus aan de westzijde van
de Vecht en is mogelijk rond 1712 gesticht.
Rond 1785 kocht lakenhandelaar Jan van der
Tuuk het landgoed en breidde het in een tijd
bestek van 21 jaar uit, waarmee het de in
drukwekkende omvang bereikte van circa
140 hectare, nota bene aan beide zijden van
de Vecht gelegen, inclusief een groot gedeelte
van de polder Dorssewaard. De polder werd
op een indrukwekkende wijze ingericht als
een romantisch park met diverse ingangen
(afb. 2), bossen, weelderige lanen, vijvers en
fraaie uitzichten (afb. 3)32.
De buitenplaats, nu boerderij, 'Breeë/
vecht' ligt even ten zuiden van het reeds lang
verdwenen 'Welgelegen' en stamt mogelijk
uit 1728. Hierbij gaat een opmerkelijke verge
lijking op met 'Welgelegen', namelijk beide
zijn een indrukwekkend groot landgoed die
zich aan beide zijden van de Vecht uitstrekte,
waarvan beide een deel in de polder Dorsse
waard. 'Breeëvecht' strekte zich uit tot en met
het buiten 'Vreedenhorst' en omgeving en
verkreeg haar grootste omvang in 1829, een
kwart eeuw na de grootste omvang van
'Welgelegen'33.

Afb. 3 : Het park Welgelegen.
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Ontdekking van oude kaarten
Nu op hoofdlijnen de geschiedenis en bijzon
derheden van de polder Dorssewaard in
beeld zijn gebracht, is het tijd voor het hoog
tepunt; de ontdekking van de kaartbeelden in
Het Utrechts Archief (HUA). In eerste instan
tie werden in 2005 twee kaarten ontdekt (afb.
5 en 6) en enige tijd later een derde (afb. 7),
die op slag werden herkend en in verband
werden gebracht met de eerste twee. Overi
gens waren de kaarten 1 en 3 bekend in het
fotoarchief, kaart 2 werd ontdekt tijdens het
doorbladeren van het boekwerk uit circa
1500, waarin zich ook kaart 1 bevond (HUA
1159).
Aangezien de kaarten waren onderge
bracht in het archiefdeel van Vreeland binnen
Het Utrechts Archief, leek het er enige tijd op
dat de kaarten het oude stadcentrum van
Vreeland voorstelden. Het verband werd
gelegd met het nog altijd vrij onbekende kas
teeltje Groenevelt te Vreeland, waarvan ook
een kaartbeeld bestaat41. Pas enige tijd later
werd duidelijk dat het echter ging om de
gehele polder Dorssewaard. In de loop van
2006 bracht Kees Beelaerts van Blokland een
artikel van Immerzeel onder de aandacht,
waarin reeds in 1987 het grote kaartbeeld
werd beschreven (St. Marie, inv.nr. 1116).
Echter, Immerzeel zag hierin - zeker niet
ondoordacht - zowel de polder Dorssewaard
als de Prutpolder. Kijken we echter bijvoor
beeld naar een andere kaart (afb. 4), dan zien
we genoeg aanknopingspunten om de kaart
in overeenstemming te brengen met de pol
der Dorssewaard. Op deze kaart is heel dui
delijk de ontginningsas zichtbaar midden
door de polder Dorssewaard. Dit betreft
waarschijnlijk een dijk met een slootje dat via
een watermolen aan de Gabriëlweg voor de
afwatering zorgde richting Vecht. We kunnen
deze as zelfs nog herkennen op een vooroor
logse luchtfoto (afb. 8). Let ook op bijvoor
beeld de splitsing van dijk en weg
(Bergseweg) die loopt tot aan de sluis bij
boerderij 't Hemeltje (heden Schutsluis). De
onderzijde van het water op de oude kaart
beelden betreft de oude Vechtarm. Overdui-
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Afb. 4: Fragment topografische kaart door P.A. Ketelaar,
1770-1781, met het dijkje middendoor (Nationaal A r
chief, Den Haag; OSK, inv.nr. H 50A b3).

delijk is dat, ondanks een heldere weergave
van de perceelsgrenzen, de polder wat ron
der en platter is weergegeven dan in de reali
teit.
Op verzoek heeft Gijs Boink, onderzoeker
bij het Nationaal Archief, zich veel moeite
getroost enkele antwoorden te ontfutselen
aan de moeizaam leesbare kaart. Zijn verta
ling betreft die van de kaart van St. Marie
(HUA 1116). De andere kaartbeelden uit het
boekwerk (HUA 1159) zijn eveneens erg inte
ressant - zeker in combinatie met het boek
werk waarin zij zich bevinden - maar zijn vrij
ontoegankelijk wegens het vroeg zestiendeeeuwse snelschrift. Hopelijk wordt met dit
artikel de interesse gewekt voor een nader
onderzoek naar deze archiefstukken. In het
bestek van dit artikel ligt de focus op het
fraaie kaartbeeld van St. Marie. En daarop
valt al genoeg te ontdekken. Nog even de
datering, deze is niet helemaal duidelijk. Het
kaartbeeld dateert in ieder geval niet uit 1516,
zoals Immerzeel aannam. Veeleer omstreeks
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Een stroom aan verhalen
De polder Dorssewaard kent nog vele bijzon
derheden, waarvoor het bestek van dit arti
kel te kort is om hier dieper op in te gaan.
Daarom worden hieronder nog kort enkele
aspecten aangestipt.
Hofstede Groenevelt: een mysterieus en
minimaal vijftiende-eeuws kasteeltje met
dubbele omgrachting waarover nu het be
drijventerrein Van Leer/Greiff is aangelegd34.
Volgens oud werknemers is hiervoor geen
grond afgegraven, waardoor grachtbodem
en eventuele funderingen nog intact kunnen
zijn en daarmee van groot archeologisch be
lang.
De Dorsemolen: Pal aan de Gabriëlweg
heeft aan de molenwetering vanaf de zeven
tiende eeuwl?) tot aan het eind van de ne
gentiende eeuw een poldermolen gestaan.
Het Gemaal: Halverwege de Bergseweg
staat een robuust gemaaltje dat in 1895 is
gebouwd ter vervanging van de Dorsemo
len. Van oorsprong liep het gemaal op petro
leum, nu is het elektrisch aangedreven35. Na
een windhoos in juli 1966 stond in de polder
Dorssewaard 35 cm water dat dit gemaal in
vier dagen wist weg te werken36.
De galg: In de polder Dorssewaard lijkt
door de tijd heen op twee plekken een galg
te hebben gestaan, die vooral vanaf de Kleizuwe gezien moest worden37. Zie afb. 4.
Bunkers: Langs de Kleizuwe (net buiten
de polder Dorssewaard) en de Bergseweg
staan diverse bunkers uit de periode 19301935 die naar niet eerder zijn beschreven
maar het wel waard zijn gezien te worden,
zeker in relatie tot het negentiende-eeuwse
fort Kijkuit aan het einde van de Gabriëlweg
(onderdeel van de Nieuwe Hollandse Water
linie).
De doopvont: Deze mogelijk veertiendeeeuwse, fraai bewerkte doopvont uit de
Grote kerk te Vreeland deed in de negen
tiende eeuw nog dienst als schampsteen
aan de Kleizuwe, na te zijn opgegraven in
een tuin nabij de kerk38.
Water: De polder Dorssewaard vertelt
bovenal een bijzonder verhaal over waterbe
heer, dijkonderhoud, ontpoldering, watermo
lens, peilbesluiten en de hiermee samenhan
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gende ontginning van het landschap. Meer
hierover is te vinden in het AGV-archief.
Jaagpad en rolpalen: Langs de Vecht zijn
nog delen herkenbaar van het oorspronkelij
ke jaagpad waarlangs schuiten werden
voortgetrokken. De rolpalen, waarvan een
enkele reconstructie nabij Brugzicht niet zou
misstaan, waren tot een halve eeuw terug
een vertrouwd gezicht.
Natuurwaarden: de diversiteit aan flora
en fauna is groot in de polder Dorssewaard.
Inventarisaties bij de heren Aalderink (Berg
seweg 2a) hebben dit meermaals aange
toond 39. Het is desalniettemin ook een
kwetsbaar gebied waarbij een continue be
wustzijn en zorgvuldigheid is vereist.
Lantaarns: Op oude prentbriefkaarten
zijn nog de oude elektrische lantaarns zicht
baar die in 1898 opzien baarden in het dorp
en omgeving. De lantaarns werden gereali
seerd door de zuivelfabriek Concordia
(locatie Van Leer/Greiff) die in een paar
maanden tijd een elektriciteitsnetwerk aan
legde in het dorp.
Tweede Wereldoorlog: Op 1 januari
1945 stort in de boomgaard van de familie
Beusekom aan de Kleizuwe 129 te Vreeland
omstreeks het middaguur een Focke Wulf
190-A8 neer. Brokstukken van het toestel
zijn in 1978 tijdens een bergingspoging uit
de grond van de polder Dorssewaard ge
haald door Stichting Luchtvaartarcheologie
Nederland. De piloot is pal voor de crash ge
sprongen, maar overleefde de val niet40.
Bedrijvigheid: De polder wordt van ouds
her ook gekenmerkt door veel bedrijvigheid,
alhoewel de meeste bedrijven reeds beëin
digd of verplaatst zijn. Op 'Vreedenhorst'
was vanaf het midden van de achttiende
eeuw tot 1810 een katoendrukkerij geves
tigd, naast Van Leer/Greiff/Boterfabriek en
de diverse boerenbedrijven betreft dit onder
meer de grindzeverij en later de oliestokerij
van Boelhouwer, het bruggenbouwbedrijf
Prinssen Waterwerken, het bestratingsmaterialenbedrijf Kruijshaar Plaveissel BV, de om
streden zandwinning van Ballast Nedam, het
houtverwerkingsbedrijf Driessen en het Polocentrum Groot Kantwijk.

TVE 25e jrg. 2007

y

srsc
• -»
V

-3 **«*/*
4,t‘"v' ••^r»**'/xee<

ya

' — *• 7 V J

' p i ■■

■ 7- y-*-/■•
- t - r t \* t-

^ t r:; ;?■;^y;:5.

• '/ A A

*TA
' ^

y H

AP

***$/*.
f*"

T£z£fxx-

m ÊÊk

Kh HHHh P
Afb. 5: Kaart 1 (HUA)

Afb. 6: Kaart 2 (HUA)

Kaartjes betreffende drie processen, gevoerd tussen het domkapittel en de kerkmeesters van Breukelen over de eigen
dom van 3 morgen land in de polder O ften Nesch bij het slot Vredelant, '1506-1512 (HUA, Archief aan het Kapittel
van de Dom te Utrecht, 1220-1811, toeg. 216, inv.nr. 1159).

het jaar 1500. De kaart van St. Marie is waar
schijnlijk de oudste en de andere twee kaar
ten volgen binnen enkele jaren. Het nauw
keurige kaartbeeld was nodig, aangezien er
veel heibel was ontstaan over de precieze
eigendomsverhoudingen van enkele morgen
grond. De twist duurde mogelijk een jaar of
tien (of zelfs langer), waarna de rechtbank
een definitief vonnis velde. Dit alles staat in
de dikke boekbundel (HUA 1159) verhaald,
maar nogmaals; dit valt vooralsnog moeilijk
te achterhalen. Gelukkig is er dan het kaart
beeld van St. Marie. Onder de afbeeldingen
7-1 en 7-2 van kaart 3 volgen de transcripties.
Interpretatie en betekenis

Tot zover de transcriptie. De namen van de
twistende heren zijn mogelijk Claes Gherijts,
Jan die Wit en Claes Block. Wellicht betreft
het niet Claes Gherijts maar Petrus Gherijts.

Deze laatste naam komt namelijk op de ach
terzijde van de kaart voor en Claes Gherijts
op de voorzijde. Misschien heeft de tekenaar
zich vergist in de naam 'Claes' gelet op de
naam Claes Block? Hoe dan ook lijkt het
twistpunt te worden weergegeven in regel 8
van de achterzijde van de kaart, die terug
komt op de voorzijde van de kaart in num
mer 13; 'den een merghen'. Vandaar ook dat
hier het toegangshek zo prominent wordt
weergegeven. Een ander twistpunt betreft
waarschijnlijk nummer 6. 'dit sin die twe
merghen'. In de beschrijving van het inventa
risnummer 1159 staat ook beschreven dat het
gaat om een geschil over 3 morgen.
Opmerkelijk is verder dat voor deze kaart
geen gebruik is gemaakt van enkele duidelij
ke referentiepunten; de hofstede Groenevelt
en het kasteel Vredelant, ten tijde van de
kaart beide nog in gebruik. Ook wordt ner-
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Afb. 7-1: Kaart 3, Kaart van enige percelen land gelegen aan de Vecht onder Vreeland. Pentekening zonder naam. Ca.
1500,1 blad (HUA, Archief Kapittel St. Marie, toegang 221, inv.nr. 1116).
Transcriptie voorzijde kaart 3:
1. dit sin die onlanden / 2. Huegen die is dat / 3. Molencamp / 4. (op zijn kop:) breet X X V III roey lanck X L V roey / 5.
LXV1 lanck X V II ende quartier breet / 6. dit sin die twe merghen / 7. cromme sijwech (ofsijweg) / 8. coerte hoevle] /
9. dit sin driee wier hong / 10. die hoghe nering / 11. die leghe nering /1 2 . die nijwe dijck / 13. den een merghen / 14.
Vechtdijck /1 5 . Vechtdijck / 16. Claes Gherijts huus /1 7 . Vrelantdiek /1 8 . Vecht

gens de polder met naam genoemd. Wel
wordt gesproken van de polder 'Opten
Nesch' in de inventarisbeschrijving (HUA
1159). Natuurlijk gaat het hier niet om De
Nes ten noorden van de polder Dorssewaard,
aangezien deze pas in de zeventiende eeuw
ontstond na doorgraving van dit deel van de
Prutpolder. Het woord 'Nes' staat voor een
reeks aan beschrijvingen, die alle van toepas
sing zijn op de polder Dorssewaard, zoals een
landtong aan een scherpe rivierbocht42. Ver
klaring voor het ontbreken van de duidelijke
omgevingsfactoren, kan zijn dat het stuk op
gesteld is door een notaris, die misschien
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nooit in het gebied is geweest en zich toe
spitste op de twist, op de morgen land en op
de precieze lengte- en breedtematen.
Nog enkele bijzonderheden van de kaart
zijn:
2. Huegen die is dat - wellicht slaat dit op
het deel van de Gabriëlweg, na de mo
len?
3. Molencamp - de molen en het molen
huis zijn tot nu toe onbekende bouwsels
in de polder Dorssewaard en daarom
een melding op de Archeologische Monumentenkaart waard. Het voorkomen
van een laat middeleeuwse poldermo-
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Afb. 7-2: Keerzijde van Kaart 3
Transcriptie keerzijde kaart 3;
(r.1) item die molencamp lanck xlv roey ende breet 28,5 [Romeinse cijfers omgezet] facit 2 morgen ende 37,5 roey
(r.2) item die 2 morgen lanck 66 roeyen lanck [...] ende 17 roey ende quartier breet facit 11 hont ende 37,5 roey
(r.3) item 2 campen naest die 2 morgen zulidwaerts1 lanck 92 roey ende 1 vierdel ende breet 23,5 roey facint 3,5 mor
gen 60+ [deels onleesbaar] roey
(r.4) item nog die 2 campen naest die voirschreven campen zuytwaert lanck 70,5 roey ende breet 24 [en] 1 quartier fa 
cint 2,5 morgen ende 2 bont ende 10 roeyen
(r.5) item die hoich nering daer ‘t huus op staet is lanck 68 roede ende breet 43,5 roeden ende hier
(r.6) sijn mede inghereekent die 3 hont beboerende jan die Wit facint 5 morgen [onleesbaar] 32 roeyen
[voor de regels 1-6 staat:] aen die west sijde van de nywen dijck
(r.7) item aen die westsijde van den nywen dijck die naeste 2 campen aen den dijck lanck 72 roeden ende
(r.8) breet 47 roeden hier is mede ingherekent die enen morgen dair twist om is facit 5,5 morgen
(r.9) item die andere 2 campen mit die hofstede ende koerngaert dair Claes Block op ivoent lanck 114
(r.10) roeden lanck ende 49,5 roede breet facit 9 morgen 2 hont 43 roey
voor deze regels 7-10 staat: aan die oost west sijde van den nywen dijck [NB: 'oost' is doorgehaald!]
(r.11) Somma Sommarum 32 morgen ende 2 hont kier is mede in gherekent die
(r.12) 3 morgen dair die van Brokelen [onleesbaar] op maken ende die 4 hont
(r.13) van jan die W it ende die Vechtdijck dair buten ghelegen ende die nywen dijck dair in gherekent
(r.14) item die westsijde
(r.15) [onleesbaar] van den nywen dijck 33,5 ende 30 roey facit 5,5 mergen 80 roey
dwars in de linkerbovenhoek staat:
Petrus Gherijts [onleesbaar]
over inert [onleesbaar]
quondam colonus
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len is zonder meer intrigerend en ver
dient nader onderzoek.
8. Coerte hoev[e] - deze afbeelding verwijst
naar de kerk van Kortenhoef en is een
van de oudste weergaven van deze
kerk. Het onderstreept ook de zienswij
ze van de rol van verbindingsweg van
de Kleizuwe naar (de kerk van) Korten
hoef.
12. die nijwe dijck - een nu nieuw ontdekte
ontginningsas midden door de polder
Dorssewaard en die mogelijk in de vijf
tiende eeuw is aangelegd ter verbete
ring van de afwatering in de polder en
daarmee een meer intensieve benutting
van het areaal in de polder.
16. Claes Gherijts huus - ongeveer op de
plaats van het huidige Plantagehuis
(afb. 9) heeft in de late Middeleeuwen
blijkbaar al eerder een huis/boerderij
gestaan. Dit huis heeft pal tegenover het
kasteel Vredelant gelegen, bij de veenbrug.
(r.9) item die andere 2 campen mit die hofstede
ende koerngaert dair Claes Block op woent
lanck 114 - ook dit is een bijzondere
ontdekking; de eerste literaire bron
waarin wordt gesproken van een hof
stede op de plaats van het huidige land
huis Vreedenhorst (waarvan een laatj-]
middeleeuwse oorsprong al wel werd

'( L i *

■

Afb. 8: Luchtfoto van het dorp Vreeland en de polder
Dorssewaard uit ca. 1935-1940 (bron onbekend).
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vermoed maar nog niet kon worden
bewezen)43. Ook wordt hier gesproken
over een 'koerngaert', oftewel een korengaard/korenveld en een duidelijke
laatmiddeleeuwse verwijzing naar
landbouw in de polder. De naam 'Claes
Block' verdient eveneens een vervolg
onderzoek in de (Utrechtse) archieven.
Wat op de kaart nog opvalt is de grote blok
vormige verkaveling. 'Op het oude land heeft
de verkaveling een onregelmatige, overwe
gend blokvormige structuur met her en der
een min of meer gereguleerd strookvormig
verkavelingspatroon, evenwel zonder dat een
constante perceelsdiepte kan worden vastge
steld44.' De verkavelingsstructuur, zoals is te
zien op de kaartbeelden, is van mogelijk
vroegmiddeleeuwse oorsprong en daarmee is
het uitzonderlijk dat deze verkavelingen nog
op bijvoorbeeld negentiende-eeuwse kaarten
en zelfs voor een deel op hedendaagse kaar
ten zijn te herkennen. Het meest duidelijk is
het bijna vierkantige stuk land, dat momen
teel in gebruik is als bedrijventerrein Van
Leer/Greiff en directe omgeving.
Kleizuwe
De Kleizuwe is een fraai landweggetje dat
van Vreeland naar Kortenhoef loopt, maar
van oorsprong ook rechtdoor liep naar de
Heerenweg in Ankeveen. Het is een van de
oudste (ontginnings)wegen van de Vecht
streek, mogelijk aangelegd ergens tussen 900
en 1050 na Chr.. 'De Oude Weg heeft aldus
niet alleen gefungeerd als ontginningsbasis
voor Dorsseveen, Kortenhoef en Ankeveen,
doch tevens als verbindingsroute tussen de
Vecht bij Vreeland en het Gooise gebied45.'
'De Kleizuwe is de weg, die vanaf het
kasteelterrein van Vreeland noordoostwaards
richting Hilversum gaat en de scheiding tus
sen de polder Dorssewaard en de plas Wijde
Blik vormt. Het woord 'zuwe' in de straat
naam heeft een betekenis van 'pad in het
moeras' en verwijst hier naar een grens, in dit
geval de historische grens tussen het graaf
schap Holland en het Sticht. Deze laatste ligt
nu langs de autoweg N201 van Vreeland naar
Hilversum. De Kleizuwe was oorspronkelijk
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een dijk tussen twee sloten, die echter nu
gedeeltelijk gedempt zijn46.'
'Zuwe' is mogelijk ook een verbastering
van 'zijdewind'. Het zijn oorspronkelijk ka
den of lage dijken in een veenontginningsgebied die nu als weg dienst doen47. In het
Noordhollandse wordt eenmaal een zuwenaam aangetroffen, namelijk de Kleizuwe
tussen Vreeland en Kortenhoef (p. 34). Hoe
wel feitelijk is de naam voor de helft Utrechts,
aangezien de Kleizuwe precies langs de pro
vinciegrens liep (de Zuwe is bij de laatste
gemeentelijke herindeling aan beide zijden
gemeente Loenen geworden en zowel de
gemeentelijke als de provinciale grens ligt nu
bij de N201). Bij nummer 17 wordt deze weg
'Vrelantdick' genoemd, oftewel; de Vreelanddijk(weg). Het is opmerkelijk dat de naam
Kleizuwe in de loop van de tijd onder allerlei
namen bekend staat: De Zuwe, Clevzuwe, de
Oude weg, De Kley Zuwe, Kortenhoefseweg,
de Regte Zuwe, Zandzuwe, Cleysuwe, Kleysuwen, Zuwedijk, Laan van Kortenhoef naar
Vreeland, Vreelandse Zuwe, Sandzuwe45,
Vredelander Zijttwen (Vredelandse Zijtwende)49, Cleyzijwen en nu dus ook 'Vrelantdick'.
Het slootje naast deze dijkweg aan de kant
van de polder Dorssewaard werd in een polderschouw 1713 'Kleysuwense Weteringh'
genaamd, vroeger door Vreelanders ook wel
'De Beek' genoemd 511.
De namen voor deze een en dezelfde dijk
en weg (en sloot) worden in de loop van de
tijd telkens door elkaar heen gebruikt. Het
gebruik van de naam 'die nijwe dijck' (num
mer 12) zou ook een contrast kunnen vormen
met deze overduidelijke oude dijkweg (de
Kleizuwe dus), en niet per se het contrast dat
Buitelaar ziet in/met de Nieuwe weg - die
wordt gevormd door de huidige Kortenhoefse Dijk (p. 196). Buitelaar stelt ook dat de
oudste ontginningslijn wordt gevormd door
de 'Vredelandse zijdwende', later Kleizuwe
geheten (p. 197) en dat deze door het Over
meer (Horstermeer) liep en aansloot op de
Heerenweg onder Ankeveen. Door afkalving
van de oevers zou deze ontginningsbasis
voor meer dan de helft door het meer zijn
verzwolgen (p. 188, 196 en 197). Het is moei

lijk te beoordelen of hierin waarheid schuilt,
maar de ontginningsas kan ook voor een
groot deel de huidige (oorspronkelijke) oe
vers van het Over/Horstermeer hebben ge
volgd om vervolgens aan te sluiten op de
Heerenweg. Hiermee kan immers nog steeds
de evenwijdig lopende 'knik' in de Kortenhoefse Dijk worden verklaard.
Gabriëlweg

De Gabriëlweg staat op de kaart onder num
mer 7 met de naam 'cromme sijwech (of sijweg)'. Immerzeel leest hier overigens
'Cromme Suwen'51. De Gabriëlweg is ver
noemd naar de huidige molen Gabriël, maar
heette hiervoor Vaartweg, Kortenhoefsewetering en - zover na te gaan - van oorsprong
'Suwendijck'52. Deze naam kan gelezen wor
den als zijnde de dijk(weg) lopende van de
(Klei)zuwe naar de Vecht(dijk) of omgekeerd.
Ook hier is sprake van de Zandzuwe, die
langs de ringsloot loopt en welke beginjaren
30 van de twintigste eeuw werd opgenomen
in het tracé van het Hilversums kanaal53.
De Gabriëlweg zou wel eens even oud
kunnen zijn als de Kleizuwe zelf (vermoe
delijk tussen 900-1050). De ontginningsas
Kleizuwe had, naast de functie van een ver
bindingsweg, vooral ook een afwateringsfunctie, om de kleiige polder Dorssewaard zo
goed mogelijk te kunnen gebruiken. Pal aan
de Vechtdijk ging dat nog wel, maar vooral in
de zuidoosthoek van de polder zal het land
gebruik door de lagere ligging bemoeilijkt
zijn. Een verbindingsweg, of 'Sijwech', rich
ting de Vecht zal vanuit dit oogpunt mogelijk
in een keer zijn aangelegd. De midden op
deze (dijk)weg gebouwde poldermolen on
dersteunt deze gedachtegang.
Bergseweg

De Bergseweg staat van oudsher bekend on
der de naam 'Oosten Vechtdijk'54. Op de
kaart staat onder nummer 14 en 15 simpel
weg 'Vechtdijck'. De Bergseweg loopt van
Vreeland naar Nederhorst den Berg en ver
wijst naar dit laatste; de (kerk)berg bij Neder
horst. Toen de Kleizuwe en Gabriëlweg nog
niet waren aangelegd was de Bergseweg,
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naast de Vecht zelf, de enige verbinding met
Nederhorst den Berg (en verder). Gelet op de
'institutioneel-geografische eenheid' van het
gebied5S, zal deze verbinding tussen Dorssen
(en later Vreeland) en Werinon (later Neder
horst den Berg) van direct belang zijn ge
weest. Het onderhoud van deze dijkweg zal
daarom mogelijk al vroeg zijn opgepakt.
Opmerkelijk op de oude kaart is de afsnij
ding die de weg maakt van de dijk, zoals
deze vandaag de dag nog steeds bestaat en
loopt tot aan de schutsluis 't Hemeltje. Deze
afsnijding kan verklaard worden uit het feit
dat dit afgesneden deel van oorspong een
wat lager gelegen gebied was en daarom in
gebruik als vloeiweide of uiterwaarde en
door plaatselijke boeren in gebruik was als
weide wanneer de waterstand van de Vecht
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dit toeliet. Vooral vanaf circa 1950 werden
hier de eerste huizen gebouwd en vestigden
zich de eerder genoemde bedrijven als Prinssen Waterwerken en Kruijshaar Plaveisel BV.
Vanaf eind jaren '80 verdwenen deze bedrij
ven en maakten plaats voor enkele villa's.

T ot slot

Met de ontdekking van de laat middeleeuwse
kaartbeelden en de identificatie met de pol
der Dorssewaard, in combinatie met de voor
afgaande, algemene beschrijving van de bij
zonderheden van de polder, is in dit artikel
inzichtelijk gemaakt wat voor ontdekkingen
nog liggen te wachten in de kleiige onder
grond van deze historierijke polder en in de
diverse archieven. Ondanks de ontwikkelin
gen van de laatste 25 jaar is de polder Dorsse
waard nog altijd een hoog kwalitatief gebied
dat aantrekkelijk blijft voor bewoners, wan
delaars, fietsers en de recreatievaart.

Anton Cruysheer (1975) studeerde Culturele en
Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van
Utrecht en vervolgens Archeologie en Prehistorie
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na enke
le publicaties en enkele werkzame jaren als erfgoedadviseur, is de auteur momenteel werkzaam
bij de A B N A M R O bank. Daarnaast is hij onder
meer actief als bestuurslid voor de archeologieafdeling van Gooi en Vechtstreek 'Naerdincklant'.
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Gooise stenen en mensen1
Bert Boekschoten

De geologie, die ons allen boeit en bijeen
brengt, is een uitzonderlijke tak van natuur
studie, want zij heeft, evenals de astronomie,
een sterk historische denktrant. Dit in tegen
stelling tot scheikunde en natuurkunde.
Tijdsduur speelt een ondergeschikte rol bij
die vakken, veel ervan gaat door voor tijd
loos. Chemische elementen, natuurkundige
verschijnselen worden verondersteld om,
onder dezelfde omstandigheden, precies het
zelfde te blijven in het verloop van de tijden.
Een miljoen jaar geleden bevroor water, on
der een bepaalde druk, precies als nu tot ijs
en bij dezelfde temperatuur, weten onze
collega's. Ik wil het hebben over de geschie
denis vanaf één miljoen jaar geleden, van wat
later het Gooi zou worden: toentertijd een
gedeelte in de vlakke bedding van de groot
ste West-Europese rivier ooit, de Eridanus.
De verdwenen reuzenrivier, welke ontsprong
in Zweeds Lapland, die via het huidige Oostzeebekken zuidwaarts stroomde en verder
zijn weg zocht dwars door SleeswijkHolstein. Uit de Finse golf bracht die rivier
prachtige versteende sponzen mee, welke
onze negentiende-eeuwse voorouders voor

Het interieur van het vernieuwde Museum Hofland
(foto Museum Hofland)

versteende muskaatnoten hielden. Ik heb ze
op de Trompenberg in Hilversum gevonden.
Uit Zweden spoelde met dezelfde rivier
spierwit zand naar ons toe, het zogenaamde
kaolienzand, dat voor metselaars het toppunt
van metselzand is. Dat, door Gerard Ruegg in
het Gooi aangetoonde, witte kaolienzand
komt regelmatig aan de oppervlakte bij graaf
werken.
Gebergtevormende bewegingen in de
aardkorst brachten nadien grote veranderin
gen teweeg in westelijk Europa. Denemarken
steeg omhoog, de Eridanus werd afgedamd
en verdween. En in het zuiden rezen vanaf
800.000 jaar geleden de Ardennen en het Rijnleisteengebergte op. Het Gooi, ooit in de delta
van de Eridanus, die aanstroomde uit het
noordwesten, werd deel van de delta van de
Schelde, de Maas en de Rijn, aanstromend uit
het zuidoosten. Het zand en grind dat déze
rivieren hebben afgezet ziet er heel anders
uit. De kiezels van de Eridanus bestaan in
meerderheid uit grijs-blauwige melkkwarts,
met de tint van water waaraan een scheutje
melk is toegevoegd. De kiezels van de Rijn en
Maas zijn daarentegen hagelwit.
In de bedding van die laatste grote rivie
ren liepen de oer-Hollanders, 250.000 jaar
geleden, stenen te zoeken. Ze deden dat niet
uit nieuwsgierigheid, zoals wij, maar ze zoch
ten naar geschikt materiaal om werktuigen
uit te slaan. Bij voorkeur vuursteen, natuur
lijk, maar dat vonden ze niet vaak in grote
stukken, dus namen ze soms ook genoegen
met schelpvormig brekende stukken kwartsiet. Zulke werktuigen zijn in Laren al ont
dekt vlak voor de oorlog en summier in een
handboek vermeld. De geoloog, namelijk, die
destijds specialist was op dit gebied, was
buitengewoon impopulair, want lid van de
SS. Met hem hadden goede vaderlanders,
zoals de vinders, niet graag te maken. Zo
komt het dat deze oudste Nederlandse cul-
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De nieuwe Nienhuysvleugel (foto M useum Hofland).

tuur dertig jaar later opnieuw ontdekt moest
worden. Mevrouw Lonnie Offerman, uit Kortenhoef, een toegewijde stenenzoekster, heeft
hierin een belangrijke rol gespeeld. U zult
denken: dit is archeologie, dus niets voor een
stenenmuseum. Maar de eerste Hollanders
behoorden tot de voorouders van de Nean
derthaler, zoals u weet wèl mensen. Ze beho
ren tot een aparte en geheel uitgestorven tak
der mensheid. En zodra iets uitgestorven is,
hoort het óók binnen onze sfeer.
In de Eifel, en verder weg, zijn schedelresten van deze wezens aangetroffen; klein hersenvolume, grote tanden en kiezen, grove
kinnebak, niet geschikt om mee te spreken.
Interessant genoeg vinden we ook aan de
Gooise werktuigen uitingen van deze primiti
viteit. Die werktuigen zijn weinig specifiek
voor een bepaald doel, vaak slecht gemaakt.
Het duurde dunkelijk lang voordat deze lie
den het werktuigmaken meester waren en
sommigen leerden het nooit. Het lijkt erop
dat degene die het wèl konden, mechanisch
het aangeleerde repertoire afraffelden, zon
der daar nog iets aan toe te voegen. Aard en
activiteit van deze geheel uitgestorven, oerHollanders lijken me een mooi onderwerp
voor een toekomstige expositie in Museum
Hofland.
Tijdens die verleden tijden, 250.000 jaar
geleden, was de Eifel nog een actief vulka
nisch gebied. Ook de schedel, waarvan ik
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sprak, is gevonden in de mantel van een vul
kaan. Al het losse vulkanische materiaal
spoelde natuurlijk mee met de Rijn. Mede
daardoor is dit jongere Gooise rivierzand
meestal een beetje geelbruin getint, dit in
contrast met het oudere Eridanuslagen. Aan
de opbouw van het Gooi als lage delta, kwam
een eind door de landijsbedekking, die het
rivierzand opstuwde tot een heuvelrug. De
Scandinavische gletsjers verrijkten ons gebied
met enorme stenen, zoals de Hilversumse
Kei. Ze brachten ook veel verse vuursteen
mee, waar zowel de latere Neanderthalers als
onze eerste eigen voorouders hun voordeel
mee deden.
Zoeken naar stenen
Ook in historische tijden bleef het zoeken
naar stenen in de Gooise natuur van prak
tisch belang. Bestratingen werden uitgevoerd
met keien van de heide. Kinderen moesten in
de tweede helft van de achttiende eeuw witte
kiezels gaan rapen, die fijngestampt werden
en toegepast bij het bakken van Loosdrechts
porselein. Grindgravers verkenden met langgesteelde schoppen in proefputjes het voor
komen van grindbanken; waren die dik ge
noeg, dan werden ze weggegraven, waardoor
de karakteristieke langgerekte kuilen achter
bleven. Meer ideële doelen werden soms met
behulp van heidekeien gerealiseerd. De villa
Blijdenstein in Hilversum had een grote
rotstuin, waarvoor natuurterreinen werden
geplunderd. De Erfgooiers haalden de Hil
versumse kei weg van zijn geologisch en his
torisch interessante, natuurlijke ligplaats,
halverwege Hilversum en Bussum. Sedert
dien ligt die als mahnmal op een brinkje aan
de 's-Gravenlandse weg. En 't zal geen nieu
wigheid zijn geweest toen Willem Boekschoten in 1929 de heide opging om een grote
granietkei te halen als gedachtenis op het graf
van zijn moeder, mijn grootmoeder. Voor een
zerk was geen geld. De kosten voor een in
scriptie konden de nazaten nog wel opbren
gen. Het graf aan de Bosdrift werd omkranst
met 34 kleinere zwerfkeien.

TVE 25e jrg. 2007

Twee delta's en een landijsbedekking maak
ten het Gooi tot een bijzonder soortenrijk
stenengebied, waar al een eeuw lang enthou
siaste natuurvrienden door werden geïnspi
reerd. De eerste was natuurlijk de beroemde
Elie Heimans, nu herdacht in het stenenpad
van het Gooise natuurreservaat tussen Bussum en Hilversum. De Hilversumse HBSleraar Waage bracht, tussen beide wereldoor
logen, een mooie collectie bijeen, evenals de
Larense geoloog Ben Steensma. Deze laatste
ontdekte de eerste Gooise mammoetkies,
geen kilometer hier vandaan, in de zandgroe
ve van Koppel. Van groot belang was het dat
de nestor van de amateur-geologen, Pieter
van der Lijn, na zijn pensionering, in 1931,
aan de Johan Geradtsweg 49, te Hilversum,
kwam te wonen, tot zijn verhuizing naar Bennebroek. Hij zorgde dat het Gooise museum
te Hilversum een heuse stenenzaal kreeg;
nogal stoffige vitrines met zwerfstenen, voor
een deel afgebeeld in zijn boek Nederlandse
Zwerfkeien. De wanden waren opwindend
gedecoreerd met speciaal daarvoor vervaar
digde landschappen uit de ontstaansgeschie
denis van de aarde, geschilderd door de be
kende Blaricummer kunstschilder Herman

Heijenbrock. Van der Lijn stichtte samen met
de Muiderberger Wytze Hellinga de Neder
landse Geologische Vereniging, in 1947. In die
jaren publiceerde de geoloog Dick de Waard
zijn observaties over de Laarderheide. Een
opmerkelijke Hilversummer was ook de labo
rant van het gymnasium Enkelaar, die met
veel geduld zwerfstenen verzaagde en po
lijstte: een lapidarist avant la lettre. En in die
tijd was de man actief, wiens naam het muse
um draagt: Hofland. Hij woonde in Groenekan, maar heeft onder meer een studie ge
maakt van de zandgroeve Rijsbergen te Hui
zen. Hij was een bijzonder mens: een verza
melaar, met grote, zelf bijeengegaarde kennis
van gesteenten en fossielen, maar ook een
man die geïnteresseerd was in processen en
dus in de geologische geschiedenis. Hij was
de eerste die ontdekte dat de bekende windkanterstenen niet allemaal gevormd zijn tij
dens de woestijnfase van de laatste ijstijd,
tussen 22.000 en 12.000 jaar geleden. Hij wees
er op dat in de Warandebergen te Huizen
zulke stenen ook voorkomen in afzettingen
uit de voorlaatste ijstijd, 200.000 jaar eerder.
Ik heb het voorrecht gehad Hofland nog te
kennen en ik ben er zeker van dat het muse
um, zoals het er nu staat, voluit naar zijn hart
zou zijn geweest; uit enthousiasme en toewij
ding voortgekomen en breed ingericht vol
kennis en begrip. Het is fantastisch dat subsidiënten dit hebben herkend en gewaardeerd.
De heropening van Museum Hofland was
een feest voor al diegenen die met hoofd en
hart onze aardwetenschap zijn toegedaan!
Prof. dr. G.J. Boekschoten is emeritus hoogle
raar paleontologie, eertijds verbonden aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Hij is lid van de Raad
van Advies van het Geologisch Museum Hofland
te Laren (NH).
Noot
1

De tekst is die van de feestrede gehouden bij de
opening van de uitbreiding van Geologisch
Museum Hofland te Laren (NH).

Impressie van vliegende reptielen tijdens het Jura (foto
M useum Hofland).
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Lieu de Memoire
De 'Juliana- en Bernhardbomen' in Eemnes

/aap Groeneveld
Weinigen in Eemnes, laat staan daarbuiten,
zijn zich bewust van de geschiedenis van de
twee inmiddels immense kastanjebomen voor
het voormalige raadhuis bij de oude haven.
De bejaarde kleermaker Antoon van Hees
maakte me er eens op attent. Hij wist zich een
en ander in verband met deze bomen te her
inneren. Bij navraag onder de ouderen van
Eemnes kwam ik ook uit bij Wilhelmina - zeg
maar Mien - Rigter-van Eijden. Het bleek te
gaan om twee bomen die ter gelegenheid van
het huwelijk van Prinses Juliana en Prins
Bernhard zijn geplant in 1937, de zogenaam

de 'Juliana- en Bernardbomen'. Precies zeven
tig jaar staan ze op dezelfde plek in blakende
gezondheid, maar het had niet veel gescheeld
of de bomen hadden vroegtijdig het loodje
gelegd. Ook bij de ouderen blijken inmiddels
de herinneringen vervaagd, maar de leggers
van de Laarder Courant De Bel boden uit
komst.
Op 7 januari, de dag van het huwelijk,
zouden de kinderen van de katholieke jon
gensschool, de meisjesschool en de School
met de Bijbel de bomen planten. Naar verluid
was dat het werk van de jongens. Blijkens de
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De Juliana- en Bernhardbomen aan weerszijden van de ingang van het voormalige gemeentehuis van Eemnes anno
2007. Deze kolossale kastanjebomen onttrekken in de zomer het oude raadhuis aan het zicht (foto auteur).
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VIERING ORANJEDAG.
EEMNES. Omtrent de feesten ter gele
genheid van 'het huwelijk van H.K.H. Prin
ses Juliana melden wij nog, dat ’s morgens
(7 Jan. a.s.) de kinderen dar drie bijzon
dere scholen zich ieder naar hun eigen
school zullen moeten begeven, alwaar zij
zullen worden opgesteld om gezamenlijk
schoolsgewijze naar het Gemeentehuis te
trekken voor de boomplanting, welke pre
cies om 10 uur voormiddag zal plaats vin
den.
De kinderen der R.K. scholen, wier vacanties verlengd worden met Donderdag
en Vrijdag, zullen zich na afloop der Kerk
dienst, die gehouden zal worden om 9 uur
vcorm., naar 'hunne scholeni begeven en
vandaar naar het Gemeentehuis vertrekken.
Laarder Courant De Bel 5 januari 1937 (coll. Histori
sche Kring Laren)

notulen van B&W was in december op ver
zoek van het Oranje Comité ƒ 100 ter beschik
king gesteld voor de bestrijding van de kos
ten van de festiviteiten op die dag. Uit De Bel
bleek verder dat op woensdag 24 maart op
initiatief van het Oranje Comité hekjes wer
den geplaatst. Wilhelmina Rigter herinnert
zich hoe de hekjes rond de bomen eruit za
gen. Ze waren groen gelakt en hadden elk vijf
boogjes die aan een paar cirkels waren vast
gemaakt. Elk hekje had een vergulde initiaal.
Volgens de gangbare posities zal links de J en
rechts de B hebben gestaan, hoewel haar her
innering andersom suggereert. Van school
naar huis liep ze er altijd langs en ze ging dan
door het poortje onder de trap van het ge
meentehuis. Ze kon de hekjes niet missen in
het voorbijgaan. Na haar huwelijk met Jan
Rigter heeft ze de bomen kunnen zien groei
en, want ze woonde links naast het gemeen
tehuis op de boerderij die in de jaren vijftig is
afgebroken. Ze heeft haar zonen regelmatig
uit de inmiddels gegroeide bomen moeten
halen. De hekjes waren toen al lang verdwe
nen.
Van Hees vertelde dat in 1941 of '42 een
grote groep NSB'ers uit het Gooi naar Eem-

nes was getrokken. Deze organisatie werd in
Eemnes volstrekt afgewezen en de actie was
kennelijk bedoeld om te intimideren. Er werd
onder andere een stormloop op het raadhuis
uitgevoerd. In de strijd moesten ook de hek
jes met de 'aanstootgevende' J en B het ont
gelden. Deze werden met enige moeite ver
wijderd en onder groot misbaar in de toen
nog bestaande eerste havenarm aan de over
kant van de straat gedumpt. Gelukkig heeft
de bende zich niet aan de bomen vergrepen.
Volgens Van Hees werd er later beweerd dat
inwoners van Eemnes na enige moeite de
letters of de hekjes weer hebben opgevist uit
de haven, maar dat is allerminst zeker. Een
oproep in het kwartaalblad van de Histori
sche Kring Eemnes om herinneringen of af
beeldingen heeft niets opgeleverd. Het Ko
ninklijk Huisarchief bezit ook geen gegevens.
Het is te hopen dat de bomen als vervaag
de herinnering nog lang de omgeving mogen
sieren. Ze geven extra cachet aan de jaarlijkse
aubade op 30 april, die sinds verscheidene
jaren is verplaatst van het weinig inspireren
de huidige gemeentehuis naar deze geliefde
plek aan de dijk. Dan stijgen er een keer per
jaar andere klanken op uit het lommer, waar
sinds enige jaren met succes de jazzmuziek in
het oude raadhuis regeert.
•

DE JULIANA-ROOMEN.
EEMNES. Vanwege het plaatselijk Oranje
Comité zijn Woensdag j.1. een tweetal
fraaie smeedijzeren, hekken geplaatst om
de Prinses Juliana- en Prins Bernhard hoo
rnen, welke door de schoolkinderen geplant
zijn voor het gemeentehuis, ter gelegenheid
van. het vorstelijk huwelijk.
De hoogte dezer hekken bedraagt pl.m.
1.75 M.; ze zijn geschilderd in een donker
groene kleur.
Op het ééne hek is aan de voorzijde aan
gebracht de hoofdletter J, op het andere
de hoofdletter B., uitgevoerd in bladgoud.
Laarder Courant De Bel 26 maart 1937 (coll. Histori
sche Kring Laren).
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Signalementen
Leesbaar Hilversum

Langs de grens van Laren

In drie jaar tijd
heeft het pro
ject Leesbaar
Hilversum van
de HK 'Albertus Perk' op
ruim 35 (cultuurjhistorisch
interessante
p a nde n
en
plaatsen infor
mat i ebor dj es
aangebracht in
samenwerking
Wandelen en fietsen
met de ANWB
langs hoogtepunten
van de Hilversumse
die als belang
cultjyugcschicdcnii
rijkste sponsor
voor de uitvoe
ring heeft ge
zorgd, met in
-T H
het kort de ge
schiedenis en bijzondere wetenswaardighe
den van jonge en oude Hilversumse monu
menten.
Alle teksten plus veel afbeeldingen zijn in
een zeer handzaam en kleurrijk gidsje verza
meld in een volgorde die twee wandel- en
fietsroutes bepalen. Een historisch perspectief
staat voorin om de chronologische samen
hang van de (genummerde) monumenten
duidelijk te maken. De foto van het pand Spijkerpandjes op de omslag nodigt uit om met
het boekje in de hand op een aangename ma
nier te wandelen en fietsen langs de hoogte
punten van de Hilversumse cultuurgeschie
denis

De zestien kilometer lange gemeentegrens
van Laren is in 1824 bepaald. Bep de Boer
heeft in 2004 al fotograferend en notities ma
kend de grens nagelopen en zijn bevindingen
in een boekje met heel veel foto's gepubli
ceerd. De start is bij grenspaal 1. Naast elk
stukje routebeschrijving staat een kleine
zwart/wit foto van wat er te zien is, afgewis
seld door wat grotere kleurenfoto's van de
omgeving, met hier en daar in kaders stukjes
geschiedenis over grensscheidingen, Crailo
als snijpunt van gemeentegrenzen of waar de
grens door een huis of tuin loopt, over naamverklaringen zoals de Banscheiding en over
paden zoals die waar de hut van Mie heeft

er

oogenraad

Langs de
grens van

Pieter Hoogenraad, Leesbaar Hilversum. Wandelen
en fietsen langs de hoogtepunten van de Hilversumse
cultuurgeschiedenis. 11,5x23 cm, 96 blz., ingenaaid,
geïllustreerd in kleur, ISBN 90-6550-950-X, € 9,90.
Uitgave van Uitgeverij Verloren te Hilversum, in
samenwerking met de Historische Kring 'Al-bertus
Perk', 2006.
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Bop (G .L.) De Boer

gestaan. Een boekje om mee te nemen op
wandelingen rondom Laren.

Een aantal gemeen
teleden heeft een
boek gemaakt om
bij te dragen in de
kosten voor de gi
gantische en impo
nerende reddings
operatie.
Het behandelt deze
uitvoerig, evenals
de oorzaak van de
verzakking. Verder
gaat het boek in op
de geschiedenis van eerdere kerkgebouwen
en het vroegere gemeenteleven. De gebeurte
nis heeft de gemeente bij elkaar gebracht.
Interessant voor geïnteresseerden in kerk
geschiedenis en kerkenbouw.
RONDOM DE
VINKEVEENSE KANSF.1.

Bep de Boer, Langs de grens van Laren, lezen en
wandelen langs de grens van Laren. 15,5x24 cm, 80
blz., ingenaaid, geïllustreerd zw /w en kleur, ISBN
978 90 77285 10-7, € 12,95. Uitgave van Uitgeverij
van Wijland te Laren, 2006.

Kerkscheuring in Vinkeveen
Met kerkscheuringen hebben we in Neder
land wel geschiedenis gemaakt, maar de
draai die men daar in Vinkeveen aan heeft
gegeven is uniek en bizar. In 2005 wilde de
toren van de kerk zich afscheiden van het
schip waarin wekelijks de gemeente samen
komt. Uniek? Dat is te zeggen, in Wilnis, daar
in de buurt, is al twee keer de toren omgeval
len. Het scheelde maar een haar of de impo
sante en monumentale toren van Vinkeveen
was ook gegaan.

Tc bestellen bij: dhr J. van Egmond, Dodaarslaan
108, 3645 JG Vinkeveen, tel. 0297-261214.
Prijs: € 25,00 plus € 2,50 verzendkosten.

Hillen
G.VAN AMSTELSTRAAT 272, 1215 CS HILVERSUM
TEL. (035) 621 8 8 48
w w w . h i l l e n m a k e l a a r d i j . nl

Aan- en verk oo p o.g.
V Gooi w o o n m a g a z i n e
op aanvraag
Beëdigd taxateur

na
NVM
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Archiefnieuws
Anne Medema
Van Naarden naar Hilversum, via Noorwegen en Gameren naar Naarden
Een zwerftocht van oude stukken
Ergens in Noorwegen woont een Nederlands
artsenechtpaar!
Het vaderland zijn de heer en mevrouw
Doornenbal nog niet vergeten en die herinnering
houden zij levendig door van tijd tot tijd verblijf
te houden in hun tweede woning te Gameren in
de Betuwe. In dat huis, verscholen achter de ri
vierdijk, bevindt zich een boekenkast. Van de
folianten die daar een plaats vonden mochten
enkele zich verheugen in de voortdurende be
langstelling van het echtpaar. Ze waren afkom
stig uit een erfenis die mevrouw Helene Doornenbal-Verbeek was toegevallen van de zijde van
haar vader, wijlen de heer J.G.H. Verbeek, gebo
ren te Hilversum in 1892 en overleden aldaar in
1961.
De inhoud van die 'oude boeken' deed me
vrouw Doornenbal vermoeden dat deze goed op
hun plaats zouden zijn bij het Stadsarchief in
Naarden. Zij nam een kloek besluit en legde con
tact met Peter Rehwinkel, de burgemeester van
het vestingstadje. Resultaat was een afspraak op
10 mei 2006 voor de officiële overhandiging van
die eerbiedwaardige folianten.
De stadsarchivaris kon zich aanvankelijk
slechts een vaag beeld vormen van de aan te
bieden stukken, maar zoveel was wèl duidelijk,
geen van alle was van enig belang ontbloot. En
zo brak dan woensdag de 10e mei aan! Reeds bij
het uitpakken van de stukken bleek dat het hier
bepaald geen 'keukenmeidenromannetjes' betrof,
maar belangrijke aanvullingen voor het archief:
1. Een handschrift vervaardigd door Johannes
Petrus Thierens, oud-burgemeester van Naar
den, uit 1818, getiteld Getrouw en oprecht ver
haal van Naarden, handelend over de periode
van ca. 700 tot 1572, het jaar waarin Naarden
door de Spanjaarden werd uitgemoord. Thie
rens ontleende de tekst aan Tonneel ofte Beschrijvinghe des Lants ende Steden van Hollandt
en Westvrieslandt. Dit gedrukte werk is van de
hand van Marcus Zwerius Boxhorn en da
teert uit 1634. Misschien is het niet helemaal
toevallig dat Thierens zich juist in 1818 bezig
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hield met de stadshistorie, een jaar nadat
Bussum een zelfstandige gemeente werd en
aldus los raakte van Naarden.
2 Een afschrift uit het eind van de achttiende of
het begin van de negentiende eeuw van een
toneelstuk over de verwoesting van Naarden.
Dat toneelstuk werd in 1660 uitgegeven door
Nicolaes van Ravesteijn en geschreven door
Jan Gansneb Tengnagel, schout te Naarden
en 'stedehouder' van Gooiland. In het ramp
jaar 1672 sloeg hij op de vlucht voor de Fran
sen die ook Naarden belegerden.
3 Register van Resoluties van de Weesmeesters
van Naarden, 1715, juli - 1808, oktober 13. Tot
dusverre ontbraken deze resoluties in het
archief van het Burgerweeshuis. De resoluties
gunnen ons een blik in het dagelijks leven
van de wezen in die tijd: ‘waneer imant een
boterham na de maaltijt gegeven werd, sal hij
'tselve insgelijx aan tafel sittende moeten opeeten
of aan de binnevader geven, omme indien deselve
het des namiddags lust, alsdan te mogen gebruijken, sonder iets van alles 'tgeene voorzeide staat
uijt het huijs te brengen ofte imant te geven'.
4 Register van het bestuur van de Keverdijkse
Polder, (1748), met onder meer een omschrij
ving van de landerijen die de polder uitma
ken. Tegenwoordig ligt op die plaats de ge
lijknamige stadswijk van Naarden. In het
archief van de Keverdijkse Polder waren tot
op heden geen stukken van vóór 1822 te vin
den.
5 Enkele losse bladen met aantekeningen en
teksten, waarvan de oudste dateren uit de
zestiende eeuw.
Onvermijdelijk was de vraag: 'Mevrouw, hoe ko
men al deze stukken in de erfenis van uw vader te
recht?' Het antwoord op die vraag maakte duide
lijk dat mevrouw Doornenbal afstamt van de
familie Perk. De link met de Hilversumse notaris
Perk, die zoveel heeft betekend voor de Gooise
geschiedbeoefening, is dan snel gelegd. Waar
schijnlijk leende hij ooit deze stukken voor het
verrichten van één van zijn onderzoeken.
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Activiteitenagenda actueel
Historisch Café Naarden is weer open op de vol
gende data:
Maandag 19 maart, Hans Roelofsen (Tindal), De
Matthaus Passion & Naarden. In: Comenius Muse
um, Kloosterstraat 33, aanvang 20.00 uur
Maandag 21 mei: Paul Schneiders, Hoe het Gooi
uit zijn isolement werd verlost (water- & spoorwe
gen, communicatiemiddelen etc.) In: Vestingmuseum
Westwalstraat 6, aanvang 20.00 uur
Verdere data in 2007 zijn: 17 september
(Jodenvervolging in Naarden en het Gooi) en 19 no
vember (Comenius & Naarden).
Zie voor nadere gegevens ook www.tussenvechteneem.nl en de lokale pers. Inlichtingen: Vesting
museum 035-6945459. De Historische Café's wor
den georganiseerd door Comeniusmuseum, Stads
en Streekarchief Naarden, Stichting Tussen Vecht
en Eem en Nederlands Vestingmuseum.
Historische Kring Blaricum houdt op 16 maart a.s.
in het Vitus Gebouw (Kerklaan 10, 1261 JB) een
Dorpslezing over Kerklaan, Fransepad, Stachouwerweg en Venenweg, aanvang 20.00 uur.
Info: www.histkringblaricum.nl of 035-5314462.
Historische Kring 'Albertus Perk' houdt op 27
maart in aansluiting op de ledenvergadering een
lezing, Verhalen achter de architect en hun architectuur, verzorgd door Annette Koenders, schrijf
ster van het boek Hilversum - Architecuur en steden
bouw 1850-1940. O.a. zal ingegaan worden op archi
tecten als J. London, I. Gosschalk en P.J. Elling.
Inl: www.hilversum-historie.nl.
Derde en laatste leerzame middag voor jong en oud
over de geschiedenis van het Gooi in het Geolo
gisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51, 1251
EW Laren. Tijdens de middag zullen lezingen,
rondleidingen, demonstraties en kinderactiviteiten
georganiseerd worden.
Zondag 22 april: De recentere bewoning in relatie tot
het landschep. Kosten: € 8,-, kinderen t/m 12 jr € 6,(entree + extra activiteiten) Aanvang 13.30 uur.
Museum geopend 13.00-16.30 uur.
Inl: www.geologischmuseumhofland.nl, tel. 0355382520.
Historische Kring 'Baerne' heeft tot eind april de
tentoonstelling 'Paleis Soestdijk' in de Oudheidka
mer, Hoofdstraat 1, Baarn (ingang via de Biblio
theek). Open: wo. 14-16 uur, za. 11-13 uur.

Donderdag 26 april: Lezing over Sigarenfabriek
Tingana en de Baarnse sigaar door de heer H. Vis
ser in Cultureel Centrum 'De Speeldoos', Rembrandtlaan 35 te Baarn. Aanvang 20.00. Leden gra
tis, niet-leden € 3,50 p.p., kaarten aan de zaal v.a.
19.30 uur.
Inlichtingen: e-mail hist.kringbaerne@zonnet.nl of
tel. 035-5430377.
Singer Laren, Oude Drift 1,1251 BS Laren NH.
Inl: www.singerlaren.nl of tel. 035-5315656.
Vanaf 10 maart zal lopen Martin Borgord, vriend
van William en Anna Singer.
Tot 29 april loopt Oosters Avontuur, Marius Bauer
1867-1932 met inloopintroducties op 22 en 29
maart, en 19 en 26 april, om 12.15 uur.
Tot medio mei loopt Modernisme.
‘Veel-zijde-g, echo van de Gouden Eeuw', van 17
maart t/m 9 juni is de tentoonstelling te zien in het
Huizer Museum 'het Schoutenhuis', Achterbaan
82, 1271 TZ Huizen. Tel: 035-5250223 www.huizermuseum.nl, info@huizermuseum.nl
26 hedendaagse textielkunstenaars laten hun wer
ken zien geïnspireerd op de Gouden Eeuw. Daar
naast hebben zij zich ook laten inspireren door de
Huizer Klederdracht.
Tegelijkertijd kunt u in de hal van het museum een
tentoonstelling zien met diverse oude handwerken
Open: dinsdag t/m zaterdag van 13.30-17.00 uur.
De Gooise Kunstkring: de Kring is in 2006 gestart
en heeft al zo'n 50 leden, professionals die werk
zaam zijn in de kunstsector. De Kring staat open
voor alle disciplines, schrijvers, beeldend kunste
naars, musici, mensen uit het theater- of filmvak,
enzovoort. Informatie: www.gooisekunstkring.nl.
Info: Bestuur Gooise Kunstkring:
Elganan Jelsma (www.elganan.nl)
Barbara Houwers (www.barbarahouwers.nl)
KIjK OOK OP: www.tussenvechteneem.nl, in het menu
onder 'Links', voor websites van diverse organisaties met
hun gegevens en aankondigingen.

De bij TVE aangesloten organisaties worden uitgeno
digd hun activiteiten in de periode medio maart tot en
met september 2007 aan te melden voor opname in deze
rubriek voor 1februari 2007. S.v.p. toezenden aan redac
tiesecretariaat, redactiesecretaris@tussenvechteneem.nl.
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Stichting Tussen Vecht & Eem
Jaarverslag 2006
Zoals 2005 sterk in het teken stond van het
vijfendertigjarig bestaan van TVE, zo werd
onze aandacht in 2006 voor een flink deel
opgeslokt door onze activiteiten rond het
vijftigjarig bestaan van Singer Laren, al werd
er daarnaast ook nog aardig wat werk verzet.
Geschiedenis van Singer Laren - Elk jaar organi
seert TVE in samenwerking met een aange
sloten organisatie de zogeheten TVE Open
Dag, bij gelegenheid waarvan de redactie
tevens een speciaal themanummer uitbrengt.
In 2006 werd uitgebreid stilgestaan bij de
historische en culturele betekenis van Singer La
ren voor de regio. Dit gebeurde op drie manie
ren:
• Op 30 september 2006 vond in het Singertheater een symposium plaats over boven
staande vraagstelling, bezocht door zo'n
200 deelnemers.
• Bij gelegenheid van het symposium ver
scheen een extra dik themanummer over de
geschiedenis van Singer Laren (128
pagina's waarvan 16 in kleurendruk). Dit
nummer werd in een dubbele oplage ge
drukt en was al spoedig practisch uitver
kocht. Ineke Middag van Singer Laren trad
op als gastredacteur.
• TVE entameerde in samenwerking met
Singer Laren ook een oral-history-project.
Allerlei betrokkenen werden geïnterviewd
voor een film over 50 jaar Singer en een
uitvoerig artikel in het themanummer.
Extra subsidie - Voor al deze ambitieuze plan
nen ging het bestuur van TVE op zoek naar
subsidiërende fondsen en instellingen. Ruime
steun kregen wij van het Prins Bernard Cul
tuurfonds Noord-Holland en het VSBfonds, ter
wijl ook de Stichting voor Volkshogeschoolwerk,
de Gemeenten Laren en Blaricum en het bu
reau voor kwaliteitszorg G'Oud Consult ons
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subsidieerden. Singer Laren droeg substanti
eel bij aan het symposium en de film door
ondermeer het bezoek aan de expositie gratis
te maken en door allerlei faciliteiten te bie
den. Zonder al deze steun waren het sympo
sium, de film en het themanummer niet in de
gerealiseerde vorm mogelijk geweest.
Werkgroepen - Naast al dit werk rond Singer
gingen de werkgroepen van TVE gewoon
door met hun activiteiten, zoals de Werkgroep
Oude wegen. De Werkgroep Gooise klederdrach
ten is bezig met een boek, dat we in 2008 ho
pen te kunnen uitbrengen. De Werkgroep His
torische Wandel- & Fietsgids ondervond nogal
wat tegenwind; zij buigt zich momenteel over
een andere opzet en komt in 2007 met een
uitgewerkt voorstel.
Katholiek & protestant ca. 1550-1750 - De
Werkgroep Regionale Geschiedenis, bestaand
uit professionele historici, adviseert TVE over
te entameren historisch onderzoek. De werk
groep bracht in 2006 rapport uit en deed een
aantal voorstellen:
• Katholiek en protestant tussen Vecht & Eem
ca. 1550-1750 - Hoe verliep de reformatie
in ons gebied en hoe gingen protestanten
en katholieken daarna met elkaar om?
• Het dagelijks leven van de erfgooiers. Voorge
steld is een pilot-project te starten in Blari
cum;
• De geschiedenis van de gastarbeid in het Gooi
e.o. - Hierover is op de korte termijn een
oriënterend artikel in ons tijdschrift voor
zien;
• Het instellen van een aanmoedigingsprijs
voor lokale /regionale onderzoekers in
ons gebied.
Het bestuur van TVE nam deze voorstellen
over en besloot prioriteit te geven aan het
onderzoek naar de overgang van katholiek naar
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protestant in ons gebied en de wijze waarop pro
testanten en katholieken na de reformatie met
elkaar om gingen. Er is een stuurgroep ge
vormd die leiding geeft aan het onderzoek.
Als start verscheen in TVE 2006/2 een pro
bleemstellend artikel van de hand van prof.
dr. G. Schutte.
Historische bibliografie - In 1998 verscheen in
druk een voorlopige Historische bibliografie
voor het gebied tussen Vecht en Eem, samen
gesteld door een TVE-werkgroep in samen
werking met de archivarissen van Naarden
en Hilversum. In 2006 is de hiervoor speciaal
ontwikkelde database gereconstrueerd en is
de bibliografie (met gegevens tot ca. 1997) op
onze website gezet, waar hij verder te raad
plegen is naast de inhoudsopgave van ons
tijdschrift van 1970 tot heden. Zie ook het
artikel Bibliografie op het web in TVE 2006/2.
Historisch Café Naarden - In Naarden namen
het Stadsarchief, het Vesting Museum en het
Comenius Museum met steun van TVE het
initiatief tot een Historisch Café Naarden,
waar onderwerpen uit de geschiedenis van
Stad en lande van Gooiland behandeld wor
den. TVE is actief bij de organisatie betrok
ken.
Het Gooise Leven - in het najaar van 2006 ging
er in de noordflank van het gebied tussen
Vecht & Eem een nieuw weekblad verschij
nen. TVE werd gevraagd wekelijks een ru
briek over regionale geschiedenis te verzor
gen onder de titel Tussen Vecht en Eem. We
hebben een groep 'correspondenten' ge
vormd uit alle plaatsen waar het blad ver
schijnt die om de beurt stukjes leveren voor
de rubriek. De redactie van de rubriek wordt
gevormd door een viertal redacteuren van
TVE, waarbij Jaap Groeneveld als coördinator
optreedt.
Netwerkorganisatie - TVE is ook een netwerkwerkorganisatie van 35 historische organisa
ties en instellingen die met elkaar contact
willen onderhouden en waar mogelijk ook
dingen samen willen doen. De vergaderingen

van het Algemeen Bestuur (AB) die tweemaal
per jaar plaatsvinden, worden vooral ge
bruikt voor onderling beraad en uitwisseling
van ervaringen.
In 2006 werden er in het AB daarnaast
ook enkele inhoudelijke onderwerpen behan
deld. De directeur van Museum Hilversum,
mevr. drs H. Saam, introduceerde de nieuwe
rol van het museum. Prof. dr. Gerrit Schutte
sprak over Katholiek & protestant ca. 1550-1750.
Dr. J. Lambert, voorzitter van het Geologisch
Museum Hofland, hield een inleiding over het
museum en de geschiedenis van het heelal
tijdens de november-vergadering van het AB
die in het geheel vernieuwde museum plaats
vond.
Donateurswerving - TVE heeft hard nieuwe
donateurs nodig. Er was een prachtige folder,
maar die is inmiddels sterk verouderd. Twee
leden van het DB schreven een notitie over
hoe nieuwe donateurs te werven en ontwier
pen een nieuwe foldertekst. Het DB besprak
beide stukken en stelde deze na de nodige
verbeteringen definitief vast. In 2007 hoopt
TVE de wervingsplannen te kunnen realise
ren.
Dagelijks Bestuur - Het DB werd in 2006 uitge
breid met drs. Jan Vollers, nu nog voor enige
tijd secretaris van De Vrienden van het Gooi.
Deze relatie wordt door TVE zeer op prijs
gesteld, omdat we nauw met De Vrienden
samenwerken als het gaat om de verdediging
van historisch erfgoed op het gebied van
landschap en historische bebouwing. De se
cretaris van TVE, mevr. mr. H. Lustig-Kruijff,
heeft te kennen gegeven per 31 december
2006 haar werk te willen beëindigen. Van
haar is in het Algemeen Bestuur al hartelijk
afscheid genomen. Het DB en de redactie
zullen nog volgen.
Het DB kwam in 2006 in acht reguliere
vergaderingen bijeen waaronder het jaarlijkse
overleg van redactie en bestuur, terwijl er ook
nog zogeheten werkbijeenkomsten plaats
vonden, bijvoorbeeld ter voorbereiding van
de open dag en de financiering van onze acti
viteiten rond Singer Laren.
•
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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.
Website: http: / / www.tussenvechteneem.nl
Donatie / Abonnement
e-mail: administratie@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 2007 en volledige
naam en adres. Voor een snelle respons wordt ook aangeraden om zich daarnaast aan te melden bij de
penningmeester van TVE, p /a Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes, telefoon 035-5310115 of per e-mail.
Dagelijks bestuur
e-mail: secretariaat@tussenvechteneem.nl
dr. H.C.M. Michielse (voorzitter) - Huizerstraatweg 37,1411 GL Naarden - 035-6944091
drs. H.L.E. Niemijer-Hesselink (secretaris) - Kon. Emmalaan 10-A, 1405 CK Bussum - 035-6914950
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 PR Hilversum - 035-6244974
drs. J.L. Vollers - Van der Helstlaan 2,1412 HK Naarden - 035-6948846
Aangesloten organisaties
Vertegenwoordigers van: Historische kring Baerne \ Historische kring Bussum | Historische kring Blaricum | Historische kring Eemnes | Historische kring ln de Gloriosa Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef |
Hilversumse historische kring Albertus Perk | Historische kring Huizen j 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 | 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 | Nederlandse Genealogische vereniging, afdeling Gooi en Eemland | Ge
ologisch Museum Hofland, Laren | Stichting Couleur Locale, Blaricum | Museum Hilversum | Stichting
Hilversum, Pas Op! | Stichting Huizer Museum | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
j Werkgroep klederdrachten Eem- en Gooiland | Singer Museum, Laren | Stad en Lande Stichting | Stich
ting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum | Stichting
Weesp Kijk Uit!, Weesp | Stichting Behoud het Oude Dorp, Huizen | Stichting Karakteristiek Blaricum
Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem is een uitgave van TVE en verschijnt vier maal per jaar.
Redactie
dr. H.C.M. Michielse (hoofdredacteur a.i.) - Huizerstraatweg 37 -1411 GL Naarden - 035-6944091
drs. E.C. Schild-Schofaerts (secretaris) - Hamerstraat 77,1402 PS 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)
drs. M.L.T. Witte - Zeemanstraat 3C, 6706 KA Wageningen
ing. J.J. Groeneveld - Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes - 035-5381609
Redactieadres Hamerstraat 77,1402 PS Bussum - 035-6918978 e-mail: redactiesecretaris@tussenvechteneneem.nl
Opmaak
Hans van Gelder en Joop Smids, Eemnes
Druk
Graficiënt Printmedia, Laren (NH)
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FEDERATIE!

Fe bruari 2007

Kunst- en antiekveiling
Officiële taxaties
Estate-Planning
Ontruimingen
Internet catalogus

A ugustus 2007

Kijkdagen:

Kijkdagen:

V rijdag 16 fe b ru a ri 19:00-22:00 u u r

V rijd a g 17 a u g u stu s 19:00-22:00 u u r

2a te rd a g 17 fe b ru a ri 11:0 0 1 7 :0 0 u u r

Z aterdag 18 a ugustus 11:00-17:00 u u r
Zondag 19 a u gustus 11:01717:00 u u r

V eiling k u n s t en a ntiek:

V e ilin g k u n st en antiek:

m aandag 19 fe b ru a ri t/m v rijd a g 23 fe b ru a ri aanvang: 19:00 u u r

m aandag 20 a u g u stu s t/m vrijd a g 2 4 a u g u stu s a anv ang: 19:00 u u r

einde in b re n g 2 fe b ru a ri 2007

einde in b re n g 3 a ugustus 2007

A pril 2007

O ktober 2007

K ijkdagen:

K ijkdagen:

V rijdag 13 a p ril 19:01722:00 u u r

V rijd a g 12 o k to b e r 19:00-22:00 u u r

Z a terdag 14 a p ril 1 1:0017:00 u u r

Z a terdag 13 o k to b e r 11:00 17:00 u u r

Zondag 15 a p ril 11:00-17:00 u u r

Zondag 14 o k to b e r 11:00-17:00 u u r

V eiling k u n s t en an tie k:

V e iling k u n s t en a ntiek:

m aandag 16 a p ril t/m v rijd a g 20 a p ril aanvang: 19:00 u u r

m aandag 15 o k to b e r t/m v rijd a g 19 o k to b e r aanvang: 19:00 u u r

einde in b re n g 30 m a a rt 2007

einde in b re n g 28 se p te m b e r 2007

J u n i 2007

D ecem ber 2007

K ijkdagen:

K ijkdagen:

V rijdag 15 ju n i 19:01722:00 u u r

V rijd a g 7 dece m b e r 19:00 22:00 u u r

Z aterdag 16 ju n i 11:00-17:00 u u r

Z aterdag 8 dece m b e r 11:00-17:00 u u r

Zondag 17 ju n i 11:00-17:00 u u r

Zondag 9 de ce m b e r 11:00-17:00 u u r

V eiling k u n s t en an tie k:

V e iling k u n s t en a n tie k :

m aandag 18 ju n i t/m v rijd a g 22 ju n ia a n v a n g : 19:00 uur

m a andag 10 d e c e m b e r t/m v rijd a g 14 de ce m b e r aanvang: 19:00 u u r

einde in b re n g 1 ju n i 2007

einde in b re n g 23 no ve m b e r 2007

Vaartweg 109 -1217 SM Hilversum - Tel: 035-6247170 - Fax: 035-6231623 - info@vanzadelhoff.nl

www.vanzadelhoff.nl
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Ons land kent vele toneelgezelschappen. Miljoenen landgenoten maken muziek. Daarnaast
zijn er talloze monumenten die bezocht, bewoond en bewonderd kunnen worden. Zo’n kleurrijke
cultuur moet gekoesterd worden. En dat lukt niet alleen met overheidsgeld. Gelukkig springt
het Prins Bernhard Cultuurfonds vaak bij. Per jaar steunen wij bijna 4.000 culturele projecten,
groot en klein. Onze donateurs zorgen dat cultuur toekomst heeft. Word ook donateur, voor

www.cultuurfonds.nl

Prins Bernhard

Cultuurfonds

