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Het bruggetje in de Meentweg
H. Schaftenaar
Inleiding
Tussen

het huis 'Heerlijkheid'

fraai gedeeltevan

en de Oostdijk

de gemeente

Naarden.

leidt de weg langs de boerderij
via een stenen

bruggetje

schilderachtige

Venuslaantje

Rossum

noemde

Over het ontstaan
'De Omroeper' verschijnt vier maal per jaar. De abonnementsprijs
voor 1993 bedraagt
aan het onderstaande
adres. U ontvangt
minimaal f 20,-. Opgave van abonnementen
een rekening bij toezending van het eerste nummer. Abonnementen
gaan in met het eerste nummer van de lopende jaargang. De reeds verschenen nummers van de lopende
jaargang worden toegezonden. Opzeggingen dienen schriftelijk doorgegeven te worden
vóór 1 december.
VIJVERBERG,

Gansoordstraat

16, 1411 RH

Naarden,

telefoon

02159-46860.

de zanderijsloot

te kruisen.

van dit stukje landschap,

splitst

om na de bocht
zich rechts

het
Van

het Naarderpaadje.

dat vooral in de 21' helft van de 191' eeuw

de problematiek

rond het bruggetje

Nadat].P.

Daarna

dit in de vorige eeuw nog hoog gelegen weggetje,
kreeg, valt heel wat te schrijven.

De afzanding

door een bijzonder

en het huis Bergerac

af en links het paadje langs de voet van de Oostdijk.

haar hoofdvorm

M.H.F.
STlCHTlNG

loopt de Meentweg

Hoog gelegen, tussen voormaligezanderijen,

Nieuw Valkeveen

In dit artikel wordt dat toegespitst

over de zanderijsloot

op

in de Meentweg.

van de Kelderkamp

van Rossum
Mijnssen-van

in 1856 was overleden,
Rossum,

hoog gelegen zandgronden.

verder

ging één van zijn erfgenamen,

met het afgraven

Vóór Flcvorama

mevrouw

van de door haar verworven

en ten oosten

van Nieuw

Valkeveen

was

Meentweg

met bruggetje anno

het zanderijbedrijf

reeds jaren

voorzien.

Nu kwam

afgraving

in aanmerking.

1992.
stopgezet

en was het landschap

het deel van de Kelderkamp,

weer van beplanting

waar het Naarderpaadje

liep, voor
in de Kelderkamp.
Redenen

de Meentweg
perceel. Een particulier

weer iets om hoog gaat (het

wit bruggetje

verbindt

er thans de

voor de gemeente

naar Mijnssen
afzanding
worden

dat

het echtpaar

afzandingvan

Mijnssen-

van het Naardense
Mijnssen-van

een gedeelte

dom was van de gemeente
de Meentweg,

moest

worden

Rossum

zonder

van een openbare
Naarden.

lag toen

tot daar komen,
overgeladen.

hier hetzanderijbedrijfvoort.
dat op ] oktober
toestemming

de Huizer

bezig

was met

en de Oostdijk.
Schepen

met bestemming

de

welke eigen-

de enige verbinding

geheten,

]os- en legplaats.

alwaar hun vracht

Dit tot

]857 vaststelde,

weg (het Naarderpaadje),

Het weggetje vormde

toen nog de Oude Valkeveenscheweg

voet van de Oostdijk
zanderijsloot

Van Rossum

gemeentebestuur,

konden

Huizen

tussen

J.P. van Rossum.

Naarden

op de Herengracht

van de weg moest

om al op]

I september

in Amsterdam

worden

gestaakt

te sturen

]857 een deurwaarder
met de sommatie

en alles weer in de oude

dat de

staat moest

teruggebracht

Mijnssen
In ] 857zettehetechtpaar
ongenoegen

Collectie: Stichting

staakte

niet goed

daarop

kon afzanden

Bovendien
vrouw.
Vervolgens
begonnen

verkeerde
diende

hetwerken

lietde gemeente

als het weggetje

moest

hij in de veronderstelling
hij een verzoek

Naarden

blijven

weten dat hij het gebied

bestaan

dat het weggetje

in om vergunning

op de oude
eigendom

tot voortzetting

hoogle.

was van zijn
van zijn reeds

afzanding.

Aan de
via de

op karren

Een en ander resulteerde

in het benoemen

deze hvestie

lot een oplossing

voor nolaris

A.C. Papegaaij

te brengen.

van een commissie

uit de gemeenteraad

Dat lukte want op 19 september

te Weesp de akte gepasseerd

waaruit

om

1858 werd

de overeenstemming
123

aan

de oostkant

Venuslaantje

toestemming
volgende

van

de Oude

en het Vogellaantje.

verlengd worden
Dit was eigenlijk

Valkeveenscheweg

(Meentweg),

Om dat te verwezenlijken

moest

nu

van de gemeente

kreeg. Mijnssen

briefje aan de gemeente

schreefderhalve

op 12januari

een gedeelte der goederen

werkzaamheden

en

geboren

Zoo

waaronder

De voonnalige

Huizer

de gemeente

van

rechten

van de gemeente
af te zanden.

bovendien
bruikbaar
moest

was de afzanding

in het belang

in de akte waren

de bepalingen,

blijven

los- en legplaats

10 graden

zijn en bovendien

beplant

Een moeilijkheid
de grond
stukje

worden

2,5 meter.

Dudok

verklaarde

volkomen

zich tevens bomen

Het eerste

bruggetje

Al voor de afzanding

124

dat het weggetje

genoegen

de afzanding

moest worden.

met de Meentweg
mocht

aan weerszijden,

ook

De weg

5 meter

en bij

niet meer dan

niet op gemeente-

helft van het Naarderpaadje
Rossum.

te nemen

en

bomen.
grensde

Ook van haar perceel

zou het zand toeschuiven

te planten

de

stond toe het
op worden

Naarden.
tijdens

De helling bij de Meentw'eg

van Heel-van
anders

verpbchue

plannen

van de gemeente

moest het weggetje

Zij verklaarde

niet minder

één jaar opgeleverd

met een rij opgaande

afgegraven,

blijkt.

en de gemeente

zou er loch

was nog dat de noordelijke

van H.M.E.

worden

Rossum

te eerbiedigen

en dat was bij de kruising

de Huizer
grond,

Mijnssen-Van

op het weggetje
De berijdbaarheid

moest blijven en dat het binnen

even breed

zoude

10s- en legp1aats aan de voet van de Oostdijk.
en mevrouw

weggetje
Interessant

1857 het

een gedeelte der bosschen

regtverkrijgenden

tussen

het

Naarden:

van RosslIm,

worden.

tussen

de zanderijsloot

en in de Oude Valkeveenscheweg
moest een brug worden gemaakt.
al een oud plan van l.P. van Rossum, die hiervoor
reeds in 1855

met de activiteiten

van haar

aan

moest een

over de weg. Maar
zuster

zij
en

langs haar zijde van de weg.

(1860)
van de Kclderkamp

om de afzanding

voort

maakte

het echtpaar

Mijnssen-van

te zetten in de bossen van de Hollebol.

Rossum

Dit gebied lag

Hel eerste bruggetje op eell tekening

van

18 maart

1858.
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Voormalige

zanderij

langs het Venuslaantje

genaamd

'het Gat' of de 'Vier en Vijf

Morgen'.
Kadasterkaart

van 26 augustus

Naar aanleiding
werd

notaris

komst

burgemeester
een

hiervan

Papegaaij

tot stand

op 19 juli 1858 wederom

bij de burgemeester

te brengen.

Van Hasselt

dag eerder

uitgebreide

werd

1858 met daarop de gewijzigde

met de boodschap

was ingewilligd.

akte gepasseerd

het eerste bruggetje

kon worden.

naar ontwerp

de ligging

van de te maken

Geheel

op kosten

worden

doorgraven

voor rekening
Uit de tekening

,,6

tot 7 april

olieteer'

in de grondverf,

de bouwperiode

moest,

van

weer ongedaan
Mijnssen

te maken,

(26

wuden

kunnen

worden

en

zanden

percelen

bosgrond

bestreken.

Alleen

de leuningen

stoppen

en daarna

tweemaal

voor het publiekmet
van de gemeente

nabijheid

staat werd onderhouden.

verhaald

uit een hypotheek

in de buurt

werden
overschil-

van de doorgraving,

paard en wagen en vee. De grond

Naarden,

dus het gat weer te dichten,

niet in behoorlijke

en een kaartje

worden
vervolgens

in een zo kort mogelijke

een vrije passage blijven bestaan
en het water bleven eigendom

1860 eer de

met de tekening

Tijdens

eenmaal

van de zanderijsloot

1858) van P. Verkerk
de verlenging

en
van

door de gemeenteraad

De akte ging vergezeld

met daarop
Mijnssen

om een zandsloot

de Oude

Van Rossum

worden

Valkeveenscheweg
Ook de brug moest

Amsterdams

bruggetje

Peil een korte overspanning

De op- en afrit waren

de leuningen,

van de

gevuld met gruis of

was van eikehout.

Volgens
Maar

de akte zou het bruggetje

wellicht

met de mogelijkheid
als de brug
De kosten

gevestigd

van de Kelderkamp

door

om alles
de familie

van deze dichting

op een drietal nog af te

tot een bedrag van

De brug

moest

aantekening:
Verkerk.
afgraving
Roelofslaan

vóór 7 oktober

1860 moeten

worden

lag de brug er al en werd de akte vee] later gepasseerd.

in een particuliere

gemaakt.

blijkt dat het hier om een klein landelijk

aan de landzijden.
behalve

mocht

van 5 meter breed te maken.

Mijnssen-

en de beschrijving
en vleugels

nog

een briefje

geverfd:
deren.

f 1200,-.

brug.

van de familie

De hele constructie,

echter

benoemd

om een overeen-

Mijnssen

dat zijn verzoek

(18 maart

van het echtpaar

ging met op bijna drie meter boven
zanderijsloot
sintels.

geroepen

1858 kreeg

Het duurde

aUb'1lstus 1858) van een landmeter

een commissie

van Naarden

Op 21 augustus

met de beste 'Stokholmer

situatie.

collectie

'Teekening

nog een tekening

Hoe dan ook omstreeks
van de reliëfrijke

geplaatst

1860 kon het echtpaar

Hollebol.

(nu de Valkeveenselaan)

Zo bevindt

van het eerste bruggetje

der brug zoo als dezelve
Ruim
te bereiken.

tien jaar

opgeleverd.

met daarop

is in 1858 door
Mijnssen

beginnen

was cr voor

De afgegraven

nodig

gronden

zich
de

W. (sic)
aan de
om

de

werden

de

Het tweede bruggetje
verbeteringen
Een zandschuit
laan.

'Vier

en 1880 door een zanderijsloot

bij de Valkeveense-

Wettum.

ofkorhveg

laan: het Venuslaantje.

werd de boerderij

Nieuw

'het Gat' genoemd.
Om de verkregen

Valkeveen

Erlangs

kwam

weilanden

een met beuken

optimaal

te gebruiken

constructie

In mei

bruggetje

1869

deden

gemeenteraad

De gemeente
de toestand
al eerder
brug.

echter

enkele

problemen

in deOude

zo vertimmerd,

zonder

voor.

Uit de notulen

toestemming

Valkeveenscheweg.

dat deze daardoor

nieuwe

Hetzand

geheel andere

vond dat de brug nu niet meer veilig was en Mijnssen
weer in de oude staat te herstellen.

door

Maar

repareren.

zich

bij hetbruggetje

en de brug werd

de gemeente

was gewezen

met betrekking
Een en ander

protesteerde

de

na het passeren

bruggetje

În1869/1870

en na de

te zien dat tot mei 1930 in de Meentweg

zijn gebleven.
door notaris

Papegaaij

brug was omschreven.

(15 meter).

een akte passeren

Hierin

De brug moet tijdens

want er werd een oplevertermijn

lag

waarin

de

valt te lezen dat de brug
het passeren
genoemd

van de akte

van slechtsdrie

van de akte.

afmetingen

kreeg.

van de
om deze te

in een gesprek

de laatste

en de percelen

hypothecair

verband

bij de Oostdijk.

gedaan.

waar

In 1906 verkocht

de hypotheek

werd toen overgebracht
Na het overlijden

belang bij hetopenhouden

de onderhoudsverplichtingen

inzake

gekocht

Nieuw

op rustte.

een buitendijks

Van Woensel

door A.E. Dudok

van de doorvaart,

over op

zij de boerderij

het bruggetje

op de Ezelskamp,

van mevrouw

werd in 1919 een deel van de Eze1skamp
kennelijk

In 1899 ging de onderhoudsplicht

Kooy-Mijnssen.

Het
stuk

Kooy-Mijnssen
van Heel. Hij had

want met deze aankoop

gingen

van de brug op hem over.

hij en gaf aan dat hij niet over de schreef was gegaan

tot wat er in de akte van 1860 stond.
resulteerde

A. van Woensel

Valkeveen
grond

blijkt dat Mijnssen
gestuurd

Deze brug heeft zestig jaar dienst
mevrouw

liet hij afvoeren

onderhoudstoestand

naar de brug

van

'uitgravin-

werd gesommeerd

Uit de briefwisseling

op de slechte

op 24 april had hij een timmerman
Daarom

was geworden

al vrijwel klaar zijn geweest,

gesticht.

door P. van Weit/mI

(1870)

van 5 mei bleek dat Mijnssen

gen' lietdoen

is het houten

van de verbeterde

wat langer
weken

Het tweede

Hierop

en waarvan nog foto's bewaard
Op 6 mei 1870 liet de gemeente

en Vijf Morgen'

beplante

/875

vaart tussen

na de herstellingen

van 1922.

een tekening

op 30 april

tussen

Het bruggetje

de burgemeester

beloofde

voor

1870 en was vervaardigd

van Naarden

een ander
door

bruggetje.

aannemer

is in 1922 noggerepareerd

en

aan de landzijden

De

gang komen

nog extra steunen

van het gemotoriseerde

en enigszins
geplaatst.

versterkt.

Wellicht

Onderde

had dat te maken

brug werden
met het op

verkeer.

P. van
129

De stenen

brug (1930)

In 1927 kwam

de brug weer in het nieuws.

erven A.E. Dudokvan
mening

ontstaan

waren.

HeeL Tussen

De onderhoudsplicht

hen en de gemeente

over de vraag of zij al dan niet tot volledig

Door de erven werd naar voren gebracht,

van de wegen voor moderne
mate was toegenomen.
bruggetje.

vervoersmiddelen,

Dat zou zeer veel van invloed

zijn op het onderhoud

Heel mede namens

Dudok

Daarmee

&W

volgde

autoverkeer,

het advies van de gemeente-architekt

van Heel het nodige

was het geschil
om

de zaak

juridischeadviseurs

echter

herstel

ingeschakeld

H.F. Dudok

alle verplichtingen
In 1929 ontstond
en devraagvan

130

zeer

altijd

Op 16 november

namens

19281iet

met betrekking

brug zou naar raming

te komen.

van

1928 werden

Dezelfde

maand

een aanbod

f 5500,-

nog
van

f

te zijn de raad
teontslaan

van

tot de brug.

een enorme

touwtrekkerij

tussen het bod van de erven

In juli 1929 kwam men totovereenstemming.

f 8300,-

H.F. Dudok

In december

de belanghebbenden

Dudok van Heel tegen betaling

vervolgens
de gemeente.

de

maar zich wel een opofferingwilden

te regelen.

om tot een oplossing

van Heel mede

en verzocht

1500,-. Op de laatste dag van dat jaar bleek het college van B & Wbereid

met brug in het najaar van 1929. Collectie: StadsarchiefNaardell.

hetwelk

aan de brug uit te voeren.

niet opgelost.

eens en voor

voor te stellen om deerven

De Meentweg

van het

zijn broer H.F.

S.F. Deenik was het er niet mee eens en in zijn advies aan Ben W

van Heel weten dat de erven voet bij stuk hielden,
getroosten
deed

maken

hij op 20 mei 1927:

Het college van B
erven

verplicht

in belangrijke

NaardClI ... '

Gemeente-architekt
schreef

onderhoud

ter plaatse

Naarden:

voor zwaar

gemeente

toen op de

was een verschil van

dat mede door het geschikt
het verkeer

Op 19 mei 1927 schreef A.E. Dudokvan

aan de gemeente

rustte

Naarden

gaan kosten

en de erven

Dudok

Denieuwe

van Heel droegen

'3'

er

Spel wijkt voor blik
F.JJ. de Gooijer
Kinderspelen
Om onze huidige jeugd zoet te houden zijn kostbare voorzieningen getroffen. Waar
echter duur speelgoed ontbreekl, floreert het kinderstraatspel. Alleen in de derde
wereld is de jeugd nog noodgedwongen creatief bij het maken van spelattributen.
Bovendien worden daar de speelterreinen nog niet bezet door het blikken speelgoed
van hun ouders. Bij ons zijn, met de komst van de Heilige Koe en Beeldbuis, de
kinderspelen uit het straatbeeld verdwenen. Wie nu nog iets wil weten over zijn
'straatjeugd' moet er een boek op naslaan. Soms herkent men de beschrijvingvan een
spel niet. Vroeger gaf de oudere jeugd het voorbeeld aan de jongere. Spelregels en
spclnamen waren dus van dorp (stad) tot dorp verschillend. Over het spel van de
Gooise jeugd uit de jaren dertig en veertig bestaat een zeer uitgebreid en boeiend
boekje: 'Kinderspelen in het Gooi' van dr. A.c.). de Vrankrijker (1).

De houten

brug vlak voor de sloop. Collectie: Stadsarchief

Naarden.

f 4000,- aan bij en waren van alleverdere verplichtingen

tot onderhoud ontheven.

In november 1929 ging de gemeenteraad accoord met het besluit. In februari 1930
werd aan de provincie loestemming gevraagd om de houten brug af te breken en te
vervangen dooreen gemetselde brug van steen met een brugdek van gewapend beton.
Er zou geen hulpbrug worden aangelegd.
Op 22 april 1930 begon men met het slopen van de oude brug. De opzichter schreef
op zaterdag 5juli 1930:
'Het straatwerk

is voltooid

en

de brug kan voor het verkeer

Bronnen:
Rijksarch
Gemeenh

132

de ge-

Helaas zijn er weinig fotografen geweest die dit verdwijnend fenomeen hebben
vastgelegd. Zij fotografeerden beroepsmatig alleen de door volwassenen georganiseerde spelen, zoals met koninginnedag.
Breugel schilderde verschillende malen het straatspel, terwijl het nota bene alledaags
was.
Hopelijk zijn er ouders geweest,die hun kroost niet alleen alsstilleven gekiekt hebben,
maar ookin actie. Zulke foto's zullen zeldzaam zijn, want vroegerwaren fototoestellen
in de Vesting dun gezaaid.
De jeugd heeft in de Vesting heel wat afgespeeld, ondanks de smalle (toen breder
zonder 'blik') straatjes. Voor het spel werden geen of vaak zelfgemaakte 'sportartikelen' gebruikt. De wallen vormden als speelterrein een hoofdstuk apart.
Zoals vermeld, heeft dI. De Vrankrijker zeer veel Gooise kinderspelen uitvoerig
beschreven. Ook in de Vesting heeft hij de jeugd tijdens hun spel gadegeslagen. Toch
ontbreken in zijn boekje enkele spelen uit onze vestingstad. Sommige zijn mogelijk
laler ontstaan, andere werden al ver voor de jaren dertig gespeeld. Het is onmogelijk
al die spelletjes op te sommen.
Beschreven staan o.a. krijgertje, verstoppertje, balspelen, hinkelen, bok-sta-vast,
driehoeken (potjepikken), landkapeItje (landgappertje) enz. Niet beschreven staan
bijvoorbeeld zandhappertje, Amerikaantje, toet om het blok.
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Pinkelen
Ook pinkelen
meisjesspel
Volgens

komt

niet uitgebreid

aan bod.

schrijver

(2) was pinkelen

spel. Het staat zelfs op zeventiende
vier hoofdvarianten.

Het was erg populair

gebroken

ruiten

van woningen

en klachten
ofomringd

eeuwse

tegels afgebeeld

als

rondstakje

centimeter.

Aan beide einden

de vakantie

en op zomeravonden

een groepje jongens

(3). Er bestonden

Mogelijk

Bij voorkeur

en mannenminstens

vijftig in Naarden

leidde

baldadig

spel tot

koos de jeugd een speelveld

De Westwalstraat

naastde

ver

Mariaschool

van die plekken.

een slaghout

uiteen

jongens-

werd tot in de jaren

de jongens.

bij de politie.

\yaren

het spel was alleen
bestond

onder

door blinde muren.

en ook het Promersplein
pinkelhoutje

besloot

één van de varianten

een eeuwenoud

één van deze spelsoorten

gespeeld.

Voor

Alleen wordt

genoemd.

een andere

werden,

van 60 cm en een pinkel hout je nodig.
meteen

diktevan

was de jeugd

spontaan

drie en een lengtevan

als bij een potlood,
meestal

om le pinkelen.

punten
buitenshuis

Het
tv.aalf

gesneden.

Tijdens

te vinden.

Vaak

Het aantal spelers kwam

er niet

op aan.
Met krijt werd op de straat een vak van één bij één meter getekend.
wie het eerst aan slag was, de rest verspreidde
getekendehonkstaan.

[n zijn linkerhand

van het stokje vast. Na het loslaten
in. Bij drie keer misslaan
de spelers het houlje
de tanden,

met hun handen

dat leverde

extra punten

Vanafdevanb'Plaatsmoest

buiten

het slaghout

het honk

verticaal

tijdens

door.

te vangen.

ging in het

met het slaghout

Ook ving men het houtje

en later een kunstgebit

op de honklijn,

een punt
de straat

Was de slag raak, dan probeerden

Wie dat lukte was

dan moest de slagman

op één van de punten

wel tussen

op.
worden.

'neuzen'.

Hij

te laten vallen, zodat het stokje

ofraakte

het stokje na het wegslaan

Met een slag op een punt liet hij het houtje

die sprong verder.

misslag afvangen
zo ver mogelijk

werd getost

en wijsvinger

sprong.

Werd naast het honkgegooid
de slagman

aan de beurt.

het houtje in het honk gegooid

aan slag. Kwam het echter precies
probeerde

sloeg hij het pinkclhoutje

was een ander

Daarna

zich in de straat. De slagman

hield hij tussen duim

Ondertussen

werd gewisseld

probeerden

van slagman.

weg te slaan. Winnaar

de grond,

opspringen

dan speelde
en sloeg het

de andere spelers het te vangen.

Het was de kunst

was hij, die de grootste

Bij

om het pinkelhoutje

afstand

had overbrugd.

aan hel eind van de jaren dertig.
(woonde
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Zandhappertjc
Er waren

ook spelletjes

'landgappertje'

Bij dit spel haalden
begin werden

spel werd

zanderige

allerlei toeren

van een truc was een ander
worpen

handelingen

dat hij daarbij

moest

Men begon metdriekeer

het mes in het zand te gooien.

staan, ook bij de volgende

het mes op de lînkerwijsvînger.
zet, zodat het mes naar voren
bedoeling,

kunstjes.

onnozelheid

begon

de vorige

hadden

Het mes moest redelijk rechtop

Had ieder een beurt

uitgangspositie.

en een radslag

een naam.

gehad, dan werd het

het topjevan

zette men
het heft een

Nu was het echter

de

in het zand maakte.

In de oorlogsjaren

truc nog steeds 'De wandelende

wat toen met onze joodse

Devoorgaande
een of andere

leeftijdsgenootjes

noemde
jood'.
gebeurde.

uit

Het is triest,

schrijver

middelbare

afdeling

van de Amsterdamse

Plato'sSymposium
van de zeventiger
debuteerde

over overleden schrijvers die op de
hadden, maar er wonen heden ten

literatuur.

V onnevan

en essayist WiI1em Jan Otten,

Na haar

schoolopleiding

een aantal

Gooi

haar domicilie

studeerde

Op free-lance

gezelschap

toneelstukken

der Meer, gehuwd

heeft al jaren

't

in

theaterschooL

bij het Amsterdamse
jaren

zij met de opvallende

basis regisseerde

Baal. Ze schreefin
'Het

zij o.a.

detv.eede

die zij ook zelf regisseerde.

verhalenbundel

met
in de

zij aan de regie-

limonadegevoel

helft

In 1985
en andere

verhalen.' Deze bundel beleefde tot heden zeven drukken.
De laatste jaren zijn er nogal
wat succesvolle vrouwelijke
auteurs aan het literaire firmament
verschenen:
T essa de
wo,

Renate

Dorresteijn,

Conny

Palmen,

Margriet

de Moor

om er maar

V onne van der Meer is in dit rijtje wel de meest vrouwelijke

auteurwat

enkele

te

betreft

haar onderwerpen
en haar problematiek.
'Het limonadegevoe1'
bevat zeven verhalen die allemaal een vrouw als hoofdpersoon
hebben. Het eerste verhaal 'Afscheid van Phoebe' laat ons een vertelster zien die in het
ziekenhuis

Noten:

van Nederlandse

vesting.

noemen.
jongens

artikeltjes handelden
voornamelijk
manier iets met Naarden te maken

dage ook nog schrijvers
de dichter,

Met de rechtervinger
gafmen
en in het zand tuimelde.
met

de laatst beschreven

te weten,

trekken.

gelegd. Vanaf die hand werd in het zand gegooid.

dat het mes enkele salto's

Veel van deze kunstjes
achteraf

gaven er met het heft van het

de lucifer uit de grond

ging het mes op de rug van de hand en zo in het zand. Na dit kunstje

die volgde

jan Paardenkooper

gingen als volgt:

mes op de palm van de rechterhand

De truc,

bvamen

Na afloop van het

flink in het zand hapte.
nummers

Daarna

Na

Wie steeds de, meer

was winnaar.

Alle spelers

met zijn tanden

Naarden en de literatuur (16)
Vorme van der Meer

Na een eenvoudig
kinderen

toe aan moeilijke.

uitvoerde

was. Het

'zandhappertje'.

gingin een bepaaldevolgorde.

aan de beurt. Onhandige

Enkele van de verplichte
blijven

een mes nodig

beschrijvingvan

uit met een zakmes.

en nooit
foutloos

een lucifer in het zand gestoken.

mes een klap op. De verliqer
Logisch,

waarbij

steeds ingewikkelder.Alles

dan eenvoudige
eisende,

terreinen,

te boek( 1 ),daaromeen

de jongens

de kunstjes

het mislukken
niet verder
vaardigheid

voor

staat uitvoerig

een dode vrucht

is de manier
Vonne

waarop

van der Meer

van vijf maanden

de ik-figuur

moet baren.

in gedachten

legt in deze gedachten

Ontroerend

converseert

in dit verhaal

met de al dode

de liefde voor het kind

vrucht.

dat ze niet zal

krijgen;

'Angst
daarmee

voor de achtbaan'
een erotische

Het titelverhaal
alle verhalen

gaat over een vrouw
fantasie

uit deze bundel
van Vonne

van 45 jaar die lingerie

gaat kopen

om

op te bouwen:

is misschien

van der Meer

een

wel het meest
erotische

erotische,

onderlaag

zoals trouwens
hebben.

In 'Het

'37

limonadegevoel'
is hierdoor
wat precies

ontdekt

een vrouw

erg geschokt, totdat
haar eigen erotische

Bij veel vrouwelijke

auteurs

komen

de mannen

verhaal

van deze bundel

der Meer weet in het laatste
de verbazing

dat haar partner

al jaren

pornografie

bekijkt.

ze bij zichzelf te rade gaat en aan haar partner
fantasieën zijn.

en het medeleven

er nogal bekaaid

af, maar Vonne

heel indringend

van een man te beschrijven.

Ze

vertelt
van

Amerikaanse smalspoorlocomotieven
van de Hofstede Oud Bussem

op de baan

de ontroering,

In dit verhaal,

'Take

me

Onder deze titel verscheen În het maandblad

'Op de Rails' nummer

8 van 1%7 een

artikel

to the bullfight', gaat een gescheiden vrouw van 35 jaarop vakantie naar Portugal. Om
ongewensteavances
van mannen te voorkomen,
maakt zeeen soort kussen dat zevoor
haar buik bindt
meteen

jonge

zodat ze hoogzwanger

lijkt. Ondanks

Deen. Als ze dan op een gegeven

dat ontstaat

moment

haar 'buik'

er toch een relatie
afdoet, lezen we:

Bij de bouwvan
'wil

'Ze
voorbereid,

behalve

op wat ze toen zag:. eerst leek

aiteen

wat

de modelboerderij

Oud Bussem

in het begin van onzeeeuwwerd

de afvoer van de mest uit de stallen naar een centrale
gebouwd.
Deze lag in tunnels onder
paarden
uit de tunnels getrokken.
In 1914 werden

de gebouwen

de stallen.

mestplaats

De gevulde

voor een deel gevorderd

voor

een smalspoorbaan

kipkarren

werden

voor het onderbrengen

met
van

onderdelen
van het Nederlandse
leger. Toen hieraan in 1917 een eind was gekomen,
moest het bedrijf opnieuw op gang worden gebracht.
De directeur,
de heer F. Vos,
Voor deze bundel
verscheen
centraal,

kreeg Vonne

de roman

van der Meerde

'Een warme

tenvijl de vaderfiguur

rug'.

IJl

Geert jan Lubberhuizenprijs.ln

dit boek staat de relatie moeder

met veel inlevingsvermogen

De roman 'De reis naar het kind' gaat over het probleem
en de daadkracht
van een vrouw bij een adoptieprocooure.
partner
maar

niets te kort gedaan.
er zijn nu eenmaal

de roman

werk, waarschijnlijk

omdat

verschijnt

er een nieuwe

waarvan

deze roman

wat te literair
onder

stond

hierbij

voor grote

aandacht

moeilijkheden.

als ontroerend,

kreeg dan haar vorige

van opzet is. ]n september

1993

de titel 'Nachtgoed'.

De smalspoorlocomotieven
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financiële

je het plot niet moet vertellen.

'Zo is hij' die wat minder

verhalenbundel

1987
- dochter

is beschreven.

van een kinderloos
huwelijk
Ook in dit boek wordt de

Het einde van het boek is even verrassend

van die boeken

In 199] verscheen

en begrip

van Oud-Bussem

in de zanderij.

'39

c::=:J

gebracht.

Proeven

schakelen,

werden

In november]
met voorraden
In 19]9 zocht
Brediusweg
genoeg.
ontstaan.

de gemeente

Van

ouds

her

Man kwam
mJ•

overeen

mm spoorwijdte),

werden

20wissels,

voortvarendheid

zand

betekende

uitbreiding

termijn

van de woonwijk

zand

gegraven,

en op Oud

waardoor

dus ook uitbreiding

was altijd een zwak punt

dat Oud

[n Duitsland

voor

op korte

was hier

Zandleverantie

juist het gebrek hieraan

f 2,-

Bussum

en de Huizen\leg

Bussem

werd een ringlijn

weidegronden

aangelegd,

waren

van de weidegc1egenhcid

en

m' zand zou leveren

en 100 kipwagens
waarin

2 bruggen.

gebracht
worden
Maarom

Pittsburg,

met elektrische

gekocht.

Met grote

Een hiervan

nu

met

paardetractie

en naar de ontginningen
overgeslagen
metde

naar

Bikbergen

de verschillende
en de Limiten.

weidegronden

zandtreinen
gepasseerd.

de kipkarren

door

middel

Bussum
Zolang

kocht
lorries

De lijn van deGooische

ofmuildiertractiewerd
rolbrug

over de baan

Ondertussen

was onderhandeld

dit k\'/am voor elkaar. In maart

Stoomtram

gebruikt,

werden

bij dit vervoer

in te

op weg naar een Franse haven

bevond

zich onder

en voorts

andereeen

spoon\lijdte

door

650 mm,

een t\'tintigtallorries.

een vliegend

Rotterdam

wegnemen

staan. Floris Vos

en de locomotief

met de Gooische

1920 reed de eerste zandtrein
Op de wegovergangen

gebruikt

voor 'onbewaakte

Stoomtram

en

en ook

die werd getrokken
werden

overweg',

door

voor het eerst de
nog versierd

met

wiel (dat later is verwijderd).
locomotiefje,

met een zware viercilinder

goed. Op de vlakke baan kon het 40 geladen
15 km pef uur. De assen werden
uitlaatgassen

dit bleefin

maken.

over de kruising

naar Bussum.

met het locomotiefje

meeren

de pantserplaten

geschikt

borden

van de Gooische

locomobiel

motorlocomotief,

en koplampen

was geen emplooi

voor 600 mm spoor

worden

Ook kon de mest zo nodig

front. Aan boord
gepantserde

starter

het en liet door Werkspoor

Het tweeassige

te bereiken!

er paarde-

van een soort

gebouwde

was een

in kleine schuiten.

afkomstige
transportschip

Door de wapenstilstand
op 11 november
1918 was het noodzakelijk
de voorraden
in
Rotterdam
te lossen voor doorzending
naar het bezettingsleger
in Duitsland.
Voor het

de motorlocol11otief,
kon

moest worden
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à

15 km rails (600

draaibrug.
De mest

voor het westelijk

Baldwul,
compleet

smalspoonnaterieel

van de Heeresfeldbahn

enige draaischijven

de

was zand

geweest.

in het jaar 1920 100.000

uit de voorraden

tussen

Bussem

om een uit Drenthe
een mislukking.

9] 8 was een Amerikaans

werkte

zandwagens

door

middel

een doordringende

fluit.

benzinemotor,
trekken

van een cardanas

voldeed

zeer

met een snelheid
aangedreven.

van

Op de
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Hoe komt de J. van Woensel Kooijlaan
aan haar naam?
A.F. Kooyman-van
Van BikbergclWeg

Rossum
naar Van Woensel
naar Huizen

van Woensel

vlak bij het landgoed

Kooijlaan

rond de eeuwv.isseling
de familie
Devoorlopervan
de Van Woensel
Die

weg stond

bekend
noemen.

Dat de naam

Van Woensel

gekomen

heeft eigenlijk

gafproblemen

Resten van de smalspoorbaan

anno

1993 in het asfalt van de Vliegheiweg.

Hoe het aan Vos bekend

overeengekomen

is geworden,

maar hij kocht in Düsseldorf
een bijna gelijke machine,
echter
Baldwin had deze machine gebouwd en in 1917 over Moermansk
bondgenoot

verzonden.

Bij de ineenstorting

locomotief
in Duitse handen
van de elektrische
installatie
gebruikt.
Zo kwam

de Ho6;tede

Oud

goed. Vermeldenswaardig
nummers
hadden!

van

In 1923 liep het zandvervoer
en werden

gebruik

gemaakt.

gedeelten

Bussem
is nog

aan zijn tweede
dat de beide

Russische

front

was

deze

locomotief.

machines

en
niet

Ook deze voldeed

opeenvolgende

De burgemeester
en liet B&W op

de stichter

van de nabijgelegen

straat

af. Voor

intern

Na 1928 kwamen

m.l zand was geleverd

van

naam

'Bikbergef'.'leg-

vervoer

werd

van de baan en de beide bruggen
in de loodsen

afgebroken.

en meer

geheel buiten

van

gebruik

In 1940 stonden

ze zijn vermoedelijkmet

de Oud

van Naarden

'j.

Dat

nam zich voor aan

13 oktober

in

is

zowel over

1932 besluiten

van Woensel

Op deze melkerij

Kooijlaan'
werd

het
naar

in die jaren

bewoners

van de Bikbergenveg

was veranderd,

dienden

West' voor. Helaaskregen

volw.aam

hadden

van de Bikbergerweg

ontdekten

zij bezwaren

de naam
was

vijf dagen later op 18 oktober

De zaak was dus afgeclaan

bleef voortaan

deel van de

zij tehorendatdenieuwenaamgevingal

en dat de raadsleden

bevestigd.

dat hun

in en stelden

J. van Woensel

Kooijlaan

.... Hel Naardcnse

dit
deel

heten!

Niet alleen over Jan van Woensel Kooij, maar ook over andere leden van zijn familie
is als bewoners van de streek tussen Naarden en Huizen het een en ander bekend. Hier
volgen

een paar feiten en belevenissen

uit het leven van deze familie.

motor-

en er was reeds

weer meer

nu

dc Bikbergenveg

van Naarden

om te dopen

modelboerderij.

in een B&W -besluit

De naam 'Van Woensel
bestudering

de locomotieven

plaats bij de Bollelaan.

tot wat wij

melk geproduceerd.

de Naardense

vastgelegd
besluit

Doordat

de J.

woonde

liep, klopte de huisnummeringniet.

een eind

te maken

door

na de bushalte,

Op dit landgoed

in het straatnamenregister
oorzaak.

bij depostbezorging.

Van Kooi; naar Van Woensel

beide locomotieven
geheel verwaarloosd
van het materieel en de baan verkocht.

'42

met 3 assen; AIA.
naar de Russische

gevallen. Daar werd hij ontdaan van de bepantsering
en voor 600 mm spoor verbouwd,
maar hij werd

Op 31 december
1920 was het feest: de 100.000
een nieuw contract in handen.

paarden

het

blijven,

en liep

als van Huizen

deel van de Bikbergerweg

Toen

hoeveelheid

zal wel een raadsel

Kooijlaan

Naardense
'gezonde'
zand aan te voeren.

te weinig om de bij contract

rechts

Oud Bussem.

Van Woensel Kooij.
Kooijlaan begon op dezelfde

een negatieve

van Naarden

de velWarring

ligt aan de Bollelaan,

als Bikbergcf'.wg

Bussummerweg

het grondgebied

Toch bleek één locomotief

Kooijlaan

Op weg van Jan Tabak

de

derest

meervoudige

Kooij

Kooij'

van het verleden
venvantschap

De grootvader
de Kasvereniging

tussen

van de stichter

Kooij (1820-1894),
Zij is de zesde

duikt pas in de tweede
van deze familie

nog zonder

verschillende

van

Amsterdams-Gooise

van de modelboerderij
'Van Woensel'.

en huwt de 18-jarige
dochter

J.P. van

Christine
Rossum

helft van de 1ge eeuw op. Bij de

zien we, zoals vaak in die kringen,

Hij is onder
Albertine

Joannes

meer medeoprichter
van Rossum

(1778-1856)

van

een

families.

is de Amsterdammer

van

(1824-1843).

de buitenplaats
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Zandbergen

aan de Amersfoortsestraat

weg te Naarden.

Christine

overlijdt

tcr al een jaar later bij de geboorte
haar

dochter.

nog steeds

Zij wordt
bestaande

begraafplaats

begraven
familiegraf

(1807-1885).

een Van Woensel.
reden

Adolphine

van
in het

eerder

op de

Echtgenoot

waarom

Maria

Haar moeder

was
de

gaat

in

Nieuw

Adolphines

kunnenhouden.
bele naam

Een handelwijze

De modelme\kerij
Mijnssen

Van Woense1

van Woensel Kooij-

Kooij
Kooij-Rouffaer,Johan

(1855-1915),dochtervan

Wel

blijft

Valkeveen.
zoon,

J.W. Mijnssen

studierichtingin

Joannes

(1849-1890)
(1809-1880)

huwt met
en M.H.F.

bestaat,

land

een opleiding

goed

en werkt

volonlair.

(1878-1903)

op het gebied van
Daar voor deze

ons land geen opleiding-

smogelijkheid

A. Mijnssen

van Jan van Woensel

De zoon van het echtpaar
Adolphine

Het echtpaar].

meer aanzien!

Hetgezin

wonen.

wil zich nuttig maken
de landbouweconomie.

toegepast
om
uit elkaar te

Bovendiengafzo'ndub-

wellicht

jong.
achter met

en vierdochtertjes.

Utrecht

'Van

die in die tijd veel wordt
verschillende
familietakken

Kooij,

Adolphine
met de kinderen
regelmatig
het Gooi bezoeken, wanneer haar moeder haar Amsterdamse
huis verruilt voor

in 1868 die naam

Kooij'.

van Woensel

teAmsterdam,overiijdt

een zoontje

voor de zijne voegt ter onderscheiding
van de families 'Van Manvijk
Kooij' en
Barneveld

van de al

J.P. van Rossum.

Johan

Hij laat zijn 35-jarigeweduwe

Dat is waarschijnlijk
Kooij

een ldeindochter

genoemde

industrieel

op de hoek van dc Bredius-

weg en de Amersfoortsestraatv.eg.
J. Kooij hertrouwt
met SU7.anne
Rouffaer

van Rossum (1812-1899)
die op Nieuw
Valkeveen
wonen. Via haar moeder
is

ech-

volgt hij in Duits-

op een groot

daar

ook

enige

land-

(] 881-1971).
dochter.

Zij wonen

Geschokt

door

melk, ontwikkelt

de gevolgen

Kooij op 25-jarige

leeftijd
daardoor

Hij heeft

modelmelkerij

niet mogen

Vóór zijn overlijden
buitenplaals
Nieuw

van een typhusepidemie

De modelmelkerij
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'Hofstede

Oud-Bussem'.

overlijden

een studiereis

de voltooiing
beleven

in Utrecht,
Kooij plannen

veroorzaakt

19] 2),

]an van Woensel

aan een streptococcenstellen van zijn ideaal:

de

..
van Woensel

van zijn familie

en verkoopt,

K.P.C. de Bazel
Ook Floris Vos

is geweest (Erlgooierswet

in Duitsland

door

om een moderne,

Helaas overlijdt

en het in bedrijf

Hacke

en krijgen een zoon en een

Kooij in 1902 ook nog een deel van de
gekocht.

als zij enige jaren

Zijn weduwe

blijft echter

later naar Zwitserland

op

vertrekt,

aan haar nichtje J.J.A. Hogerzeil-Mijnssen.

van Woensel

Een paar jaar

tijdens

Valkeveen

wonen

Valkeveen

betrokken

van de modelmelkerij.

heeft Joannes

Nieuw

Bussem

Adolphine

Oud Bussem

de jonge Jan van Woensel

(geb. 1871), die bij acties van de erfgooiers

infectie.

(1878-1903).

Davida Willemina

melkerij te stichten op Oud Bussem. Hij geeft architect
opdracht een ontwerp voor de modelmelkerij
te maken.

werkt mee aan het realiseren

Oud

van WoenselKooij

leeftijd de nogjongere

op het grote landgoed

bedorven
hygiënische
(1869-1924)

]oannes

tijd als

Jan trouwt op zeer jeugdige

eerder

Kooij-Mijnssen

al, in 1899, heeft

van Madelaine

en het zanderijbedrijf
de moeder

H.F. Mijnssen-Van

van Joannes,

Rossum,

Adolphine

het belangrijkste

na het

deel van de
'45

gronden, behorende bij Nieuw Valkeveen, uit de erfenis van haar moeder gekocht.
Met haar eigen latere grondaankopen erbij wordt haar bezit, op grondgebied van
Naarden en Huizen, tenslotte bijna 300 ha groot. Evenals haar moeder is Adolphine
zeer geïnteresseerd in het runnen van een groot landgoed, inclusiefhetlaten afgraven
van de hoge zandige bosgronden. Zeer kordaat houdt zij jarenlang de touwtjes van
haar landgoed in handen.
De bedrijvigheid van het afzanden vindt in deze streek al sinds jaar en dag plaats. In
vroeger eeuwen gebeurdedat in.dividueel,in latere jaren meer georganiseerd. Maartot
in het begin van deze eeuwvindt het graven nogsteeds handmatig metdeschop plaats.
Het zandafgraven is ook in de 1ge eeuw een lucratieve bezigheid daar de steden zoals
Amsterdam en Haarlem voor de grole 1ge eeuwse stadsuitbreidingen nauwelijks
voldoende zand kunnen aanslepen om hun slappe veenbodem meer stevigheid te
geven voorde woningbouw. Men zegt zelfsdat het Centraal Station een bOU\\I\verkis
dat op Goois zand mst.
Deze zanderijactiviteiten in de Gooise Noordflank hebben zeer belangrijke gevolgen
gehad omdat het een totale omkering van het landschap teweegbracht. Door het
afgraven van gedeelten waar vroeger bossen op hoge zandterreinen lagen, zijn
laaggelegen open groene weilanden gekomen en de aanwezigeopen meer paarsgetinte
heidegronden groeiden langzamerhand dicht met bomen.

Het landhuis

de Limiten

omstreeks

1908.

Landgoed de limiten
Adolphine van Woense1 Kooij-Mijnssen blijkt ook gefascineerd te zijn door dit
landschap in zijn nieuwe vorm en zij besluit in 1905 een nieuw huis te latcn bouwen
in het oostelijk deel van haar tot en met de Eukenberg reikend grondgebied. De
nieuwbouw wordt gesitueerd in het gebied dat vanouds als de Limiten bekend staat;
aan de oostrand van de nieuwe afgraving ten oosten van de Va1keveenselaan bij de
Naarderstraal in de gemeente Huizen. De architect van de vriendelijk uitziende grote
villa is Th. Rueter. Staande op dc afgegraven lage wcidegronden lijkt het huis van' het
westen uit op een metershoge heuve1te liggen. Dat is echter schijn. Dc villa ligt op het
oorspronkelijke niveau van het terrein dal nict is afgegraven. Ook wanneer het nieuwe
huis, naar de plek daar 'de Limiten' genoemd, is voltooid, gaan de zanderijen in het
aangrenzende gebied nog onverminderd voort en wordt het zand van de Limiten in
grote schuiten via de zanderijvaarten achter langs Nieuw Valkeveen en de Chemische
Fabriek naar Naarden afgevoerd.
De attracties van het buitenleven
Met kinderen en kleinkinderen geniet 'Hutte', zoals mevrouw Van Woensel KooijMijnssen door iederecn in defami1icwordt genoemd, van haar landgoed. De kinderen
spelen, roeien, vissen, zwemmen om, op en in de zanderijsloten. Hutte wandelt met
gezin en verdere familic in het Sparrebos naar Oud Naarden of naar de teeuwenberg

Uitzicht

van het terras vall de LimitelI

ill de

richting

van de Valkeveensclaal1.
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Het houten zomerhuis
Mevrouw
De enige foto van mevrouw
panier

op de Limitische

met de stenen

met dochter

'Zus' in haar

eveen. Zij nodigt
van Suchtelen,

Wilhelmina.
vorstin.

kunstenaars,

ion

wals Nico

op de limiten

op enige afstand

de villa ongestoord

aan

een

maaltijden

vacanties

te

zomerhuis

siertuin

en bos

administratieve

en niet

De dochters

rompslomp,

de

vraagt ook

Valkeveensclaan

naar

het ontwerp

de moeder

veel bewondering
de Limiten

en haar echtgenoot

omgeving

panier,

van Koningin
voor deze

verkocht.

Dochter

J. Burkens

(1875-

nog tot 1925 aan. Zij lalen bij de
zij met hun gezin nog vele fijne

door.

van

6 nr. 2).

Het monument
omstreeks

1900.

op de Leeuwenberg

Umiten

aan de Naarderstraat

opknapbeurt

van de familie
van 'Hutte'

van haar moeder

Kooij (1882-1970)

genoemd.

Kooij

geschiedenis

Woensel

haarouderezuster

het grotere werk aandacht zoals bijvoorbeeld de bouw van de stenen brug in de
De Bazel (zie De Omroepcr,jrg.

laler wordt

Daar brengen

en dierbare

Van Woensel

Na het overlijden

moestuin,

te vergeten

want zij koestert

1876-1962)

in een zogenaamde

Men vindt haar, statig gezeten

Emma,

met naaste omgeving
bouwen.

in de vertrouwde

nog over een paar dochters
aan

paard.

vanWat de Gooise

werk

Kooy,

de Leeuwenberg

uit het grote huis verstrekt! Dat alles behoort tot de attracties van het buitenle-

het ge\\lone

dooreen

en enige jaren

van Woensel

ven.
Naast

getrokken

Adolphine

berg een houten

van

roman

worden

(M.H.F.

1942) houden

uit om in

1920.

wel een beetje lijken op Koningin

Zij voelt zich dan gevleid,

In 1915 overlijdt

omstreeks

Kooij rijdt graag over haar domein

rieten wagentje,

een prieel op Oud Valk-

het kinderspeelhuis
werken;

Van Woensel

een elegant

in haar wagentje,

leeuw op de top of drinkt

thee bij de 'huf,

komen

A. van Woensel Kooij-Mijnssen

Heide.

op de Leeuwenberg

prijken

door Theo Rueter

dochter

is het volgende
].W. (Willy)

het begin van de oprijlaan
verbouwen

(1879-1954),diaconesen

er, wel enigszins

respectvol

Kooij betreft

de jongste

de tuinmanswoningaan

Adolphine

Dit huis staat

Van Woensel

te vertellen.

in 19151aat

verbouwd,

tot woning

van

van de

voor haar en

in dedagelijksewandelingZus
nog steeds

nog steeds de naam 'Ginko'

en na een

en de oude luidbel

grote
op de

voorgevel.
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DeoudstedochterS.M.
Kooij
moeder
van

(Rie) van Wocnscl

(1875-1934)

Valkeveen

koopt

Mijnssen.

haar

fJmilie.

worden

van haar groot-

Dit tot verwondering
Op

in die dagen

Oud

de fJJniJie Boerebach.
Woensc]

Valkeveen

a] pannekoeken,

koffie, thee en limonade

gend

in 1899 Oud

uil de erfenis

geserveerd

door

In de farr:lilie Van

Kooij krijgtOudValkeveen

de bijnaam

veronderstelt,
motieven

Rie,zoalshaarnichtje

waarschijnlijk

eigenaresse

is geworden,

p]a-

'de Kroeg van Rie'. En

dan te bedenkendat

uit zeer edele

van de uitspanning

namelijk

om

de ontspan-

ningsmogelijkheden
vooreenvoudigelieden te kunnenondersteunen
ofmisschien
zelt:~ verder
worden

uit

te breiden.

in haar

Oud

Valkeveen

Ook

wordt

een

geïnstalleerd
Schaftenaar

Inderdaad

tijd de gebouwen
opgeknapt
eenvoudig

speeltuintje

De familie

(zie het boekje
van H.
over Oud Valkeveen, 1990).

Rie laat ook een liederenbundel
gezangen

verschijnen;

Woensel

Kooij-bundel,

Later wordt

die door

Van Woensel Kooij. V.l.n.r.

Zus, Hutte,

Wil/yeti

een verzameling

oude

en nieuwe

in ons land zeer bekende

vee] koren

van protestantse

en leidt een kinderkerk

'De Hut' op Oud Valkeveen met v.l.n.r. nichtje Mijllssen,
Burkens-van
Wocnse! Kooy.

RÎe.
liederen

uitgave,

huize

op de Meentweg

Hutte,

Zus, Wil/yen

Lon

en

de zg. Van

werd

gebruikt

in Bussum.

invloed

In een in historisch
de familie

met

een vóór de oorlog

Rie evangeliste

Landschappelijke
heeft

van

en vergroot.

opzich t gesproken

Van

Woensel

zeer korte tijd, eigenlijk

Kooij

duidelijke

sporen

maar een paar decennia,

in de Gooise

Noordfiank

achtergelaten.
Door zich intensief met de zanderij bezig te houden hebben zij, evenals
hun voorouders,
in het Gooi een aandeel gehad in de lransformatievan
het natuurlijke
landschap

in een cultuurlandschap

dat overigens

wel tot een zeer aantrekkelijk

gebied

is uitgegroeid.
Bovendien
]andschap

zijn wij door hun
die de moeite

modellllelkerij

de personeelswoningen:
afgebroken??),
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verrijkt

waard zijn. Van architect

op de F]evo]aan

brug inde Valkeveenselaan,
wordt

handelen

met bouwkundige

elementen

in dat

K.P.C. de Bazel: het complex

van de

nu o.a. de huisvesting

debrugmettweewoningen
het Beukenootje

hel van oorsprong

van uitgeverij
aan deOud

op de Valkeveenselaan
dubbele

Strengholt,

de

Blaricummenvcg,
(is hel waar dat het

huisje achter Nieuw Valkeveen

naast

Brug en woningen,

ontworpen

door

KP.C.

de Bazel, aan de Oud Blaricummcrweg.
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Quest

(Chemische

Fabriek)

en het huisje van het Goois

CrailoseweglLangerhuizenweg
Ginko aan de Naarderstraat

te Huizen.
te Huizen.

Natuurreservaat

Van architect

Th. Rueter:

op de hoek
de Limiten

en

Een erfenis van de erfgooiers

terug in de Vesting

F.JJ. de Gooijer
Uiteindelijk
de naam
Door

was het toch een goed besluit van de Naardense

van een weg in hun gemeente

die simpele

familie

naamswijziging

uit het gebied

tussen

te veranderen

blijft

Na,arden

raad 50 jaar geleden

in de Van Woensel

de herinnering

levend

aan

om

Kooijlaan.

een markante

Lantgoyers,

stiefkinderen

van Naarden

Over het erfgooiersbezit

aan Gooise

(1). Over de oorspronkelijke

en Huizen.

grondrechten
(2).

Noot;

Zolang

stonden

Naarden

belangen

de werkelijke

van de omliggende

gerechtigd,

bossen,

Gooise

verkocht

heiden

bewoners,

steedsblootaan

hoofdstad

dorpen.

is reeds veel geschreven
weinig.

van het Gooi

groot

deel uit burgers,

was, benadeelde

het bestuurscollege

en persoonsgebonden

die geen erfgooier

waren.

grond

en

de 'overheid'
het de

daartoe

niet was

schaarrecht

poorters.
Ook een aantal aan landgoederen
gebonden
hofsteden
wijze schaarrecht.
De oudste Naardense
lijst van schaargerechtigden
vaak ambtshalve
vestingboerderijen

Hun

van buitenstaandersen

Hoewel

het meentgrond

en weiden

de erfgooiers,

aanvallen

aan

verkreeg
bestond

zijn

op deze
voor een

Leden van het stadsbestuur

bezaten

schaarrecht,
maar erfgooiers
waren zij niet. Slechts weinig grote
waren tot het begin van de 1ge eeuw in handen van Naardense

erfgooiers.
Ondanks

dit alles, had het vestingstadje

van Stad en Lande, de organisatie

een grote vinger in de pap binnen

van de gerechtigden,

waarin

het bestuur

alleen vertegenwoor-

digers zaten van het stads- en de dorpsbesturen.
Logisch dus dat het stadsbelang
tegengesteld
was aan de agrarische belangen van de erfgooiers.
In 1650 kwam

er een formele

scheiding

'erfgooiersvertegenwoordigers'
werd

sindsdien

vastgelegd

erfgooiersarchief.
Bij de Stichting
Complete

jaargangen

De Omroeper

Het Sasburg
Oud

Valkeveen,

Vijverberg

van hofstede

Het Burgerweeshuis,

1988, 1990 en 1991

f 5,-

tot uitspanning

van weeshuis

De Naardereng

f

tot archief

f
f

àf

veel zuivere

enerzijds

en de

en zeilen van 'Stad en Lande'
Dit was het begin
engooierszaken

van het

vermelden

in

Het archief van Stad

17,50
Eigen baas in Gemeenlandshuis
Na de aanleg van de spoorlijn
Hun

zogenaamde

meesters
meer

van tegengestelde

moeilijkheden.

De burgemeester

van hen schoot,

zonder

greep

de regering

hun

helemaal

functies.

Hilversum

in de knel.

Vooral

de burge-

en Bussum.

Zij dienden

dan van hun arme autochtone

bevolking.

bestuursfuncties

van B1aricum

noodzaak,

de erfgooiers

misbruikten

forenzengemeenten

van de rijke nieuwkomers

Deze verstrengeling
tel. 02159-46860.

in het Gooi kwamen

vertegenwoordigers

van de opkomende

het belang

gebeurtenis
152

Toch bleef men nogzeer

19,95

10,-

16, 1411 RH Naarden,

resolutieboek.

19,95

(exclusief verzendkosten)
Besteladres:
Gansoordstraat

Het reilen

eigen

de oudrechtc1ijke
kohieren van het stads- en de dorpsbesturen.
en Lande werd bewaard in het stadhuis van Naarden.

zijn verkrijgbaar:

prentbriefkaartenboekje

tussen stads- en dorpsbestuur

anderzijds.
in een

vaak

een 22-jarige

leidde

rond

1900 tot grote

riep zelfs hulp in van militairen.
erfgooier

in. In 1912 werd

Eén

dood. Pas na deze tragische

het eeuwenoude

instituut

bij wet
'53

hervormd.

OeGooise

burgemeesters

bIe-

ven in het bestuur,

maar voorzitter

was onafhankelijk

van de Gooise gemeen-

Luden

ten. Het nieuwe dagelijkse bestuur
huisde in 1917 met het eeuwenoude
chief naar het Gemeenlandshuis
versum

(ter

complex).

plaatse

Sinds

verar-

in Hil-

ligt nu het

die tijd breidde

NOShet ar-

zich

velen in de oude Gooise

van Stad en Lande
te worden.
vanaf

overlegging
Ook

op een

meepikken.
hun

ondernamen

agrarische

belangen.

vestigde

naar geldelijk

gewin. Sinds het bestaan

pogingen

ontbreken

om

hierover.

Steeds ging zo'n

gepaard

andere

wijze

patriciërs

een graantje

probeerden

Een schoolvoorbeeld

Bussem

hiervan

zij de arme

plattelanders

was François

Hinlopen

met

in
van

(3).
in de 18e eeuw,

hij zich in Naarden.

Om rechten

was Wouter
te krijgen

geweest zou zijn. Zijn aanvraag

de Gooijer.

beriep

Vanuit

Eemnes

hij zich op zijn grootvader,

liet hij ondersteunen

f

ten onrechte 25 x 566,- mis. Ook bij
konden hun kinderen en kleinkinderen

de opheffing

de daartoe

van het erfgooiersi

opgerichte

dit archief

nsti tuut, droeg het bestuurhet

Stad en Lande

te herbergen.

Stichting.

sche verplichtingen

toch

Uiteindelijk

Alleen

nakomen.

Ook

zal dit eeuwenoude

is genealogisch-

het

bestuur

archiefbeter

of familieonderzoek

archief over aan

de gemeente

wilde de gemeente

Huizen

Naarden

bleek

zijn histori-

van de Stichting

vond

In september

toegankelijk
een verbreide

worden.
hobby geworden.

einde

van de 17e eeuw. Ze zijn kort na 1912 opgemaakt
dorp

Blaricum

Vele amateurgenealogenhopeninstilteaftestammen
Het aantal fantasie familiewapens
beter niet in de erfgooierspapieren
lieden

geweest

en hebben

gelukkig

en niet altijd foutloos.

staan 61 B1aricumse

31 families uit Naarden,
waarvan een stamboom
af van oorspronkelijke
18e eeuwse Naarders.

bestaat,

families
stammen

te boek.

Van de

slechts weinigen

van één ofandereadellijkehans.

neemt dan ook een hoge vlucht. Wie dit zoekt kan
snuffelen.
Erfgooiers
zijn hardwerkende
brave
nooit

een roofridder

als voorvader

gehad.

Noten:

Na 1912 kreeg een genealoogopdrachtvan
te stellen.

lidmaatschap.
Niet iedereen

Deze

was alleen maar

Een ware rage ontstond
Gooisch

lijsten,
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stegen

verkoop

kregen de erfgooiers

daal, dat het erfdeel van de armlastigen
het natuurreservaat

omstreeks

stambomen

1700,

waren

uit op het recht van gemeenschappelijk

in 1933. Door

Natuurreservaat,

Stad en L1ndeom

beginnend

echter

gekort

van de heide,
iedereen

erfdeel.

Vele Gooise

van

grondgebmik.

ter stichting

van het

Het was een schan-

werd op hun uitkering.

flink in waarde.

van de leden
het bewijs

De villa's rond

inwoners

namen

het
1993

door hoogbejaarde

getuigen.

samen

een
had

fluiten.

Alleen al van het kleine
zelfs rijke Amsterdamse

met hun rijkdom,

aan te tasten.
Oud

wilden

fouten

Erfgooiersfamilies
kunnen in hetStaden
Landearchiefeen
ka.nt-en-klareafstammingslijst vinden (volgens de mannelijke
lijn). De lijsten beginnen bij een stamvader
uit het

Wel zijn er aanvragen
aanvraag

ineen

afgewezen.

adelt

De laatste jaren

als erfgerechtigde

werd

dat de 'genealoog'

Naarder
Stadsarchief
deze erfenis van Stad en Lande waardig.
verhuisden
de boeken van de gerechtigden
naar het Stadsarchief.

van

van afstammingsbewijzen.

Eén van de vele anderen,
die ertgooier

bronnen

onderzoekje,

samen

gezamenlijk

aanvraag

hartigen

families

van de 17e eeuw.

hun

bereid

boeken

allerlei

Middeleeuwse

het begin

Niet tevreden

rechten

het landgoed

f 5000,-

Door deze verhuizing

Ooit zochten

Het was tevergeefs,

bleek, na een oppervlakkig

Het aantal leden van 2122

die de handen

Post betaalden

namelijk hoofdzakelijk
bezig met het beheren van de heide, meenten en het be-

Schatweken

erkend

naar de

begon.

families,

met de naam

gemaakt. De familie liep in ]933 waarschijnlijk
de opheffingsuitverkoop,
in de jaren zeventig,

Tijdens

hield

in de boeken

tot 2972. Er waren

verre familieleden

aan een genealoog.

Kortgeleden

Arbeid

Stad en Lande

Vijfentwintig

fors bedrag

tie, maar vooral

ook met landbouwkun-

in de arm en het schatzoeken

in ] 930, was in 1933 gestegen

chief zich jaarlijks uit. Niet alleen met
stukken betreffendede
ledenadministra-

dige dossiers.

bekend

genealoog
sloegen.

een
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slechts

Woningtoestanden in de jaren twintig te Naarden

een zeer lage huur

gebouwen,
gebruikt

H. Schaftenaar
Dat er in het verleden in Naarden barre woningtoestanden heersten, blijkt uil een

Op 2 oktober]
kamp

uit het begin van dejaren
De woningnood

baar verklaarde

twintig

en armoede

woningen

waarop

een aantal schrijnende

was toen kennelijk

weer' op onverklaarbare

gevallen

zijn

zo groot dat onbewoon-

wijze bewoond

echtparen

en een kind.
was een pand,

bewoond

een gat zat voor de afvoer van het water.
Aan de Haven
ingebruik

de woning

was een pakhuis,

genomen

slechts één vertrek
getimmerd
w.c.

door

]n deS!. Vitusstraat
door een echtpaar

meer

slechts

En zo vermeldt

konden

slapen.

trofdesamenstellervan

kinderen.

de lijsteen
twee ledikanten

de allernoodzakelijkste

huisraad

aan beide zijden

de lijst nog een aantal

ellendige

weer

bestond

uit

had de vader hokjes

Het huis had een stenen vloeren

kon hij zich in de kamer
sliepen

via dit

was gesloten,
Het pand

van ditvertrek

kamer aan, die bewoond

Toen hij binnenkwam

- versperden

over. De kinderen

bouwvalligheid

met zeven

In de hoeken

met vier kinderen.

van 40 centimeter

in de kamer

Bij hevige regevaJ kwam het stadswater

dat ooit vanwege

waarin zijn kinderen

waar in de gang

water liep.

een echtpaar

met een bedstede.

was aan de Nauwesteeg
gangetje

onder

door zeven mensen,

geen
werd

- de ingang van het pand

de deur. Via een overgebleven
begeven.

Ondanks

stond,

was er bijna

van hel brandende

maken

geen ruimte

in minder

geel").ruimte

genoeg!',

er geen naam onder

\\Tas het een particulier

of ging de gemeente

te brengen.

besloot het gemeentebestuur
te doen.
Op de Schapenmeent
houten

barakken,

militairen

van Naarden

verscheen

ge'ûlustreerde

te vestigen.

Zijne Excellentie

de Minister
Naarden

bouwen

aan woningen
met steun

'Barakkenkamp',
Wereldoorlog

doeleinden.

bij het gemeentebestuur

van de gemeente
gebrek

de Eerste

administratieve

leeg te staan en derhalvewas
14 à 16 noodwoningen

te onder

Op 7 september

van Oorlog

testellen

dienst

Na de oorlog

uit? In ieder

heeft.
geval

nemen

om er iets aan

bestaande

uit een vijftal

deed voor
kwamen

het plan ontstaan

voor de lagere volksklasse,
van het Rijk of de Gemeente

logies van

de barakken
in dit complex

1923 werd een briefgeschreven

met het verzoek
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