De oudste historie van J
net Gooi
Bijzonderheden. daaromtrent
vindt men in de bodem
terug

Het grondvlak van het koepelgraf
hij de Schaapskooi tussen Bussum
en Hilversum, dat in 1934 gevonden
w e r d . ( F o t o A r c h . A . P. )

Nog een mooie klokbeker, die wel
ls waar veel lijkt op een Germaanse urn, maar die nog duizend jaar
eerder vervaardigd werd.
(Foto Archief-A.P.)

Aard en karakter van d
Cooise bevolking
Zij muntte uit in
kracht en moed
En was oorlogzuchtig
Bespraken
wij in ons
vorig
artikcl de vondsten
uit de
koepelgraven op de Gooise heide, de opgravingen hebben vaak ook aan het
licht gebracht, dat in die koepelgraven van het oude Klokbekervolk —
dat hier meer dan duizend jaar voor
de komst der Germanen woonde —
ook urnen van Germanen gevonden
zijn. Hoe dit mogelijk is? Daarvoor
hebben die geleerden de volgende verklaring gevonden.
De Germanen vonden bij hun komst in
het Gooi de heuvels, waaronder de koepelgraven van het Klokbekervolk lagen.
Zij kozen deze plekken uit als de heilige
plaatsen waar zij aan hun goden offerden en waar zij de as van hun verbrande
familieleden in urnen bewaarden. De potjes van gebakken leem, de urnen, die niet
zo mooi versierd waren als de klokbekers
werden in de toppen van deze heuvels gegraven en zo diende een koepelgraf na
meer dan duizend jaar opnieuw voor graf.
Een der oudste begraafplaatsen in het
Gooi is het St. Janskerkhof.
Doch daarnaast zijn ook elders in de
Gooise heide urnen gevonden, vaak onder
de bodemoppervlakte, en resten van de
brandstapels. In het Gooise museum te
Hilversum ligt een stuk van een zwartgeblakerde balk, die van zo'n brandstapel
afkomstig is en men vindt er ook een
fraaie collectie urnen uit de grafheuveltjes op de heide. In 1934 vond men er
eens dertien bij elkaar! Bij de Tafelberg
onder Blaricum trof men overblijfselen
van Germaanse huizen aan. Donkere
plekken in het zand, waar eens palen
stonden en scherven van aardewerk.
bevolking
het Gooi,
Van latere
de aard
en hetvan
karakter
van die
de
hier in de vroege middeleeuwen heeft
gewoond. weet men weinig. Men neemt

aan, dat zij van gemengd Fries en Saksisch bloed is. De Friezen trokken, oir.
zich in veiligheid te brengen tegtn de
overstromingen vooral in het zuidoosten
van hun land, naar de hoger gelegen'
streken en kwamen toen terecht aan de
noordzijde van het Gooi, waar zij een
strook land bezetten die zich uitstrekte
van Huizen over Oud-Naarden tot Mui
den toe. Daarbij kwamen zij in aanraking met Saksische elementen, die hier
geen gemakkelijk bestaan leidden op de
dorre Gooise heide. Zo vermengden beide stammen zich, die ieder op zichzelf
zeer krachtig waren. De oudste Gooise be
volking wordt daarom wel geschetst als
een volk dat uitmuntte in kracht en moed.
In oude geschriften vinden wij daaromtrent veel verhaald. Zo schreef Hortensius: „Gelijk de aard van de grond, zo ook

In 1913 werden bij Hilversum
Frankische graven uit de achtste
eeuw ontdekt. In deze graven vond
men deze beide potjes en (in het
midden afgebeeld) een tranenglaasje. Dit wijst er op, dat men in
die tijd zich nog niet geheel had
losgemaakt van heidense gebruiken. Dat tranenglaasje was b.v.
bedoeld om de tranen van de fa
mine op te vangen en die bij den
gestorvene in het graf te brengen.
(Foto Archief-A.P.)

Urnen van oude Germanen, opgegraven in de Gooise heide.
(Foto Archief-A.P.)
is het volk, van nature hard en ruw en
tegen vermoeienis bestand. Velen verrichten boerenwerk op blote voeten en weten
niets van hitte of koude of enig ongemak.
Zij bereikten, wat onder die lieden zeldzaam is, dikwijls een hoge ouderdom. Van
den beginne af was het Gooise volk altijd
oorlogzuchtig van aard. Aangcworvcn
voor vreemde dienst, muntten zij »teeds
boven alien uit in krijgsroem en bekwaamheid. Men hield ze voor de beste soldaten. De naam Goyer was bij vreemde
natien even vermaard als die der Batavieren onder het Romeinse keizerrijk".

Aaneensluiting
een totsloten
handhaving
van meer
hun oude
D; Gooiers
zich steeds
aanrechten op de heide, de weide, het bos en
de jacht, waardoor de oude geslachten —
die der Erfgooiers — min of meer als
zelfstandige kern der bevolking zijn blij
ven bestaan en na veel ecuwen nog de
nakomelingen van de oude volksstam zijn
na te gaan. Wij komen daarop nader
terug als wij de geschiedenis van Stad en
Lande behandelen. Hortensius typeerdede
oude Gooiers nog als volgt: „Zij twistten
en krakeelden schier in 't oneindige over
de grenzen der venen. Zij beschuldigden
hun naburen van de grootste onrechtvaardigheid als die de grenzen overschreden... maar zelf ontzagen ze in overmoed de grond van anderen niet, maakten er zich meester van en behielden hem.
als door de wapenen verkregen buit. Vraagt
gij naar het karakter der mensen? Zij
zijn als voor de oorlog geboren en leggen
zich vlijtig toe op wolteelt, landbouw en
veehouderij; zij achten hitte noch koude
bij het work. O, schande, dat zij, die
vroeger zo eensgezind waren, zich thans
door hun partijschappen de ondergang
beroktfenen".
Daarover in een volgend artikel, doch
dan eerst iets over de uitoefening van de
rechten in Gooiland, die oorspronkelijk
aan graaf Wichman zouden hebben toebehoord en die ze nu bijkans 1000 jaar
geleden aan de abdij van Elten weggchonk.

Het klokbekervolk
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anneer wij ons verdiepen wil
len in de oudste historie van
onze Gooistreek, dan zullen wij bijzonderhcden daaromtrent niet kun
nen vinden in oude boeken en archieven, maar dan moeten wij de natuur
in, de Gooise heide over om daar,
in de bodem na te speuren wat er
van de oudste bewoners van het Gooi
nog te vinden is. En aan de hand
van die vondsten zullen wij dan die
bijzonderheden kunnen construeren,
die ons een beeld geven van de levenswijze van de oudste bewoners van
het Gooi.

zijn: men sprak zelfs van een stam,
in de laat-Romeinse tijd, zo ongeveer
500 jaar na Christus, — een stam, die nog
geheel leefde- in het stenen tijdperk, ter
wijl toch al eeuwen lang brons en ljzer in
ons land werden toegepast. Daarmede zou
dan zijn vastgesteld, dat de stam lager in
WAS" beschaving stond dan de Germanen.
.„. Maar
nu komen
wijkoepelgraven
aan de klokbekers,
''£*-•*
die men
in Gooise
heeft ge/ /) vonden. Zo'n klokbeker is een soort aarde^'r^tl^*'1Kv• werk, dat zeer fraai van kleur, afwerking
f-^l _4—^en versiering is en afkomstig moet zijn
.^van een volk, dat zeker 1500 jaar voor
i-l-'r Christus, uit Oost-Europa komend en zich
met het volk dat uit de streek
Iff-* C vanvermengend
de Middellandse Zee afkomstig is, be- DJ Gu
kend staat als het volk der Hunnebedden,
dat bij voorkeur de hoge streken van ons
land als zijn woonplaa:s uitverkoren
heeft. Die klokbekers wijzen op een hoog
ontwikkelde techniek en een grote kunstzin. Men vindt er verschillende in het
Gooise Museum te Hilversum goed bewaard.
Wij kunnen nu de vondsten bij de bouw
van de Jaarsma-fabriek terugbrengen tot
Saksisch-Frankische oorsprong, waardoor
bewezen wordt, dat de Franken in ons land
niet alleen langs de grote rivieren en aan
het strand van de Noordzee hebben gewoond, maar zich ook meer landwaarts

Het was in het midden van de vorige
eeuw, dat de aandacht van den toenmaligen conservator Van het Museum van
Oudheden te Leiden, dr. L. J. F Janssen,
werd getrokken door grafkoepels op de
heide bij Crailoo, welke deels op het ge
bied van Hilversum, deels op dat van
Laren lagen. Een uitgebreid onderzoek
leverde echter weinig resultaat op. Gelukkiger was de heer A. Perk, de gemeentesecretaris van Hilversum. die iets meer
ten noorden van een grafheuvel deed opgraven met het resultaat, dat niet min
der dan 32 urnen werden gevonden en
enige gebruiksvoorwerpen. In bijna al
deze urnen vond men verbrande beenderen, doch uit het feit dat er niets werd
gevonden dat op houtskool geleek, concludcerde men .dat de plaats, waar de
lijken verbrand werden, elders gelegen
moest zijn.
Nu geschiedde deze opgraving wel heel
nonchalant. Het was de veldwachter uit
Hilversum, die zich op verzoek van den
heer Perk met dit wetenschappelijke werk
bezig hield en hclaas heeft men in die
dagen het grote belang ervaa voor de
navorsing van de historie van het Gooi
niet ingezien. De opgegraven voorwerpen
zijn geruime tijd in het bezit der familie
Perk gebleven doch op de duur zijn ze
zoek geraakt. In het Leidse Museum van
Oudheden vinden wij alleen nog wat dr.
Janssen in die periode heeft gevonden:
wat scherven van Germaans vaatwerk en
een cylindervormige urn.
Gelukkiger was men bij een opgraving
in die tijd, (1852 en 1853) onder de Hollandse Rading, waar tal van haardsteden,
van keien vervaardigd, werden ontdekt.
Op de vloer van bijkans al deze haard
steden vond men as en houtskool en vaak
ook daarin verbrande bee.nderen, die na
onderzoek door dr.. Schlegel afkomstig
bleken te zijn van huisdieren als een Een klokbeker, in het Gooi opge
rund of schaap. Voorts vond men er tal
van stenen wapens en werktuigen alles graven, die in het Goois Museum
in totaal wel een 400 stuks, die in het wordt bewaard. (Foto Arch. A.P.)
Leidse museum een plaatsje gevonden
hebben.
In hebben begeven en in het Gooi zijn
De vondsten van Perk en
Nog meer vondsten terechtgekomen.
Janssen wijzen op een volk, dat zo omstreeks het begin van onze jaartelling in
Na die Hid., in latere laren. ziin nog het Gooi verblijf hield. Concluderende,
heel wat vondsten gedaan op de "Gooise stellen wij vast, dat de oudste bewoners
heide, waarvan wel een der belangrijkste van het Gooi — de bouwers van koepel
was die in 1917 bij het bouwen van a?
graven — tussen 100 en 800 laar voor
fabrieken der firma Jaarsma op de LieChristus hebben geleefd, dat in het begin
bergerheide onder Hilversum. Jammer is van onze tijdrekening het Germaanse
't, da,t de werklieden, die deze vondst
stammen waren, die hier gewoond hebben
deden er aanvankelijk, door onwetendwelke later met Saksers en Franken in
heid, zo raw mee ongesprongen hebben.
aanraking zijn gekomen. Tenslotte nemen
In deze collectie-Jaarsma vinden wij o.m.
wij aan, dat zo ongeveer 500 jaar na Chris
een heel fraaie klokbeker, urnen en zelfs
tus in de omgeving van de Hollandse
een onderkaak van een mens met gave
Rading
een Germaanse stam heeft ge
kiezen.
woond, die nog geheel in het stenen tijd
De vraag dient nu gesteld: wat hebben
perk verkeerde.
wij uit deze vondsten kunnen leren? AfFeit is, dat er waarschijnlijk nog heel
gaande op de haardsteden en haar uitwat in de Gooise bodem verborgen ligt,
sluitend stenen werktuigen en gereeddat ons na opgraving veel zou kunnen
schappen, het totale gemis aan metalen
leren uit de oudste historie van het Gooi.
voorwerpen, kwam men al spoedig tot de Maar tenslotte begint onze kennis omtrent
gevolgtrekking, dat wij hier te doen had
de bevolking met meer zekerheid zo omden met de restanten van een volk uit
streeks 100O a 1100 jaar na Christus. Dan
het stenen tijdperk, dus een volk dat tot
komen wij iets meer te weten van de aard
de oudste stammen in deze streken been het karakter der mensen en daarover
hoorde. Nadere onderzoekingen hebben de zullen wij het in een volgend artikel
mannen van de wetenschap echter tot de
nebben.
overtuiging gebracht, dat de haardsteden
y-m—yeeL__ jongere oorsprong moesten
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Rechten en plichten van de oudste
Gooise bevolking
Hoe. grondslag voor Vereniging
van Erfgooiers werd gelegd

rechten op Naardinclant overdroeg aan
graaf Floris, die deze op 13 Mei da.v.
aanvaardde tegen de belofte van een jaarlljkse betaling van rente aan de abdis
van 25 Utrechtse ponden, wat niet erg
veel was.

Onder de graven van Holland

Naardinclant een
bezitting van de
abdij te Elten
Meente de economische
basis der eenheid
de tegenwoordige Gooi-streek be!nend
de als
vroege
Naardinclant,
Middeleeuwen
een naam,
stond
di.e ontleend is aan het stadje
Naarden, dat toen nog lag ten
noorden van het tegenwoordige
„Oud Naarden", dus ten oosten van
Valkeveen. Dit stadje moet gesticht
zijn onder de regering van Keizer
Otto I, zo tussen 936 en 968. Het
heeft daar bestaan tot 15 Mei 1350,
toen het 's nachts door de Stichtsen
overvallen en verwoest is. In de
plaats van die verwoeste stad herrees daarop de vestmgstad Naar
den, die wij thans kenncn. Maar
daarop komen wij later meer ui'tvoerig terug.
In een vorig artikel hebben wij gezien,
dat de eigenlijke bevolking van het Gooi
van Saksische oorsprong was, doch al
heel spoedig ontstond een vermenging
met de Friezen. Er ontstonden steeds
meer groepen van woningen, welke op den
duur tot kleine buurtschappen aangroeiden en als de oudste daarvan kennen wij
Laren en Huizen. De stad Naarden was
de hoofdplaats van de ondergouw Naar
dinclant, welke weer een deel vormde van
de gouw Huttinghoa.
Naardinclant strekte zich in die da gen
veel verder uit dan thans: een gedeelte
van Eemnes, de Vuurse, een deel van
Loosdrecht, Kortenhoef en Ankeveen. de
omgeving van Muiderberg behoorden er
toe. Er leefde toen een zekere Graaf
Wichman, die een trouw leenman van
Keizer Otto I was, en die twee dochters
had: Luitgarde en Adela. Deze graaf
bouwde op de Elterberg, even over de
Nederlandse grens op Pruisisch gebied.

een klooster, waar Luitgarde als overste
de leiding kreeg. In het jaar 968 gaf de
graaf Wichman al zijn bezittingsn, waaronder ook Naardinclant behoorde, in
eigendom aan de abdij te Elten over,
welke abdij onder het patronaat van den
heiligen Vitus stond, die dientengevolge
ook de Schutspatroon werd van het Gooi.
Keizer Otto bekrachtigde deze overdracht
op 29 Juni 968 en tot het jaar 1280 was
de abdis van Elten landsvrouwe van
Naardinclant.
Wat was er inmiddels gebeurd? Meer
en meer hadden de abdissen van Elten
in het voeren van haar heerschanpij over
deze streek moeilijkheden ondervonden
van de Heren van Amstel, die zich rech
ten aanmatigden en zelfs aanspraak
maakten op het Gooi. Toen in 1289 graaf
Floris V met de Stichtsen het kasteel
Vreeland belegerden en Gijsbrecht van
Amstel door hen verslagen werd en gevangen genomen, was de kans schoon
om het lot van Naardinclant te regelen.
Er werden onderhandelingen gevoerd met
de abdis van Elten, Gydelende, die op
6 Mei 1280 bij plechtige oorkdnde al haar

Op deze
Graven
wijze
van
kwam
Holland
de streek
en deaan
naam
de
Naardinclant maakte al spoedig plaats
voor die van Gooiland. Waar de oor
sprong van deze naam ligt? Daaromtrent
tasten wij in het duister. Waarschijnlijk
is hij aan het woord „gouw" ontleend.
Als gevolg van hun onderhorigheid aan
de Abdij van Elten waarschijnlijk, zijn
de rechten van de Gooise bevolking reeds
heel vroeg verzuimd. Vast staat, dat zij
reeds lang, voordat de schrifturen daar
van gewagen, het recht van grondgebruik, van bosbouwing. gezamenlijke beweiding, van eigen huis en tot het
dragen van wapenen bezaten. Zonder
twijfel wijst dit alles, in het licht van die
tijden bezien; op zekere vrijdom van den
Gooier, die echter door het betalen van
thins en koptiende en door verplichte

Een oude prent, voorstellende
Graaf Floris V, die het Gooi aan
Holland bracht, op de valkenjacht
op 23 Juni 1296 gevangen genomen
in de buurt van de Hollandse
R a d i n g . ( A . P. - a r c h i e f )

krijgsdienst het gezag van zijn heer
erkende. Het is uit die dagen, waarin wij
het eerste charter vinden, waaruit later
Stad en Lande van Gooiland is ontstaan:
de Vereniging van erfgooiers. In 1404
kwamen deze overeen de gezamenlijke beweiding — scharing genaamd — volgens
geschreven regelen en onder toezicht van
daartoe door Naarden, Laren en Huizen
aangestelde schaarmeesters, uit te oefenen. Daaraan zijn heel wat strijd en
rechtstwisten voorafgegaan, doch die
werden nu beslecht en geregeld door de
vaststelling van bovenvermeld charter,
dat wij de eerste „Schaarhrief" zouden
kunnen noemen. De rechten van de Erf
gooiers waren nu bevestigd en deze eerste
geschreven stukken daaromtrent vormen
de grondslag van alle regelingen der
rechten van de Erfgooiers tot op de
huidige dag.
Wij staan bij deze zaak ietwat uitvcerig stil, omdat later zal blijken, dat de
Erfgooiers een zeer belangrijke rol in de
historie van de streek hebben vervuld en
nog vervullen.
Wie waren deze Erfgooiers en welke
waren hun rechten? Voor zover is na te
gaan was de gehele toenmalige inheemse
bevolking, die aan bepaalde eisen voldeed, gerechtigd en dat is zo gebleven,
totdat in latere tijden de toevloed van
uitheemse. bewoners een scheiding vormde tussen hen, die blijkens erfopvolging
in dit gewest, van ouder tot ouder, tnuis
behoorden (vandaar de naam Erfgooier)
en hen die zich later in het Gooi metterwoon hadden gevestigd.

Rechten
at hun rechten betreft, zo leert
ons het proces, in 1474 voor de
Hoge Raad van Mechelen gevoerd, dat zij
aanvoerden „van alle oude herkomen toe
en zo lange tijd dat geen memorie ter
contrarie was, sinds de tijd dat het land
van Gooiland met volk bezet en bewoond
is geweest, te hebben genoten en rustiglijk en vredelijk gebraikt, de gemeente
van Gooiland en de daarln gelegen beemden, weiden, venen, moerassen, bossen,
heiden en waranden".
Dit betekende dus een wel z6e> uitgebreid recht op het gebruik van de grond
en al wat daarin of daarop voorkwam,
doch waarbij niet alleen de landsheerlijke
rechten, doch ook het privaatrechtelijk
eigendom van de bodem aan den Graaf.
als opvolger der abdissen van Elten, verbleef.
Volgens Gratama, die als voorzitter
van de Staatscommissie voor de Erfgooierswet een sser bijzondere studie van
de rechtstoestand heeft gemaakt, heeft
men hier te doen met een Grundherrliche Marke", waarbij de meente, de „A11mende", de gezamenlijke weide, de economische basis der eenheid is Deze blijft,
ook na de splitsing van het land in kerkdorpen bestaan. Weliswaar gaat het
bouwland, de Engen, rondom de verschil
lende dorpen, langzamerhand in particulier bezit over, doch de ..Ghemeente van
Goylant", d.w.z. de weiden en heiden benevens het Gooiersbos, blijft als markeeenheid bestaan. Gerechtigd zijn zij, die
een woning en bouwland bezitten en uit
dien hoofde behoefte hebben aan genot
der gemeenschappelijke weiden enz. Aan
hen, die niet geheel aan deze eisen voldoen, wordt toch enig genot gegund, als
het hakken van plaggen, het steken van
turf het weiden van enige schapen op de
heiden enz. Maar de voile gerechtigheid
blijft aan het: bezit van woning en arbeidelijk land verbonden.
Tot zover iets over de grondslag van
de Vereniging der Erfgooiers. over welke
merkwaardige organisatie wij later meer
zullea vertellen.

St. Janskerkhof, oudste verzame
van het ..Gooise vo Ik
Oude legenden zijn aan deze
plaats verbonden

nigheid, ruwheid en dronkenschap en in
het Goois Museum vinden wij een prent
van J. Stellingwerff, daterend uit om
streeks 1700, over het St. Janskerkhof, die
een beeld geeft van het wierook branden
in het koren.
Bij de invoering van het Christendom
was het niet mogelijk, alle bestaandc
plechtigheden af te schaffen en vele er
van bleven zodoende in gekerstende vorm
bestaan. En ook de beide bovengenoemde
zijn blijkbaar zulke gekerstende heidense
plechtigheden.
Euwenlang is de St. Janskapel de 'enige
kerk in het Gooi geweest. Eerst om
streeks het einde van de dertiende eeuw
wordt van een kerk te Naarden gesproken en niet voor omstreeks 1400 krijgen
verschillende plaatsen in Gooiland voldoende betekenis, om ook daar kapellen
te stichten, die later tot parochiekerk
verheven werden. Toen begon de oude
St. Janskerk meer en meer in betekenis
te verliezen. Zij raakte in verval, zodac
in het begin van de zestiende eeuw herstel dringend nodig werd. Men voelde er
in Laren echter weinig voor, waar men
in 1521 aan de Brink een eigen kerk had
gesticht, de thans nog bestaandc N. H.kerk. En zo kwam in 1586 het einde van
de eerste Gooise kerk: • een zekere Willem
Michielse kocht haar voor de som van
/ 215.— voor afbraak.
Het kerkhof bleef echter tot op de
huidige dag bestaan en nog ieder jaar
wordt hierheen op 25 Juni de St. Jansprocessie gehouden.

Oude legenden

•^tn.1*.f. ~y

Zo lang let lan_[Ii|_c _clkooi_. de:t- XS-atavxer. "bc___a^l" ,
En Lij naar cfohrenA ^_"aa__, iiaa_? Greene -reldeii vraa^r,
Zo langliij liaar <_c ftem. van. -^eebiattdS Taeil zal iocrra.,
Zo lane* zal JL._A__l_.E_f ©ojk _ie_i Batavieb. Wioorein.
(Foto A.P.-archief.)

Wierook branden
in het koren
Achtereenvolgens
hebben wij
nu
behandeld de alleroudstc
historic
van het Gooi, zoals wij die hebben
moeten vaststellen aan de hand van
de voorwerpen, welke op de heide in
• deze streek zijn opgegraven, — voorts
schreven wij over de samenstelling der
bevolking, haar aard en karakter, tot
aan de vroege middeleeuwen en ten
slotte gaven wij een overzicht van de '
eerste staat van bestuur van deze
streek, die onder de naam van Naar
dinclant toebehoorde aan graaf Wichman. Deze gaf op zijn beurt Naardin
clant in eigendom aan de abdij te
Elten, waarna deze in 1280 al haar
rechten op dit bezit overdroeg aan
graaf Floris V. Zo kwam het Gooi on
der de graven van Holland.
Het was ook in die dagen, dat de grond
slag werd gelegd voor de Vereniging van
Erfgooiers en in ons vorig artikel hebben
wij daar het een en ander van verteld.
. Vandaag willen wij ons bezighouden me;
het ontstaan van de oudste dorpen in het
Gooi. Algemeen wordt Laren als het oud
ste dorp in deze streek genoemd, doch dit

moet betwijfeld worden. Dit vermoeden is
waarschijnlijk ontstaan uit het feit, dat
op het grondgebied van Laren reeds in de
vroege middeleeuwen de eerste Christenkerk heeft gestaan.
Deze kerk — de St. Janskapel — werd
omstreeks 750 gesticht op de plaats, waar
nu het St. Janskerkhof gelegen is. Men
neemt dit jaartal als juist aan, omdat
alle kerken, die, nadat graaf Wichman in
968 de streek aan de Abdij van Elten geschonken had, in het Gooi zijn gesticht
geWijd zijn aan St. Vitus, den schutspatroon van deze Abdij.
De heer R. W. C. baron van Boetzelaer
heeft in de laatste Mededelingen van het
Goois Museum een artikel aan het St.
Janskerkhof gewijd en aan de data 24 Juiu
en 7 Juli, waarop ieder jaar overoude
plechtigheden op deze plaats werden ge
houden, ontleende de schrijver het bewijs.
dat het St. Janskerkhof heel oud moet
zijn geweest. Immers, zowel bij de Ger
manen als bij de Kelten en Slavcn was de
24e Juni een dag van algemene feestvreugde, ontleend aan de godsdienstige verering
der ouden van de zon als bron van licht
en warmte en vrachtbaarheid. Nog steeds
wordt op 24 Juni in Laren de St. Jansprocessie gehouden.
En nu de datum van 7 Juli. Hortensius
verzekert ons, dat reeds van onheuglijke
tijden af het volk op 7 Juli van alle kanten. te voet, te paard en op wagens konu
en den Doper offers brengt, wierook brandende om het koren, als bij de oude feesten in Griekenland. Dat geschiedde steeds
op het St. Janskerkhof. In Hortensius' tijd
(1572) ontbrak het hierbij niet aan loszin-

Hortensius
heeft
ons plaats
twee oude
legen
den, aan
deze
verbonden,
overgeleverd. De eerste luidt in het kort
als volgt:
In vroeger tijden stond er hier een
bos, waarin drie jonge maagden door
rovers werden omgebracht. Zij sneden
haar de borsten af en, bij een huisje aangekomen, klopten zij aan. Een vrouw
deed hen open, de moeder van de
meisjes. Zij vroegen haar het vlees, dat
zij bij zich hadden, te koken, doch het
water wierp het uit en de moeder bemerkte de misdaad. Als gedachtenis
wilde men een kapel stichten, daar waar
water is, noch stromend noch opwellend
uit de grond, waar een woest volk de
vellen der wollige schapen wast (de
in Laren).
Driemaal
men
■Coesweerd
de grondslagen,
maar
telkens legde
vond men
ze de volgende morgen verplaatst naar
de heuvel op de heide. Tenslotte bouwde
men daar de kapel en bracht er den
Doper offers en brandde er wierook om
hot koren.
De andere legende vertelt van de oor
sprong van de processie. In het jaar 893
op 22 Juni dwaalt een pelgrim over de
heide, komende uit het heilige land. Hij
werd door rovers overvallen en vermoord. Zij vonden op hem een zilveren
doos. gevuld met menselijke beenderen.
De doos behielden zij, doch de inhoud
wierpen ze weg. De volgende avond vond'
een herder de beenderen, die vastzaten
in de grond en licht uitstraalden. Snel
werd dit wonder ruchtbaar en reeds op.
24 Juni kwamen de niensen van hcinde
en ver om het te zien. Een pastoor uit
de omtrek verhaalde, dat hij voor enige
dagen een pelgrim gehuisvest had, die in
• een zilveren doos enige beenderen van
den H. Johannis bij zich hard. De pas
toor liet een heilige Mis opdragen en
aanstonds lieten de beenderen uit de
grond los. Op de plek werd toen een
kapel gesticht en ieder jaar, op 24 Juni,
werd daarheen een processie gehouden.
Hoe het zij. veilig mogen wij aannemen, dat het St. Janskerkhof in de
alleroudste tijden het middelpunt van de
Gooise bevolking is geweest. Hoe zij ge
huisvest waren en zich in gemeenschappen bij elkaar voegden — daarover in
een volgend artikel.

een belangrijke rol hebben gespeeia.
Thans 1102 is deze streek de enige
van Nederland, waar men het gemeenschappelijk grondbezit in. de
door de Erfgooierswet van 1912 geregelde vorm — Henri Polak heeft
deze erfgooierswet in de Eerste Kamer een „staatsrechtelijk monstrunv'
genoemd — kent.
Behalve deze berichten staan de
historicus de lijvige folianten ten
dienste, die Lambert Rijcks Lustig
(1656-1727), schepen te Huizen en
(zoals zijn ook nu in Erfgooiers
kringen nog veel voorkomende naam
getuigt) geboren Gooier, over de his- j
tone van zijn geboortestreek vol- •
schreef.
Deze Lambert Lustigh moet een !
Ijverig man geweest zijn. Zeer nauwkeurig en breedvoerig heeft hij „voor
een eeuwige memorie" zijn verhandelingen te boek gesteld „wegensden
stede van Naerden ende Goysche
dorpen, ende noch eijts van hare
schoone maatlanden enz. Ao. 1718,
1719".
Van een deel van Lustighs „Verspreide Geschriften" bevinden
copieen zich eveneens in het archief
van Stad en Lande.

Het oude Naarden
Lustigh vertelt o.a. het een en
ander over de oude stad Naarden
— niet te verwarren met de huidige
vesting — die in 1350 verwoest werd:
„Naerden, in den jare 1296 genaamd
Nardinc en in den jare 1280 ge
naamd Nerdinc, ende in den jare
1296 genaamt Neerden, die stadt die
plagt te staan omtrent 200 roe van
de Cloosterkercke tot Wynsum, die
nu Oudenaarden genaamt wordt zeewaart in..." Dit oude Naarden, dat
een belangrijke rol speelde, werd op
15 Mei 1350 door vrienden van Margaretha van Beieren met de grond
gelijk gemaakt. Reeds op 17 Mei van
het zelfde jaar gaf Willem V de inwoners toestemming tot het bouwen
van een nieuwe stad, „ergent daer
sij ons ende heur ter bester oirbaar
staat".
Het oudste dorp van het Gooi is
Laren geweest. Lustigh schrijft er
over: „Laren, dat heeft in heel oude
tijden een groote jurisdietie en gerigt gehadt, want het voerde galgh
en rat, ende hadde met sijn aanklevende carspel de meeste voet
jurisdietie van Goylandt..."
Hij deelt voorts o.m. mee,. dat als
de burgemeesters of hun gecommitteerden op het raadhuis te Naarden
vergaderd zijn, die van Laren altijd
nog de voorrang van zitplaats heb
ben.
Door enkele bewoners van Laren
moet later Blaricum zijn gesticht:
„Ja, dit ons lant van Goijlant was
so ruijm en groot, dat van allesdaar
in Gooijlant genoegen waar, zoo voor
haar menschen als beesten, hierom
eoo was het dat met net aanwassen
van menschen, eenige jonge luyden
van Laren hare woningen op die
plaatse maakten, dat nu Blaricum
genaamt wordt, 't welcke sij seer
gemackelijk konden doen want het
houtwerck, riet en zooden waren van
alles nabij..."
Het waren enkele inwoners van
het oude Naarden (waarvan de overblijfselen door de Zuiderzee zijnverzwolgen), die het dorp Huizen stichtten. Over dit Huizen — zijn woon-

HILVERSUM. — De opgravingen door de Rijksdienst voor Oudheidkundig bodemonderzoek in samenwerking met de A. W. W. N.,
hebben belangrijk resultaat opgeleverd. Dr P. J. R. Modderman,
die de leiding van het onderzoek heeft, is tot de conclusie gekomen,
dat de „zeven bergjes" op de heide by 't Bluk geen koepelgraven
geweest zijn. Men heeft geen gebruiksvoorwerpen gevonden doch wel
de overblijfselen van een mens, die tussen de 1000 en 1600 jaar voor
Christus geboorte geleefd heeft.
Deze mens werd verbrand, en zijn beenderresten in een kleme
grafkuil begraven. Deze resten zijn thans, drie a drie en een half dui
zend jaar later teruggevonden.

Ook vondsten bij de
zandaf graving
Dat In deze streken in de oerttjd mensen geleefd hebben, wordt niet alleen
hierdoor ,doch ook door vondsten btj de
zandafgravihgen achter met terrein
van de Prov. Utrechtse Waterleiding
Mi}, bevestigd. Een jeugdig lid van de
Gooise vereniging van amateur-archaeologen — dezelfde vereniging di6 tot
het onderhavige onderzoek voor studiedoeleinden de stoot gaf, vond scher
ven van gebruiksvoorwerpen, die geidentificeerd uit het bronsttydperk af
komstig bleken.
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jes die eruit vielen, konden aanstonds worden geidentificeerd. Door
deze kuiltjes heen loopt een vvarnet
van wortels, die daar „in de vruchtbare aarde het voedsel zochten.
Bij de afgraving vielen duidelijk de
plaatsen waar een dertig jaar geleden
Prof. Remouchant uit Leiden deed spitten in verband met de koepelgraventheorie, te onderscheiden. Deze plaatsen
waar grond is verzet, zijn yanzelfsprekend voor de nieuwe onderzoekingen
waardeloos.
Geen paalgaten

Houtskoolresten
Ook werden bij de zandaf graving
oude putten gevonden met paalgaten in het vierkant erom heen, die
erop zouden kunnen wijzen, dat de
oermens hier in zijn hut leefde, zittende met zijn voeten in een kuil.
In sommige putten werden houts
koolresten gevonden.
Deze laatste vondsten hebben niets
met het grafheuvelonderzoek.te maken.
Zij demonstreren echter duidelijk het
grote. belang van de moderne werkwijze
van archaeologen. De amateurs zoeken
en geven de tips, de Rijksdienst voert
het verdere onderzoek systematisch uit.
In een drietal grafheuvels werden
sleuven gegraven, de wanden vrijwel
loodrecht. Op de wanden tekent zich
de historie van de grafheuvels af in
lichtere of donker gekleurde grondlagen.
Zo kon worden vastgesteld, dat de
voor een gedeelte afgegraven heuvel,
waarvan wij een foto afdrukken, vier
grafheuveltjes boven elkaar zijn. Men
onderscheidt n.l. de resten van vroegere
begroeiing en is tot de conclusie geko
men, dat in de jaren tussen 1600 en
1000 voor Chr. vier maal een dode werd
bijgezet. Deze bijzetting, over zovele
eeuwen verdeeld, hadden vermoedelijk
weinig meer met elkaar uitstaande,
dan dat men een ..belangrijke" dode
daar, waar hij dicht bij zijn voorvaderen neerlegde en er weer een laag aarde overheen bracht. Dit bewjjzen ook
de greppels, die men in de wandtekening terug vindt, en waaruit de opgebrachte aarde gehaald werd.
In deze heuvels werden ook de
resten van verbrande doden begra
ven, in kleine ondiepe kuilen. Op
een van de kuilen is men gestoten.
Zy werd toevalligerwljze juist
doorsneden. De -Heine beenderstuk-

Koepelgraven zijn graven waarbij over
de dode een bouwsel van stammen werd
gemaakt, dat later met aarde werd be
dekt. Het hout vergaat en de grafheuevl
zakt in. Zulke verzakkingen nu, tonen
de heuvels bij 't Bluk niet. De „paalgaten", die dertig jaar geleden werden
ontdekt zijn thans geidentificeerd als
ijzerafzettingen, die om wortels zijn ont
staan. Daarmee kwam men tot de con
clusie, dat deze grafheuvels geen koepel
graven geweest zijn.
Moeilijk onderzoek
Een tweede grafheuvel, die werd ontgraven bleek nog ouder dan die welke
wij hierboven bespraken, n.l. 1800 a 2000
jaar voor Christus. Hij was veel moeilijker te ontcijferen dan de eerste, doch
ook hier bleek, dat het vier graven bo
ven elkaar waren.

Deze fotc geeft een aardig beeld van de opgravingen, welke momenteel door
enkele deskundigen op het gebied van bodemonderzoek op de heide nabij
het Bluk worden verricht. Waar het lekenoog niets ziet, aanschouwt het
deskundig oog aan de kleur van het zand e.d. vele byzonderheden.
1-L-J • ^<+^»"
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Archeoloog doef boekje open

3500 jaar v. Chr. bouwde men
al huizen met voorportaal
H I LV E R S U M — I n h e t v o o r m a l i g
burgerweeshuis te Amersfoort is gevestigd de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek. Daar worden scher
ven gepast en gemeten en aan elkaar
gelijmd, worden voorwerpen schoongemaakt tot zij weer glimmend hun oude
staat verraden, worden boeken nagcslagen om de herkomst af te leiden en zijn
tekenaars aan het werk om de vondsten
op papier te zetten en om naar aanlei
ding van gevonden fundamenten en
muurresten gebouwen uit het verre ver
leden te reconstrueren,

vond men scherven uit de Romeinse tijd
(± 1600 v. Chr.) en bij Voorschoten
een mes uit het bronzen tijdperk.
Gaat men nu aan hot graven na gemaakte voorstudie? Neen, de meeste
opgravingen komen tot stand na een
toevallige vondst. Bij de aanleg van een
nieuwe rijksweg bij Rheden zag een —
wellicht toch speurende — toeschouwer,
dat uit de grijper van een dragline een
stuk schcrf viel. Hij vloog er op af en
meldde dit aan de rijksdienst, die onmiddellijk aan het werk toog, omdat
men de wegaanleg v66r moest blijven.
Men heeft daar zoveel scherven gevon
V66r de tweede wereldoorlog werden den, dat een tekenaar anderhalf jaar
archeologische vondsten steeds gezon- werk heeft om al de voorwerpen op
den naar het Rijksmuseum voor Oud kaart te brengen!
heden te Leiden, waar de herkomst
werd bestudeerd. Tengevolge van bombardementen, ruilverkaveling en wegenaanleg werden zoveel archeologische
vondsten gedaan, dat de bovenvermelde
TLf_g
dienst werd gesticht. De vondsten wer
den nu voorzover mogelijk, compleet
naar het museum te Leiden gezonden. e n s c h o e i s e l ( i n c l .
Een der medewerkers aan het Rijksin- eikingskosten en f 225,-:
stituut, dr. J. G. N. Renaud heeft voor
de leden van de katholieke culturele )
kring in een lezing uit de doeken ge
daan, hoe de archeologen en conserva :osten
tors eigenlijk werken, wat er zoal in
ons land werd gevonden en wat voor ielagen
waarde de archeologie wel heeft. Met
lichtbeelden toonde hij aan, dat houten
ijd
palen, na eeuwen vergaan, in de grbnd
blijvend een indruk achterlaten. Zo kan gen
bij opgravingen duidelijk worden nage- ensioenen
gaan, hoe vroeger een huis was inge- werkloosheidverzekering
deeld. Het had meestal een voorpor
taal, een soort ingangsluis, voordat de 3. lasten op lonen
woonruimte werd bereikt en was soms
wel dertig meter lang. 3500 jaar voor
Chr. bonwde men al een gecompliceerd i en verhaal
en behoorlijk houten huis.

he

Historie herzien
Uit gevonden scherven, wapens, ge
bruiksvoorwerpen en sieraden kan de
gehele geschiedenis der bevolking wor
den afgeleid en het is wel voorgekomen,
dat men een bepaalde theorie als gevolg van latere vondsten moest loslaten
en tot andere condusies komen. Zo heb
ben vondsten in de buurt van Nijmegen
aangetoond, dat de Romeinen ongeveer
400 jaar na Chr. hier nog woonden. De
Frankische occupatie is veel groter ge
weest, dan men aanvankelijk dacht.
Men heeft lange tijd gemeend, dat
het westen van ons land oorspronkelijk
niet bewoond was. In West-Friesland
vond men grafheuvels, bij Vlaardingen
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7.4.46.10
vereveningae geestiger dan historische
verhalen zijn „Smorenburg", of aan dronken Willem
7.4.46.11
kindertoesle! ongetwn'feld de Gooise legenden,
vooral uit het ,,Zon en Maantje" en aan Petrn
bedelaar en ge kunt een hele avond
7.4.46,12
vacantietofen als mevrouw C. Elze-van Staveren deze de
glimlachend genieten, soms hardop schavoordraagt
op
haar
manier.
Voeg
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de schaapherder, aan Bartje Perk,
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Harmen, de rijkste boer uit Laren, uit
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zel, en het lieve wicht verdobbelen gaat?"
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vindt gelukkig onderdak bij boer Hilvert.
Deze neemt haar weldra tot ztfn vrouw
en uit hun geslacht komt het goede ras
totaal
van de erfgooiers!
De zegen kwam over ,,Hilversom",
af ; uitkeringen en verhaal
maar Laren werd.vervloekt, hier mochten nog alleen maar arme kunstenaars
memoi
uitkeringen ongevallenwet
in kleine stulpjes wonen!
verhaal pensioensbijdragen f.
Dit alles vertelde oude Roel (zoals
360,grootvader het ook aan hem verv e r h a a l z i e k e n f o n d s p r e m i e " 1 . 2 2 5 , - zun
leld had), aan een klein meisje, lang
verhaal premie wachtgeldgel Men. Zelf zo oud geworden als die
en werkloosheidverzekering " 1 . 6 0 0 , - schaapherder, vertelde zy deze legende
van het ontstaan van Hilversum gisterbijdragen kleding en schoei
avond aan de vele aanwezige leden van
sel
»
1 2 0 , - de Hilversumse Genealogische Ver
eniging.
Een dorp in het Gooi bezit geen le
totaal
gende, want een legende is niet christelijk en daarom heeft Huizen zijn spooksaldo van nr 7.4.46.00
verhaal ,,Twee Huizer vissers voeren op
de Zuiderzee en noorden een vreemde,
geheimzinnige stem zeggen, tot driemaal
Brandweervergoedingen
toe: Hier is de plek, waar is de man?"
Teruggekeerd verlelden zij alles aan
toelagen commandant, hoofd brandmeesdominee, die er meer van weten wilde.
ter en brandmeesters
Toen hij bn" die spookplek op de zee
luisterde, riep de stem: „Hier is de
toelagen overig brandweerpersoneel
plek ", waarop de dominee ineens
uurlonen
over boord viel en verdronk! Nu wisten
de vissers waar de man was!
Totaal van nr 7.4.47.00
Over smokkelen in vroeger tijden gesproken. Daar was een heel groot bos
So c iale_lasten op br ndw e e rve rgo e ding en midden in het Gooi. Er dwars doorheen
liep het ..Jeneverpad", waarlangs de

sterslonen

kosten doorbetaling in hoof dfunctie op : smokkeiaars uit het stichi

extra verlofdagen
pensioensbijdragen
premie ongevallenwet
vacantietoeslag
g r a t i fi c a t i e s
verplaatsingskosten
onvoorziene soc. lasten op brandweervergoedingen

Totaal (overbrengen)
over te brengen

brachten.
De duivel betrapte ze, hing ze aan de
laatste boom van het bos op en van
die boom zijn toen de balken van Naardens stadhuis gemaakt. En als er onheil over het land komt, worden die
balken vochtig, zu" wenen!
Een toen mevrouw Elze begin Mei
1940 daar in het raadhuis te Naarden
kwam kijken, waren de balken nat van
het vocht!
Durft ge nu nog zeggen, dat een le
gende niet waar is?

Slachloffer van ongeyal
if 2.O87.800,-
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waren behoorliike bedragen mee gemoeid: twaalf daalders voor een oude
wolf, zes daalders voor een halfwas en
vier daalders voor elke piepjonge woii.
die men, met behulp van honden, uit
het nest opgroef.
Waren de premies niet aanlokkeluk
genoeg, of bleef de uitbetaling van hei
geld zo lang achterwege, dat de jagers
de lust verging? In ieder geval bleek
aldra, dat er meer jonge wolven wartn
geboren, dan er oade waren afgemaakt,
zodat men opnieuw besloot grote drijijachten te organiseren. Drie edelen wer
den als jagermeesters aaagesteld op een
tractement van honderd gulden, dat la
ter tot honderd daalders weid verhoogd,
maar ook deze methode faalde, waa.
ha
men besloot het oude stelsel weer in te va
de April roffeldeh de trommen in de
Su
voeren, maar met hogere premies.
geleden reed een predikant tegen Gooilandse dorpen en van alle kanten
de
PREC
IES
TWE
E H de
O N avond
D E R D langs
. J A Ade
R kwamen de boeren toegelopen, gewa
Koppen-smokkel
het
vallen
van
ne
In Gooi- en Eemland was men
plaats, waar nu te Hilversum het sta pend met hooivorken en knuppels, met
19:
•t tion Soestdukerstraatweg ligt, toen het spiesen en pieken, mot bartsvangers en
niet zo gul, zodat de mannen, die b l f
over de besmeeuwde heidevelden en
paard eensklaps een wilde noodsprong dorsvlegels.
St€
Op die Maandag begon de grote wol■
maakte. Was de dominee niet zo zadellangs de plassen in het moerasland
van Loosdrecht de wolven-sporen
vast geweest, dan had hn' in het zand venjacht in geheel Holland, Utrecht en
dri
op de Veluwe, waaraan alle mannen van
volgden, de gesnelde koppen over de
gebeten.
■
Midden op de weg lag een grote, oude zestien tot zestig jaar moesten deelnegrens van Gelre smokkelden en te
V.
Barneveld of Ede inleverden.
c=
wolf, die met tegenzin opstond en in het men.
Weldra zag men ze in verspreide
Zodoende nam op de Veluwe het1
struikgewas verdween.
aantal uitbetaalde premies toe,
Dat was niet de laatste maal, dat colonnes door het land trekken, over
men in deze streken nog wolven ont- staketsels en hekken, dwars door hegterwijl de overlast der wolven jje5
leidelijk verminderde. Eindeluk bemoette, hoewel zij al zeldzamer werden. gen en kreupelhout. De tamboers sloek
gen
roffel
na
roffel
op
hun
trommen;
Heel
vroeger
kon
men
echter
spreken
grepen de ambtenaren, dat er aan
iv
de
drijvers
kaatsten
met
de
knuppels
dat
systeem
iets
haperde,
en
na
jaren
n van een ware wolvenplaag, want -1
c
haastten ztf zich om de premies weer
l- schuilden deze roofdieren des zomers in tegen de bomen, maaiden in het wilde
c
op normaler peil te brengen.
t- de dichte bossen en de heidevelden van weg met de dorsvlegels door het struik
S
gewas
en
het
roepen
en
schreeuwen
was
Een
enkele
maal
schreven
ztf
nog
e het Gooi en het Sticht en op de Veluwe,
/'.
niet
van
de
lucht.
wolvenjachten uit, hoewel de boeren i
i- dat „wllt en buster land", tegen de win
In hun schuilplaatsen spitsten de wol soms voor niets uittrokken, er een vroi r ter, als' het wild zeldzamer werd en de
1- honger hen dreef, kwamen ze tot in de ven de oren, namen de staart tussen de Hjke dag van maakten of hun koppels V
t- dorpen om het vee te roven en bedreig- benen en trachtten ongezien weg te honden meenamen om voor eigen reke t
sluipen. Dat gelukte hen echter niet ning te gaan jagen op heel ander wild. s
den de schaapskudden!
Reeds in de veertiende eeuw beste- altijd, want op de transen van de mo- Aan de Veluwezoom en in de Gelderse t
n
lens stonden de molenaars met hun Vallei vond men dit een uitstekende ge 1i - gen op trantelend-koude, heldere winn terdagen de edelen hun paarden, om, knechts op de uitkijk — zij waren de legenheid om eens oude twisten op te •./
P gewapend met jachtspiesen, op de wolf enigen, die niet mee behoefden te trek rakelen en in plaats van de wolven vie d
ie te gaan jagen. Die jachtpartu'en brach- ken — en wezen, waarheen de wolven len _u hun medemensen in andere dor e
<
s
ie ten wel enige schrik teweeg onder de de wijk hadden genomen.
Wolvennetten pen aan en vochten op het mes in de b
s . dieren, maar op die manier kon men ze
herbergen.
b
Uit verschillende dorpen rukten de
n niet verdrijven. Vandaar dat men zo nu
Wolfskuilen
i - en dan de boeren van de Veluwezoom inwoners langzaam aan op naar een
Het schu'n vreemd, dat men steeds
i - opriejj om drie dagen lang de wolven op centraal punt, waar de grote wolfsnetten w e e r d e r g e l i j k e j a c h t e n u i t s c h r e e f ,
te drijven, zodat de jonkers, die te paard met zeer wijde mazen, panden genoemd. waarvan het resultaat maar twu'felach1: over de heide joegen, hen gemakkelijker (ussen de bomen waren gespannen. De
dieren, die niet onderweg in de engie tig was, maar daar een wolf veel meer
■v konden spiesen.
In de volgende eeuw namen handel waren' gedreven en gevallen waren doodt, dan hu verslinden kan, was de
>}<
onder de slagen en houwen van de ja- aanwezigheid van een enkele, uitgere.id en verkeer een grotere vlucht als ooit
kende wolf, die in de schaapskooien en
tevoren.
De
steden
breidden
zich
uit,
gers, werden hier in de netten verstrikt de stallen doordrong, in staat om een
:e
en
afgemaakt.
Alleen
oude,
doorgewinle aanzienlu'ke dorpen ontstonden en van
dorp te terroriseren.
v de wegen werd een druk gebruik ge- terde wolven ontkwamen in het lage geheel
Als de jacht tevergeefs was geweest,
ts maakt. Het gevolg was, dat de wolven land, dat door zoveel sloten was doorsneden, maar in de dichte bossen was speurde men daarom naar de drinkplaag zeer verminderde.
plaatsen van de wolven en groef er de
het resultaat niet bn"ster groot.
De
tachtigjarige
oorlog
veranderde
•k.
Premie op iedere wolfskop verraderlijk-diepe kuilen, die met takot deze gunstige situatie echter volkomen.
Drie maanden later zonnen de afge- ken en plaggen losweg werden overin- Naarden werd geplunderd en vrijwel
dekt. Later werden die wolfskuilen o.a.
'i.i- uitgemoord en de dorpen hadden het vaardigden van de steden en de jonkers aan de Amersfoortse Berg vaak ge5o- zwaar te verduien, omdat krijgsbenden van de Voluwe op andere maatregelen,
bruikt als zandgroeven. De steile, over: i d af en aan trokken. De mensen hadden en men besloot om premies uit te lov •
hellende wanden, die de vlucht der die
voor
het
doden
van
deze
roofdieren.
m, wc-' andere dingen aan hun hoofd dan
Premies, die geind konden worden, na- ren onmogelijk hadden gemaakt, vielen
it. iacht te maken op wolven!
De grote jacht dat kop en vel getoond waren aan de in bij het graven, en zodoende was er
lei
weldra niet veel meer van de oorspron
Pas in „het wolvenjaar" 1592 nam jonkers of de dorpsschouten.
Men
-,'ing
niet
enkel
op
jagerslattfn
af,
kelu'ke vorm te onders heiden.
n- ~ien doortastende maatregelen.
JACQUES R. W. SINNINGHE.
n- Heel vroeg in de morgen van de tien- of op getuigenverklaringen, want ei
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Eeuwenlang de
schrik van het
Gooise land

De grote Jacht begon in het
wolvenjaar 1592

Vechtstreek, het land van
de Spookhuizen
In het Gooi werden alle spoken
bezworen

10.
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', kon
De man
roepen,
snelde
die op
over
de de
bovengang
overloop,werkte.
maar
I N Noordzee,
H E T L A N Dwaar
VA NdeMscherpe
I S T E N omtrekken
R E G E N , ader
a n voorwerpen
d e o v e r z i j din
e de
v a n laag
de
toen hij aan de trap kwam, was de witte
hangende nevels vervlakken tot onwezenlyke schimmen, voelen
van Kernhem al verdwenen.
de spoken zich thuis.
4« juffer
Vele
inwoners van Lunteren en Ede
De familiegeest verleent er het noodzakelijke cachet aan heren
heben deze verschijning wel eens onthuizen en buitenverblijven. Zonder het roestige knarsen van sleutels
moet ,in het huis of in de lanen van
in verborgen panelen, het onverwachte openkieren van de deuren
en doolhof. En dat waren niet
i0( park
alleen stropers, wie zh' de schrik op het
der geheime kamers, het voorzichtige kraken der, traptreden, het
hjf joeg, maar ook dood- en broodnuchhese gefluister in de gangen en de sluipende voetstappen in de
tere lieden als een onderwijzer en een
slaapkamers, kan men zijn hoofd niet rustig neerleggen op het
predikant.
kussen.
Nergens kon men echter zoveel
De familiegeest is de ..finishing touch", die een voornaam En- •3
onzichtbare medebewoners vinden
als op de kastelen en landhuizen
gels landhuis niet ontberen kan. Een wapen kan men vrijelijk laten
uithakken boven poorten en deuren, of men er recht op heeft of ./-J langs de Vecht. De vergane glorie
_
_ _ _ maar
a ~ ~de
« „ „ fgeest
- _ - _ «verschijnt
* « « + a i i palleen
p n i n ind Pdea l lallerbeste
P. r h P. H t . f families.
i f a m i l i e s . ~ d e r v eder
r v avervallen
l l e n b u i tbuitenplaatsen
e n p l a a t s e n een
n dder
er
niet,
verwilderde tuinen trok deze dis
. _ - - - dood lief hij "Laren niet met rust.
placed persons onweerstaanbaar
aan.
i l / f a t h A t h n A T fl A t ! fl P r ' s N a c h t s s t o n d d e s c h i m v a n J a n e e n
l f l C l I I C l !■. . . . . W J M . ^ p y p t e r o k e n , t e r w i j l h i j l e u n d e o v e r
Voor de restauratie van Nijenrode
: de onderdeur van zn'n boerderijtje,
had dit onbewoonde kasteel de re[ waarvoor geen huurder was te vinden.
putatie een spookslot te zijn. Hoe
-Ten laatste haalden de erfgenamen er
vaak hadden boeren uit Breukelen,
een
bekende
bezweerder
bij,
die
de
• kwade geest met veel hocus pocus verdie de weiden waren ingegaan om
hun vee te halen, niet gezien, dat er
1 bande naar de woeste Kaboes.
uit de vensters zulk fel licht
Zo ver is het in ons nuchtere land, In een der torens van de Monnikenstraalde, alsof er in de zalen fcest
nooit gekomen. In Gooiland vindt men dam te Amersfoort huisde ook: een geest,
Werd gevierd, tot plotseling, op slag
zelfs geen spookhuizen meer, al werd er die zijn magere grijparmen uit het yenvan enen, het slot weer in de diepeen halve eeuw geleden nog vaak over ster stak, wanneer er omstreeks midderste duisternis was gehuld.
gesproken. nacht een late, niets vermoedende, wanOp Oud-Over te Loenen werd vaak op
In het Muiderslot, waar de bezoekers delaar voorbukwam.
konden griezelen bu het zien van de on- Vreemde dingen kon men ook be even de zolders een vreemd gerucht gehoord,
uitwisbare bloedvlekken die Floris de op de kastelen aan de rand der Veluwe. als het slepen van een zware ketting, de
Viifde had achtergelaten, hoewel deze Knarsend in zijn buna geheel door roest trappen af, de gangen door, tot het geluid
graaf niet in het slot, maar bij 't Hoogt verteerd harnas steeg ridder Jan langs in de tuin verstierf.
van 't Kruis. buiten Hilversum, werd de stenen keldertrappen van de SchaffeDrie eeuwen lang keerde daar een
laar naar boven om de ronde door het
vermoord, was het niet pluis.
terug, die de schuilplaats van
Een van de teleurgestelde vriendinne- huis te doen. In het Trostehuis te Barne- Ituinman
de bekende rover Achtkante Boer — een
veld
kwam
eeen
oude
freule
teru'g.
Bu
tjes van de dichter Pieler Corneliszoon
Nederlandse Robin Hood — aan de
Hooft, heer van het Muiderslot, ver- h e t o n r u s t i g e l i c h t v a n fl a k k e r e n d e justitie had verraden en zich verhing
vleermuisbranders
nam
zij
een
weifelentoonde zich zo nu en dan in een van
de gestalte aan, die weer vervaagde in op de zolder van Oud-Over, met het
zijde ruisend gewaad.
de plooien van de lange gordnnen voor judasloon nog op zak.
de tochtdeuren, wanneer er iemand naHuize Bosch en Vecht, in hetzelfde
en Eemland had ztfn gerenom- derde.
dorp, stond ook in een kwaad gerucht.
VRIJWEL
meerdelk
spookhuis.
dorp ofZostadje
hoordein men
Gooite
Op Kernhem, een groot en somber Een kunstschilder had er indertijd de
Naarden elke nacht sliffende voetstap landhuis aan de weg van Lunteren naar vreemdste dingen beleefd, en er buna
pen in de klokkekamer van de oude Ede, heeft zich ook heel wat afgespeeld. zijn geluk en zijn leven verspeeld in dit
toren: een verdronkene, die daar was
In de nacht voordat er een bruiloft
eertn'ds zo sombere huis. Bu'na alle ven
gestorven, nadat hij uit het water was gevierd zou worden, waren een bloemist
sters waren namelijk dichtgemetseld
gehaald, Hep maar heen en weer in het en zijn knecht bezig om het gehele huis I door een vroegere bewoner, die klappervertrek, waar de touwen der klokken met bloemslingers te versieren. Tegen
tandend van de koorts zu'n leven had
langzaam bewogen.
twaalven wareh ze klaar met de vesti
willen rekken door licht en lucht te
Oude Laarders weten nog hoe het bule. Ze doofden het gaslicht in de gang
) weren.
spookte in een klein boerderijtje, dat en gingen naar de keuken, om een kop
Driemaal is spokenrecht. In Loenen
werd afgebroken toen het nieuwe hotel koffie te drinken. Nauwelijks waren ze
Hamdorff werd gebouwd. In die tud gezeten of het licht vlamde weer op. was er r.og een derde spookhuis. waarzou men ook niet graag, na het vallen De bloemist stond op, en deed het licht ? van de naam verdween onder een verse
van de
de avond,
avond, over
over Kopjeskampen
Kopjeskampenwanwan-. opnieuw uit. Even later begonnen ze laag verf.
De gestalte, die uit een met kroos
delen, aan de grens van Laren en Bla- aan de eikenhouten trap. De baas was
ricum, want daar kon men mensen ont- ^^ bezig om gg- bloemenslinger met bedekte sloot oprees en in de schaduw
moeten, die hun kop onder de arm een tQUW aan de tuning te bevestigen, ) van het hoog geboomte bleef talmen,
tot de kust veilig was, en hij het huis
droegen.
toen
hu'
achter
zich
het
ruisen
van
een
Waar aan de Naarderweg de villa kleed noorde> Hij keek om een in in kon glippen, verontrust sindsdien de
..Welgelegen" staat. was eens een kleinec stemmjg wit geklede dame beklom lang- ). bewoners niet meer.
JACQUES R. W. SINNINGHE.
hoeve, die door Jan Geurse werd be- zaam de trap_ Het duurde even voor de
woond. Tijdens zijn leven had men als baas zijn stam terugvond en zijn knecht > »
^______
veel last van Jan gehad, en ook na zan

de arm langs de
Kopjeskampen
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Reformatie voltrok
zich in half iiur
Wervelwindstorm ten tijde
van Karel de Grote

7,4.84.02
~" -

l__4_t8_3_iO

I__4^_^20

te HILVERSUM — Gisteravond sprak
i r in het „Hof van Holland" te Hilversum
de heer J. W. Voogsgeerd voor de Ko5
fet ninklijke Nederlandse maatschappij voor
en plantkunde afdeling Hilver
le tuinbouw
over de geschiedenis van Loos
•i- sum
n- drecht. Reeds eerder had de heer Voogs
le geerd voor deze vereniging over dit on
derwerp gesproken en gisteravond gaf
daar een vervolg op.
r- hijHet
is geen samenhangend geheel gee- worden
maar hier en daar een greep uit
,e- de uitgebreide
van dit internaze tionaal bekendehistorie
watersport-oord. De ge
schiedenis is zo veelomvattend dat er,
aldus de spreker, drie generaties voor
nodig zijn om de materie te onderzoeal- ken. V66r het ontstaan van de plassen
ait moet dit gebied van Loosdrecht bestaan
tot hebben uit weilanden en daarvoor — in
nu de tijd dat de Kelten er woonden —
ol- was de streek zeer bosrijk. Bij de latere
ta- verveningen is men op een veld afgein- knapte stammen gestoten, een bewljs
m- dat er ongeveer in de tijd van Karel de
lat Grote een enorme wervelwind geweest
>d- zou zijn. Een oude legende wii, dat dit
/at de wraak van Donar en Wodan was op
2g- de bekering van de bewoners tot het
:an Christendom.
Het ontstaan van de plassen Is te
danken aan het z.g. ..kwalijk venen".
Het was oorspronkelijk de bedoeling
ng vele legakkers tussen de veenderijen te
ste handhaven maar door clandestien vervenen „in de maneschijn" werden de
31e legakkertjes langzaam maar zeker afle- geknabbeld, tot er niets meer van over
de was.
jrOok over de geschiedenis van de
- ior kerk vertelde de heer Voogsgeerd
de
interessante bijzonderheden. Zo volan
trok de Reformatie zich in Nieuwre
Loosdrecht In een half uur tijdens
een speciale dlenst waartoe de dorpelingen door het luiden van de klok
waren opgeroepen. Het was de dag
nadat Amsterdam tot het nieuwe
geloof was overgegaan. In Loos
drecht kwam de verandering zonder
bloedvergieten en alle parochianen
bleven de omgezwaaide pastoor
trouw.
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Archeologische vondsten in
Gooi meer aandacht waard
Het zou aunbeveling verdienen ze te
rubriceren en te exposeren

Hilversum-urn wijst
7«4.85..jg -

op invasie in de
14e eeuw voor Chr.

later bracht een Duitse onderzoeker
(Doppenfeldt) aan het licht, dat de
urnen een belangrijke internationale
prehistorische rol hebben gespeeld. Zij
zouden uit Midden-Europa via Neder
land naar Engeland zijn gebracht.

Nieuwe theorie

Een Engels tijdschrift vroeg in 1936
belangstelling voor de door de heer Lu
HILVERSUM. — „Het zou aanbeve- den in 1899 in Hilversum gevonden urn,
ling verdienen de archeologische vond waarvan werd vastgesteld, dat deze dasten, die in het Gooi zyn gedaan, in chro- teerde uit 1400 v66r Chr. Aanvartkelijk
nologische volgorde te rubriceren en in werd aangenomen, dat er handel gedrehet museum onder te brengen. .Men kan ven werd in urnen. Na de oorlog werden
hiennede het besef levcndig houden, dat in Brabant onder leiding van prof. Van
Hilversum voor de archeologen van veel Giffen grafheuvels onderzocht en vond
betekenis is', aldus prof. dr. W. Glasber- men een urn met merkwaardige versiegen gisteravond in het Hof van Holland ringen aan de rand, een urn, die sterk
voor de leden van de Archeologische op de Hilversumse geleek. Aan de hand
Werkgemeenschap voor Westelyk Ne van de bollenanalyse (stuifmeelonderderland.
zoek) kon tenslotte worden aangetoond,
L__b.8-_-30 - Die betekenis ontleent Hilversum aan dat de urnen niet-uit 800 maar uit 1400
het toeval, dat de heer Luden in 1899 jaar v66r Christus dateerden, waarmede
enkele scheiwen vond van een urn. die de nieuwe theorie ten doop werd gehou
er op wees, dat — dit in tegenstelling den, dat het continent gekoloniseerd
tot de toen nog algemeen aanvaarde moet zijn door invallers uit Engeland.
Ook aan de hand van andere vondsten
theorie — bevolkingselementen uit Engeland in de 14de eeuw v66r Christus (van koperen dolken en metalen voor
Nederland zijn binnengetrokken.
werpen) kon prof. Glasbergen aantonen,
Prof. Glasbergen behandelde de con dat deze kolonisatietheorie de enig juiste
_1__U§_3j_-P
dusies, die getrokken konden worden uit moet zijn. Er moet dan ook in de bronsde onderzoekingen van grafheuvels, tijd al een druk handelsverkeer geweest
waarvan de mooiste nog in het Gooi zijn tussen Engeland en Noordwestzijn bewaard gebleven en het aantreffen Duitsland; uit een in Odoorn gevonden
van urnen. De overlevcring wilde, dat kralensnoer is dit ondermeer af te leimen deze urnen — uit klei vervaardigd ,den: de barnstenen kralen duiden op
en met vergruisd kwartssteen vermcngd contacten met landen aan de Oostzee,
teneinde te voorkomen dat bij het bak- tin op Engeland en de bronzen sluitI ken de potten uit elkaar zouden barsten stukken op handelsrelaties met Z.O.7 «4« 8g. 00 - '— aan de Germanen toeschreef, maar Europa.
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oer<wevolking
stamt uit drie volken
Vele duizenden jaren zullen wij
moeten terugjjaan om enig spoor tc
vinden van de eerste bewoners van
het Gooi, zo heeft de beer F. E. Farwerck uit Hilversum op een bijeenkomst van de Nederlandse Genealo_ische Vereniging uiteengezet.
'Geologisch gezien is het Gooi een
deel van de eindmorene van de derde
IJstijd en het vormde in die tijd
eigenlijk de laatste uithoek van het
vasteland, grenzend aan de moerasgebieden die wij thans aanduiden als
Noord- en Zuid-Holland.
Opgravingen in de omgeving van
het Wasmeer hebben microlithen aan
het licht gebracht en ook bij Aardjesberg zijn vuurstenen voorwerpen ge
vonden. zodat wij mogen aannemen,
dat reeds in het Stenen Tijdperk het
Gooi bewoond was. doch deze bewo
ning was slechts van tijdelljke aard,
aldus de inleider.
Voor een meer permanent© bewo-

| ning komen wij terecht in de Bronstijd. Omstreeks 1500 voor Chr. vestigden immigranten uit Engeland
zich o.a. in het Gooi en hun beschaving wordt in de archeologie
aangeduid als de •Hilversumcultuur*. zo genoemd naar een in 1899
te Hilversum gedane vondst (de
Hilversum-urn).
Klimatologische veranderingen in
Noord-Europa in de eerste eeuwen
van onze jaartelling hebben ook hun
invloed gehad op het Gooi. Vanuit
het noorden kwamen de Friezen naar
onze streken, vanuit het oosten de
Saksen en uit het zuiden naderden
de Franken.
Verschillende omstandigheden, zoals het Frankische dialect in Hilver
sum, de Saksische Brink te Laren, de
Friese invloed in Huizen, wettigen
het vermoeden, dat de drie volken in
het Gooi zijn samengekomen en zo
de basis hebben gevormd voor de permanente bewoning van het Gooi.

Wetenschappelijk onderzoek aan Erffgooiersstraat

_o<

n

i
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braineuvelgravers opgetogen:
zeldzame randconstructie
HILVERSUM — Het zwarte poedeltje
dat voorzichtig aan de rand van de
grafheuvel bij de Erfgooiersstraat snuffelde, ving bot. Het hondje vond geen
enkel stukje oud been om er de tanden
in te zetten. Evenmin de wetenschappeiyke delvers in de heuvel om datzelfde figuurlijk te doen. Wel kwam het
graf van een verbrand persoon tevoorschyn en als klap op de vuurpyi een
„palenkrans" uit dezelfde periode als
de rond de heuvel gegraven greppel.
Dat moet dan ongeveer 1200 \66r chr.
geweest zyn.
De onderzoekers, die onder leiding
van prof. dr. E. A van Giffen zo naar.
stig graven, zijn alien medewerkers van
het Instituut voor Prae- en Protohistorie in Amsterdam. Het is de bedoeling
te weten te komen, hoe de beide graf-
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Aanvankelijk kwam
prikkeldraad
te voorschijn

heuvels, die men nu onder handen heeft,
gereconstrueerd moeten worden, zodat
ook het grote publiek kennis kan nemen
van dit Hilversumse cultuurmonument.
De vondst van de ,,palenkrans" was
een verbazingwekkende meevaller Men
vond het eigenlijk een beetje vreemd,
dat deze bij het onderzoek van 1934 door
het Rijksmuseum voor Oudheden aan
de aandacht ontsnapt was.
De door wagensporen omringde heu
vernic vels hebben een doorsnede van elf en
ten eij een hoogte van anderhalve meter aflopend naar de kanten. De randcon
dakbec structie
van de ene heuvel was men tot
dusver nog maar eenmaal eerder tevervail gengekomen; in de Kempen. Het is dan
o l i e - ook erg lastig een passende benaming
te vinden, getuige de definitie van de
l i c h t - l onderzoekers: ^enkelvoudige wijdgestelde paalkrans om een kringgreppel met
b i n n e i onderbreking, geblokkeerd door een
stalg< paal"...

26 mater:
27 mater:
28 onder

meente enkele jaren geleden plantsoenen ging aanleggen, werd de grond
nogmaals omgewoeld. Kinderen vonden
er alt\jd een ideale zandbak.
De opgravingen leken meteen al een
cnorme „top" te worden, vervolgens
een nog grotere ,,flop", maar uiteindelijk bleek alle moeite niet vergeefs. Drs.
J. A. Bakker, conservator archeologi
sche afdeling van het Goois Museum:
„We zagen een geweldige hoop grond
inkoepelvorm en begonnen enthousiast
te graven. Maar het enige dat we von
den was prikkeldraad en houwelen met
een fabrieksmerk erop" Tenslotte
kwam er dan toch een heuvel onder
tevoorschyn. Prof. Van Giffen en zyn
medewerkers nemen meteen de gele
genheid te baat om nog dieper te gra
ven. Wellicht worden ook nog resten
van oeroude woningen gevonden.

1 . 11 0 , -

765,440,-

Zandbak

11 5 , "

De grafheuvels verkeerden voor het
onderzoek in een miserabele toestand.
Tijdens de laatste oorlog werd by het
graven van een Duitse tankgracht veel
losse grond opgeworpen en toen de ge

60,-r
100,-

Indien voor deze speciale werKen materiaal, loon e.d. wordt uitgegeven moet
behalve hot hiervoren genoemde boekingshoofd voor materiad (7.5.23.20), voor
loon (7•5•23•43) e.d. ook het ordernummer vermeld worden.
Totar.l van nr 7.5.20.00

74.460,-

7.5.30.00 2o8 Ifogazijnkosten
Yerantwo ordeli jk s Bedriji^administratour
7.5.30.04
7«5.30.20
7.5.30.41
7.5.30.43
7.5.30.49

- brandstoffen
- materiaalkosten
- salarissen
- lonen onderhoudsdienst
- lonen (diverse functies)
over

te

brengen

120,■
7.345,2.82P,If

35.930,-
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Alle GOOISE nederzettingen
ontstonden uit Naarden en Laren
Lambert Rijcks Lustigh schreef
de historie van zijn streek
DatHolland
het Gooi
tot deheeft,
vroegst
streken
van
behoord
staat bewoonde
wel vast. Het
is ook zeer
goed verklaarbaar: het grootste deel van onze westelijke
provincies immers ligt onder de zeespiegel. Het oude
Nardincklant echter ligt^aanzienlijk hoger. Van de oudste
bewoners echter is weinf? bekend. De schaarse' gegevens,
waarover men beschikt, heeft men aan opgravingen in
de omgeving van Hilversum te danken.

Het eerste document,
uit de tiende eeuw
Het eerste stuk, dat op Gooiland,
toen nog Nardincklant geheten, betrekking heeft, is een uit 968 daterend document, waarop keizer Otto I
(De Grote) de schenking van Nar
dincklant, door zijn leenman Wichman aan de adbij van Elten gedaan,
bevestigt. Deze Wichman was graaf
van Hameland, het deel van Gelderland, ten oosten van de IJsel. Voor
zijn dochter Luitgarde stichtte hij
het klooster Elten, dat tot de Pranse
omwenteling de grootste abdij van
Gelderland is gebleven.
Deze abdij stond onder het patronaat van de Heilige Vitus, die hier
door ook de schutsheilige. van het
Gooi werd. De oude Gooise kerken
dragen alle de naam van St Vitus,
met uitzondering van dia le Laren,
welke aan St Jan gewijd is. Hieruit
valt op te maken, dat Laren t\ voor
het jaar 968 een parochie was.
Veel van de historische gegevens,
die ongetwijfeld in oude gomeencelijke archieven bewaard mosten zijn
geweest, zijn verloren gegaan. Het
Gooi immers is door tal van rampen
getroffen: liggende tussen Holland en
't Bisdom Utrecht, later tussen de
elkander bekampende steden Amersfoort, Utrecht en Amsterdam, is het
herhaaldelijk slagveld geweest. Naar
den werd tot driemaal toe verwoest,
de niet ommuurde nederzettingen
zijn keer op keer aan plunderaars en
brandstichters ten prooi gevallen
(Hilversum door Karel van Egmond
in 1505, door Maarten van Rossnm
in 1528, door de Fransen in 1672.).

Een ijverig schepen

Bovendien bestond de Gooise be
volking tot in het midden van de
vorige eeuw grotendeels uit landbouwers. En aan de ontwikkeling van de
landbouw en zijn becefenaren — een
ontwikkeling, die zich ook slechts
langzaam voltrok — wordt door de
gesohiedsclirijvers slechts weinig aaridacht besteed. Voor hen, die zich in
de historie van het Gooi willen verdiepen, . vormen de archieven- van
„Stad en Lande van Gooiland" wel
de belangrijkste bron. Zij immers bevatten tal van berichten over de economische organisatie van de Gooise
boeren.
Berichten, die ongetwijfeld van be
lang zijn, omdat de boeren met hun
erfelijke rechten in het Gooi immer

plaats immers — spreekt schepen
Lambert met de trots van de goede
patriot. Ziehier zijn bcschrijving:
..seer playsant. seer schoon en gele
gen om niet alleen daar woningen te
maken, maer daer de weyden, maijianden en bouwlanden vlack aen te
konnen hebben, ende cock kooomanschap en visscherijen te konnen
doen".
Middelerwijl waren, schrijft Lus
tigh ..eenige Erfgooiers met ter woen
geraakt op die plaatsen, die nu Outbussum (ook Hoogbussem gehten) en
Lagebussem worden genaamt". Wat
H i l v e r s u m b e t r e f t : „ Vo o r t s
waren ook eenige inwoonders van
Laren en van den gehugte van Bussum met haar woninghe gegaan op
die plaatse die nu Hilversum ge
naamt wort, ende maakten aldaar
goede bouwlanden, en waren nabij
bosschen en veenen ende mede verkregen hebben de koyen, paarden,
schapen enz. soo maakten sij lantluijden met afgravinge van slooten
een mooij stuck maylant genaamt
Hilversommer Hoogemaat".

Eerste Erfgooiers
Hieruit blijkt dus, dat Huizen van
Naarden uit is gesticht. Reeds in de
tiende eeuw moet od deze plaats een
aan St Thomas gewijde kapel, die
tot de parochie Naarden behoorde,
hebben gestaan. Een afzonderlijke
parochie werd Huizen echter eerst
in 1409. Hilversum en Blaricum heb
ben de eerste eeuwen van hun
bestaan als afzonderlijke buurtechappen deel uitgemaakt van het kerspel
Laren, waarvan ze eerst later kerkelijk en staatkundig gescheiden zijn.
Uit een brief door graaf Willem III
op 30 December 1326 aan die van
Gooiland geschreven, concludeert dr
J. H. Sebus in zijn studie „De Erf
gooiers en hun gemeenschappelijk
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Van Nardincklant
tot Gooiland
Nardmcklant
lopcndede
meOver ningen
het ontstaan
va?i
niet uiteen:
vrijnaam.
alge
meen neemt men aan, dat zij
betekent Jiet land, dat tot
Naarden behoort". Anders is het
met de naam, Gooiland. Oude
Gooiers zullen u nog vertellen,
dat de naam van hun geboortestrcek zijn ontstaan te danken
heeft aan het feit, dat de huizen
er a.h.w. lukraak neer „gcgooid"
zijn. Andcren leggen een verband
tussen Gooi en Godelindc, 'de
abdis van Elten.
Een meer voor de hand liggende
vcronderstelling echter — o.a.
door de voormalige voorzittcr van
,,Stad en Lande", E. Luden, in het
Gedenkboek van Hilverusm geutt
— is, dat ..Gooiland" in verband
moet worden gebracht met
„Gouw". Oudtijds immers rvas
Nardinclant een ondergouw van
..Hutthiglioa". Is dit inderdaad
het geval, dan zou de in het
huidig spraakqebruik gangbare
naam ,,'t Gooi" dus juister zijn
dan die van ..Gooiland".
-—
f
bezit", dat reeds voor dat tijdstip
sprake is geweest van een markorganisatie (de oorspronkelijke vorm
van het huidige Stad en Lande"
dus). In deze brief verbiedt de graaf
de bewoners van Gooiland op eigen
gezag samen te komen:
„zo ombieden (gelasten) wi ju,
ende willen dat ghi vorwaerdmeer
(voortaan) ghiene zameninghe en
maket, novh home en blaest, ten
zi bi onzen Baeliu, jof bi onzen
scoute."
Dit hoornblazen heeft betrekking
op de manier, waarop de Erfgooiers
oudtijds bijeengeroep'en werden. In
de tijd van Lustigh, toen alle dorpen
hun eigen kerk hadden, gebeurde
dit door het luiden van de klokken.
De naam Gooiland, die graar
Willem III gebruikte, komt men voor
het eerst tegen, kort na overdracht
van de streek door de toenmalige
abdis van Elten, Godelinde, aan
Floris V in 1280 (eerst in 1285 deden
de heren Van Amstel, die reeds
geruime tijd het feitelijk gezag van
Nardincklant hadden uitgeoefend,
afstand van het gebied). sinds de
14e eeuw is geen andere naam
gebruikt.

Prof. Edelman over onze plaatsnamen

Grote wouden groeiden
6
t
i
e
Zij zijn verbonden met het ge- c
bruiksbos, de kleine toegankelijke a
bossen, waaruit de bewoners hun
hout haalden en waarin zij zwijnen ci
mestten.
h:
In gebieden als de Veluwe vond ra
men die bossen, maar in beperkte va
mate, de heidevelden waren voornamelijk kaal. Niettemin woonden m<
hier juist de mensen, omdat zij deze aa
houtgebieden nodig hadden voor hun ee
levensonderhoud en zij de wouden ca
aanvankelijk niet wisten te ontgin- bi
nen bij gebrek aan waterafvoer. Zij te,
waren alleen toegankelijk als het va
to
vroor.
st
In 1910 meende men nog, dat op le
veengrond geen woud kon hebben
gegroeid en men wantrouwde de E:
plaatsnamen met „woud". De jongste
onderzoekingen hebben echter anders
geleerd en de plaatsnamen zijn goed
gebleken.
B

eertijds in het lage land

(Van een onzer verslaggevers)
Het zijn niet de hoge gronden, het
is niet de hei, waarop men in de
oudste tijden in Nederland de grote
wouden heeft gevonden. Zij kwamen
voor in het lage land.
Tot deze voor velen verrassende
conclusie kwam Zaterdagmiddag prof.
dr. C. H. Edelman uit Wageningen
als inleider voor een „Symposion",
dat de Koninklijke Academie van
Wetenschappen in het Trippenhuis
deed houden. Verleden jaar had de
Commissie voor Naamkunde der Aca
demie de straatnamen aan de orde
gesteld, nu stonden de woudnamen
op het programma.
Prof. Edelman toonde aan, dat men
de plaatsnamen die het woord woud
nog bevatten, vindt in het lage land,
mecst op het veen, een enkele maal,
Zoals in Friesland en West-Friesland,
ook op de klei.
En daar waar men meent, dat de
wouden met de hoge gronden hebben
te maken, blijkt toch, dat zij in een
rivierdal hebben gelegen, zoals bij
voorbeeld in de IJselvallei, de Gelderse vallei en in het dal van de
Oude Rijn bij Leiden.
Ook de namen met „broek" duiden
op wouden in moerassige grond.
Echter zijn de namen met „broek"
verbonden met laag opgaand hout.
Namen met „hout" en „bos" daarentegen, vindt men wel degelijk op
de hoge gronden, bijvoorbeeld in de
duinstreek, maar zij duiden nimmer
op het eigenlijke woud uit het stenen
tijdperk.

Zuid-Nederland
Ten slotte heeft prof. dr. H. D r a y e
uit Leuven gesproken over woudna
men en ontbossing, waarbij hij zich
bepaalde tot Zuid-Nederland.
Via de plaatsnamen kwam hij tot
de conclusie, dat de ontbossing niet
alleen door de kloosters kan zijn geschiedt, maar ook door de nijvere,
volhardende, afzonderlijke man. Veel
combinaties van „bos" met persoonsnamen duiden daarop, wat prof.
Draye deed besluiten met aan deze
ontginningspioniers van weleer zijn
hulde te betuigen.

Geen nieuw model koepelgraf

«a a$ i op de Gooise heide

|f HILVERSUM. — De theorie van de koe
pelgraven moet grondig worden herzien", zo
schreef de conservator van de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig bodemondei-zoek
aan de Vereniging van Vrienden van het
Gooi-reservaat, welke met genoemde dienst
contact opnam om te komen tot een recon
struct van het Koepelgraf op de heide. De
vorrge conservator van het Goois Museum en
oudheidkundig medewerker van de vereni
ging, de heer Rust, zo meldt het laatste num
mer van het verenigingsorgaan, is ook van
oordeel, dat de theorie van Dr. Holwerda,
waaruit het model koepelgraf voortvloeide,
thans algemeen wordt verworpen. Men
schijnt het echter geenszins eens te zijn hoe
een dergelijk graf van onze Gooise voorvaderen er dan wel uitgezien zal hebben. Er
bestaan wel theorieen van prof, van Giffen,
Dr. Bursch en anderen. Sommigen menen,
dat een dergelijk graf alleen uit plaggen be
staan zou hebben, anderen spreken van een
„wood-henge" een door palen omgeven ruimte. Zekerheid bestaat echter niet en hierdoor
is het begrijpelijkerwijs niet goed mogelijk
om een nieuw model koepelgraf te maken.
ST. WILLIBRORDUS- EN ST. GERTRUDISSCHOOL KRIJGEN CREDIF/n
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Foto van de oer-Gooier:
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Voor een aantal Gooise leden van
de Archeologische Werkgroep Westelijk Nederland hield gisteravond in
De Jonge Graaf van Buren te Hil
versum dr P. J. R. Modderman van
de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek een inleiding over
de resultaten van de opgravingen,
die dezcr dagen door de Rijksdienst
op de Hilversumse heide bij 't Bluk
zijn gedaan.
De Hilversumse grafheuvels. aldus
dr Modderman, dateren van 1800-1500
v. Chr. en hebben dezelfde structuur
als de Veluwse grafheuvels. Oudere
theorieen, volgens welke men te doen
zou hebben met zgn. „koepelgraven"
zijn door de jongste opgravingen omvergeworpen.
Oorspronkelijk waren het eenmansgraven, maar in de loop der
tijden zijn ze in verschillende perioden in totaal zeven keer gebruikt
voor het bijzetten van (vermoedelijk
hooggeplaatste) personen. Mogelijk
heeft oudtijds een weg gelopen langs
de grafheuvels. Bij de opgravingen
zijn een zgn. „S-beker", een hamerbijl en afdrukken van palen gevon
den.
Bi.izondere aandarht besteedde d°
aan de vondsten van de zecJL____5_2_J spreker
fjon--i.-:.-rp i_oJe S'-^m aan wie h'i '
hiHde bracht voor diens grote activi
teit.
Lode vond in de nabijheid van d^ [
2jJ*35jI Utrechtse
Water'eidmgmaa schappij *
scherven en andere sporen, die wijzen j
op het bestaan van een nederzetting. i
Zo werden sporen van ronde ,,_it- i
gaten" en van een kleine hut ge
vonden, en een hoeveelheld houts
kool.
De Hilversumse grafheuvels zijn
inmiddels weer zoveel mogelijk in
j hun oude toestand teruggebracht.
_7 • ~"
1 •"~
95getrokken,
.J Van de grond
zijn echter
monsters
die volgens
de modernste
7 1 QR f methoden
op stuifmeelresten
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worden onderzocht.
Aan de zullen
hand
daarvan zal men bepaalde condusies
7_»_1 • 2_2 «J kunnen trekken omtrent de begroei-,'
ing in diverse perioden.
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Krij spei van wind en ivater verteerae
organische resten

HILVERSUM. — Aan de rand van de grintgroeve achter de
Utrechtse Waterleiding bij de Larenseweg hebben misschien de mensen gewoond, waarvan iets verder op de hei de graven zyn ge
vonden. Men heeft er kuilen in het grondprofiel ontdekt, die vermoedelijk brandgaten zyn geweest, waarin werd gestookt en gekookt.
De behuizingen van deze mensen moeten echter wel zeer klein zijn
weest, want dr Modderman van de ryksdienst Oudheidkundig Bodem
onderzoek, die gisteravond voor de Archeologische Werkgemeenschap in De Jonge Graaf van Buren vertelde over het opgravingswerk aan grafheuvels, komt met de conclusie, dat de palenkranty
waarvan rond enkele brandgaten de sporen te vinden zyn, slechts
een breedte van anderhalf tot twee meter toelaat. Deze oude Gooier
zou dus in een zeer klein hutje gewoond hebben, vermoedelyk er
slechts in hebben kunnen hurken, of zodanig kunnen zitten, dat z'n
voeten in een kuil stonden.

Leefde 1.80 m lange
mens gehurkt in
een hutje?
De theorie van de koepelgraven, zoals
die jarenlang warm werd verdedigd,
blijkt geheel onjuist te zijn. Men is door
de laatste onderzoekingen tot de ontdekking gekomen, dat de sporen, die
door vorige onderzoekers voor restanten
van een oude palendekking wei'den aangezien, veroorzaakt werden door de destijds aanwezige vegetatie, welke met de
grond werd vermengd, omdat lucht en
water in de zandgronden vrrj spel had
den. Het enige koepelgraf, dat het Gooi
nog rrjk is, staat dus in het Goois Mu
seum
De aardewerktypen, die men in de
graven boven de Moerdn'k aantreft, vertonen overeenkomst met aardewerk, dat
in de Scandinavische landen werd ge
vonden. Aardewerk uit Brabant is van
andere origine. Dit eerste zou dus wrjzen op een verband van de boven Moerdijkse streken met de Noordelrjke vol
ken.
Tandglazuur
De grafheuvels — voor zover dr.
Modderman thans tot conclusie kon
komen — zijn geen graven geweest,
waarin hele stammen hun laatste
rustplaats vonden, noch hele fami
lies werden- bijgezet. Wel heeft men
grafheuvels ontrafeld, waarin tot
zeven doden toe, telkens echter in
een andere periode werden bijgezet.
Uit het gevondene valt welnlg over
de belangrijkheid van de dode, die er
werd begraven, te zeggen. Meestal
vindt men ter henphoogte een vuurstenen mes, dai de dode werd mee■gegeven, soms, zoals bij een der
graven in het Gooi, een hamcrbijl.
Van de Iyken zijn geen resten aanwezig. Soms vindt men enkele stuk-

jes tandglazuur.
Wel blijven de silhouetten achter. Hei
lijk wordt als het ware in de grond gefotografeerd. In de meeste gevallen is
zo'n silhouet maar enkele centimeters
,,dik". Het afschaven van de grondlagen moet dus zeer zorgvuldig geschie
den. Daar, zoals reeds eerder gezegd
lucht en water vrh" spel hebben in d«
zandgronden, verdwb'nen alle organisch*
resten. Slechts houtskool — wannee]
verbranding van lijken heeft plaats ge
had, ook de asresten — en aangebrand»
etensresten in de meegegeven bekers be
horen tot de sporen, die zun achterge
bleven.
Lange mensei
Wat de lengte van de oude bewonen
van ons land aangaat, dr. Moddermai
kwam tot een grootte van 1.80 meter. D<
datering is niet eenvoudig, daar het ge
vonden aardewerk in 500 vodr Christu
wordt aangetroffen, maar ook nog vie
eeuwen na Christus wordt gevonden.
De onderzoekers van de Ryksdiens
trekken van de ene „noodopgraving
naar de andere. Er is te weinig geld or
intensief met een bepaald object bezij
te biyven, want de begroting van dez
rijksdienst heeft haar grenzen. Er word
veel gebouwd in Nederland, er komt du
veel aan het- licht. Maar zeker 50 pel
van datgene, wat van waarde is, ontgaa
de' deskundige. Daarom is het van be
lang dat er een korps van Hefhebbers
van amateur-archeologen is. Ztf worde
veel gesmaad, maar zonder deze men
sen, zouden zeker tal van dingen nie
aan het licht komen. Daarom roemd
dr. Modderman de jonge Lode Stom, di
speurend in de grintgroeven, rond d
Vuursche en bq Soesterberg belangryk
dingen aan het licht bracht.
Dr. J. R. Jansma, deelde mede, dat d
Werkgemeenschap plannen heeft om b
het Huis ter Eem opgravingen te gaa
verrichten. De Rijksdienst heeft hiei
mede reeds ingestemd. Het gaat er n
nog alleen om van de eigenaar van he
terrein toestemming te verkrijgen.

9000 jaar voor Chr. waren
de mensen linkshandig
Plantaardig voedsel: zuring, brandnetel
en kraalheide
door deskundigen wordt bijgestaan.
verricht dus waardevol werk.
De grote opkomst op de bijeenkomst
van gisteren bewees, dat er ook in Hil
versum veel belangstelling bestaat. Dit
zal zeker een voldoening zijn geweest
HILVERSUM. — „Scherven brengen voor de organisatoren, die een dankfsluk" zegt het spreekvvoord, maar of woord ontvingen van de heer Calkoen.
leze wissel op de toekomst altn'd geho- maar ook voor dr C. C. W. J. Hijszeler,
loreerd wordt, zullen wij maar in het conversator van het Rnksmuseum Twennidden laten. Nuchter beschouwd is het the, die een voordracht met lichtbeelden
>reken van een deel van of een getheel hield over de vondsten in het Usselercostbaar servies in eerste instantie onder veeh, waaruit condusies konden worden
e brengen onder de ongelukken.
getrokken over de mensen, die aldaar
Het vinden van een scherf in onze omstreeks 9000 jaar v66r Christus leefiardbod.ni kan evenwel van een bn'zon- den. Usselo ligt tussen En? mede en
lere betekenis zijn: Hiermede houden ie Haaksbergen. In 1937 werd daar door
irchaeologen zich serieus bezig en voor een amateur-archaoloog een vondst ge
ie amateur-archaeologen, die zich ver- daan, die aanleiding werd tot verdere
;nigd hebben in een Werkgemeenschap onderzoekingen in deze hoge landtong.
s een scherf een levend bezit, waarmede Met byzonder scherpe, gekleurde beelie kennis van de geschiedenis van ons den werd de aanwezigheid duidelijk ge/aderland verrflkt kan worden. Want, maakt, hoe een dergelijk onderzoek
:o betoogde de voorzitter van de Ar- plaats vindt en welke condusies worden
maologische Werkgemeenschap voor getrokken. Centimeter voor centimeter
Westelijk Nederland, de heer H. J. Cal- wordt een bepaald gedeelte afgegraven
rcoen gisteravond op een bijeenkomst in en aan de verschillende aardlagen, de
.Formosa", er liggen in Nederland indrukken in het zand en de gevonden
ichatten van eminent belang voor ons houtskool kan men zien, hoe de bevol
[and. Denken wh" maar eens aan de king eeuwen geleden daar heeft geleefd
Noormannen-tud, het begin van de Hol- en in welk tijdperk. Dit moet zyn ge
landse Graventijd, de komst van het weest in het laag glaciaal tijdperk, <1<
Christendom. Wat weten wij er eigen: periode waarin het ijs zich verplaatste
lijk precies van? Onze bodem bevat spo naar Midden-Zweden en Finland.
ren, die van onschatbare waarde zijn.
Ongetwijfeld is het een trekkende be
Vele scherven en voorwerpen van oud- volking geweest, die jacht maakte op
heidkundige betekenis gaan verloren, het rendier, dat hem gebruiksvoorwer
doordat zij uchteloos worden weggewor- pen en eten verschafte. Men zocht het
pen. Over tien a twintig jaar zal onze pad van het rendier en wanneer zich
bodem omgewerkt zijn en daardoor gaan dit verplaatste, verplaatste ook de be
er schatten van veel betekenis verloren. volking zich. Van de spanen uit het
De Werkgemeenschap. spottendarwys gewei werden pijl en werpspies gewel eens „Schervenclubje" genoemd, die maakt. Kerfspitsen werden gesneden
om er scherpe voorwerpen mede te
maken. Op vier meter diepte werd een
spierwitte laag zand gevonden, sterk
vermengd met houtskool en vuurstenen.
Typisch is, dat uit de gevonden voor
werpen valt af te leiden, dat de mensen
linkshandig zijn geweest. De ligging
van de vondsten duidt ook duidelijk
aan, dat er toen al werkverdeling was
Hier zat de man, die stekers maakte
en ginds de man, die schrabbers vervaardigde. Dat men Oostelijk fijn en
vergruisd houtskool vond en Westelijk
voorwerpen en stenen, wijst er op, dat
men met het gezicht naar het Westen
zat. Indrukken van paalgaten links en
rechts verklaren, dat de mensen in tenten woonden. Door Westelijke winden
is een meertje volgewaaid en de geschubde veenlagen verklaren, dat er afwisselend vorst en dooi is geweest. Dit
wisselend klimaat is tevens te zien in
de molmlagen. Eerst was er veel kruidgewas en weinig den, daarna meer den
en weinig kruidgewas en vervolgens
weer omgekeerd, zodat het achtereenvolgens kdud, mild en koud moet zijn
geweest. De ervaring heeft geleerd, dat
na een bosbrand de berk het eerst weei

Zij
ij volgden spoor
van het rendier

opgroeit en uit -* vondstenlaag valt te
concluderen, dat er een grote bosbrand
moet hebben plaats gehad. Bovendien
wijst de aanwezigheid van de berk op
de koude periode, daar de berk het het
langst in de koude uithoudt. In de kou
de berglanden vindt men alleen nog de
berk.
Het plantaardig voedsel moet bestaan
hebben uit zuring, brandnetel en kraal
heide, die ons in de oorlogsjaren ook
als smakelijke gerechten werden aanbevolen.
In 1940 begon Dr. Hijszeler zijn on
derzoek in de Usselo-cultuur, die verder in geheel ons land, behalve in het
Noorden, is te vinden. Hij heeft ontdekt, dat deze cultuur zijn uitlopers
vindt in het Teutoburgerwoud. Hij
streeft er verder naar, ook zijn arbeiders, die bij het graven behulpzaam
zijn, over zijn ontdekkingen in te lichten. Alle vondsten worden afgebakend
en op kaart gezet, er worden statistieken gemaakt en uit alles blijkt, dat
er een zeer minutieus en interessant
werk wordt verricht.
Met een hartelijk applaus en een
dankwoord van de heer Calkoen werd
Dr. Hyszeler voor zijn causerie beloond.

Drie duizend jaar oude vingerafdruk...

ode Stom (16 jaar) voi
houtskool en urnscherve
Oudheidkundigen doen
opgravingen op heide
Onder
leiding
vanRijksdienst
dr Modderman
worden sindsBodem
enkele
dagen
door de
voor Oudheidkundig
onderzoek opgravingen verricht op de Hilversumse heide. Het
betreft hier een aantal reeds bekende grafheuvels en een tot
voor kort nog onbekende vindplaats van naar schatting 2900
tot 3300 jaar oude houtskool- en aardewerkresten.
Een maand geleden werd deze ontdekt door de zestienjarige
amateur-geoloog Lode Stom uit de Mercuriusstraat in
Hilversum.
_■_ * _ «
Van Lode Stom berichtten wij reeds eerder in dit jaar, dat nij
tijdens zijn speurtochten op de hei de niet onbelangrijke vondst
had gedaan van een kies van een voorhistorische mammoeth.
Het was ongeveer vier wekcn ge
leden. dat Lode, die al jaren een
enthousiast lid is van de Nedcrlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
(NJ.N.). in de grindkuil achter het,
terrein van de Hilversumse waterieiding aan de Larenseweg, enkele
scherven van primitief aardewerk
vond.
Hij bleef zoeken en had in korte tija
bijna veertig scherven gevonden, alsmcde houtskoolresten, die wezen op
de mogelijkheid dat zich op deze
plaats oudtijds een menseli.jke neder
zetting had bevonden, ofwel dat hij
de plaats van een oud brandgraf had
ontdekt.

waardige ontdekking. De urnschcrven blcken namclijk geen enkele
vorm van versicring te dragen;
maar wel
wel werd
werdop
opeen
eener er
vanvan
de de
af- ar- ^ oudheidkundigc. Lode Stom, \collcga dr Moddrnnan.
druk gevonden van... een mense- onderzoektf samen met zijn oudere I grond op de Hilvers
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van drieduizend jaar geleden!
De dienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek toonde grote be
5.000,—
langstelling voor de vondst van dc
24.500,—
jonge Hilversumer. Reeds enige tijd
bestonden bij de dienst plannen.
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enkele reeds bekende vindplaatscn
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Men acht het namclijk mogelijk,
dat de ,.zeven heuvels", een aantal
graft erpen bij de Hilversumse St
Janshoogt die reeds ongeveer een
kwart eeuw geleden werden onder
D ever el-urnen
zocht, nog oudere graven dan de m)
Hil zond bericht van zijn vondst reeds ontdekte zouden bevaUcn; en
aan de in Amersfoort gevestigdc wel zo, dat zich in elke heuvel met
Rijksdienst voor Oudheidkundig een enkel graf zou bevinden. maar
Bodemonderzoek, die de resten drie graven boven elkaar. Het plan
onderzocht en tot de conclusie kwam ontstond deze oude afgravingen nog
dat. dit overblijfselen waren van zgn. maals grondig te onderzoeken; een
Devercl-urnen". zo genoemd naar n nlan dat thans in daden is omgezet,
bekende Engelse vindplaats van mi om '.cgelijkertijd de vindplaats van
aardewerk, dat vermoedehjk aateeit de jonge Lode Stom aan een nader
uit de jaren 1300 tot 900 vooi onderzoek te kunnen onderwerpen.
Christus.
Maandag zijn inmiddels onder IciiVIcn deed hicrbij nog een mcrk- ding van dr Modderman de opgra jing
vingen op de Hilversumse heide bef
eonnen. Midden in de hei is als
een kleine houten
w e r k l i e d e n "hoofdkwartier"
keet verrezen, waar de vondsten naai
schoonmaak toe worden gebracht en waar het
goed warmen is rond de kachel, na
van voorzichtig graafwerk op
Totaal van uren
de open, herfstkoude hei.
en morgen zal Lode zelf
over te brc bijVandaag
tie afgravingen aanwezig zijn en
zo ook uit de eerste hand kunnen
zien en horen, welke betekenis zijn
vondst voor dc wetenschap heeft...
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