Mededeelingen
„BOSBRIEVEN" V A N

GOOILAND

door
Dr. J. A. V A N STEIJN.

In zijn in 1933 verschenen proefschrift „De erfgooiers en
hun gemeenschappelijk bezit (tot 1568)", behandelt Dr. J.
H. S e b u s ook de „bosbrieven" *) van Gooiland.
Hij vermeldt er vier. De eerste twee van 1364 en 1421
zijn zoek geraakt. P e r k
( H o r t e n s i u s - P e r k , Opkomst en Ondergang van Naarden, 1866) deelt er echter
het een en ander uit mede en moet ze dus gekend hebben.
De derde (?) en vierde (?) bosbrief (1437 en 1514) — wellicht zijn er nog andere geweest, die niet zijn genoemd —
zijn opgenomen in het „Privilegieboekje van Stad en Lande
van Gooiland". Deze beide brieven wijken slechts weinig van
elkaar af : de vierde is scherper. Daar de brieven een inzicht
geven in het toenmalige boschbeheer is de vierde brief hieronder overgenomen. S e b u s vermeldt, dat tot omstreeks
1600 zich tusschen Hilversum en Maartensdijk het zg.
Gooierbosch bevond met een oppervlakte van 300 morgen,
bezet met eiken en beuken en waarop de nog bestaande
Eikbosscherweg uitliep. Uit dit bosch is o.a. na de verwoesting van Naarden in 1350 hout gekapt voor den wederopbouw van deze stad (o.a. de reusachtige eiken balken in
het raadhuis). Hij veronderstelt, dat het verschijnen van
den eersten bosbrief daarmede verband houdt; men zag in,
dat voor het behoud van het bosch meer toezicht noodig was.
D E V I E R D E BOSBRIEF (13 Februarie 1514}.
.MEN ANDER BOSBRIEF F",

Allen dengheenen, die desen brief zullen zien off hoiren
lesen, doen wij verstaen, W i l l a m T u r c k v a n N i j e r o d e, die stede van Nairden ende gemeene wairen van
den dorpen van Goylant, namentlijcken Laren, Blaricum
ende Huysen, dat wij eendrachtelijcken toesamen een over1
) Dc heer Z w a h l e r d e W a h l e n h a u s en, Jur. Cand., Assistent bij het Instituut voor Mlddeleeuwsche Geschiedenis, was zoo
vriendelijk mijn aandacht op de brieven te vestigen.
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dracht gemaict hebben roerende Goyerbosch in dessen navolgende manieren ende articulen :
1. Item als dat nyemant hout houwen en zall in den voirs.
bosch bij een boete van I X Philips scilden.
2. Item ghien scapen nairre den bosch te gaen dan up acht
roeden nae elck scaep bij een vyuriser.
3. Ende die herder zoeveell als die scapen.
4. Item dair een herder bij is en zall die herder nyet raeer
scapen verantwoirden dan drie luyder scapen, elc scaep
bi een vierijser.
51 Item scapen ende andere beesten, die onnoselic in de
bosch lopen, dat wair bij vijff olde botgens.
6. Item ghien heye nairre den bosch te maien noch steen
te graven op acht roeden na, bij een seilt.
7. Item ghien zoon te sticken nairre den bosch dan up
vier roeden nae, bij I X seilt.
8. Item nyemant ghien hout uuyten bosch te voeren dan
in den rechten houwe, bij I X seilt.
9. Item wairt dat yemant hout helde in den bosch die dair
nyet inne gegoet en ware, dat soud men hem rechten
an zijn lijff als men van dieflic goet is sculdich te rechten.
10. Item yemant die in den bosch gegoet is ende onbegeven
kynder heefft ende helden in der bosch ende die vader
die kynder verburgen woude, zoe souden die kynder
tot alsucken recht staen als diegeene die dairin gegoet
zijn, ende alsulcke boeten ghelden als voirseyt is ; ende
woude die vader die kynder nyet verburgen, zoe souden
zij tot alsulcke recht staen als diegene die haar nyet
in gegoet en zijn.
11. Item yemant die hout buyten Goylant .vercoffte offte
voirde, dat in den bosch gehouwen wair, dat wair bij
een houtÊoete voirscreven.
12. Item den eersten houwe te houden int jair XlVc ende
X I I I I ende voort te houwen tot allen zeven jairen dairnae volgende ;
13. ende als men houden zall als voirseyt is, zoe zall die
stede mitten lande voirscreven W i l l a m T u r c k v a n
N ij e r o d e off zijnen nacomelingen, erffvolgers van
den thienden in Goylant, een zeker wete doen up eenen
benoemden dach tot Hilffersum te coemen ende alsdan
• een zeker dach ramen ende die stede ende dat lant voirscreven zullen dan hoir houtvesters kyesen, elcx in zijn
bedrijve alst van outs die costume is.
14. Item die voirscreven houtvesters te senden tot Hilfferv sum upten dach die da er geraempt zall wesen ; ende
welck dair nyet en coemen upten voirseyden geraemden ende beteykenden dach, den selven nyet te achten,
ende zoe sullen, die houtvesters die dair gecompareert
ende gecomen zullen wesen even well merken ende
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houwen in de voirseyde bosch ende een ygelick tsijn
bewijsen naedat hij thiende ghifft als custumelic is
zonder verbueren.
Item nyemant zall moegen houtvesters kyesen, hij en zij
in de bos gegoet tot een schepell thienden toe of dairover.
Item alle jair nywe houtvesters te kyesen up sinte Gheertruydendach, ende die sullen gegoet wesen tot een halff
schepell thienden toe off dairboven.
Item die bekueren sullen moegen moeten in gelijcken
gegoet zijn ;
ende des zoe mach bekueren joncker W i 11 a m T u r c k
voirseyt ende sijn brootdyenaren, ende zijnre gemachticht; ende als joncker W i 11 a m voirseyt offliuich
geworden is zoe zullen bekueren die rechte erffvolgers
van den thienden in Goylant;
ende voert zoe moegen bekueren twe poirters off een
poirter, myt een buerman, ende die sullen gegoet wesen
als voirscreven is.
Item voert zall hebben die bailiu tot ons genadichs heeren
behoefft een derdendeell, ende die stede mitten lande
toesamen een derdendeell ende die anbrengen het derde
derdendeell.
Item die heggen die buyten den bosch staen nyet bevreet
te Wesen van den scapen off van den beesten : mer
nyemant dairinne te houwen bij den peenen ende boeten
voirscreven.
Item dit zall dueren ter tijt ende wijlen toe dat joncker
W i 11 a m T u r c k voirscreven off zijn erffvolgers van
den thienden in Goylant mitten stede van Nairden ende
dorpen van Goyland voirs, alle toesaraen eendrachtelijcken een beter konden vynden ende maken; allet
voirseyde zonder argelist.

Oirconde ende in kennisse der wairheyt. Ende omdat dit
vaste ende gestade zall blijven, soe heb ic W i 11 a m
T u r c k mijn zegell ende wij burgermeesteren van Nairden
den stedezegell ten' saicken ende ic L e u
Claeszoen
buermr. van Laren mijn zegell ; ende omdat wij G h e r y t
L o u e r s z o e n buermeester van Huysen ende H e r m a n
Jacobszoen
buermeester van Blarecom, zelver ghien
zegelen en hebben, zoe hebben wij gebeden
Lambert
Hermanszoen
van
Huysen ende J a c o b
W i I1 a m s z o e n van Blarecom elcx over ons te bezegelen ; ende
ter bede van den voirs. G e r y t L o u w e r s z o e n ende
H e r m a n J a c o b s z o e n zoe hebben wij
Lambert
H e r m a n s z o e n ende J a c o b W i l l a m s z o e n voirn.
oeck onzen zegelen an desen brieff gedaen, alle toesamen
voir ons, voir onsen nacomelingen, poirteren ende gebueren.
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Gegeven int jair ons Heeren duysent vijffhondert ende
vierthien upten derthienst endach Februarii.
Privilegieboekje Stad en Lande van Gooiland, blz. 124.
Naschrift.
E n kIa
tafel van het Register
archief der Gemeente
brief vermeld : „maer
bij die van Hilversum

a r voegt hierbij deze n o o t : In de
van Handvesten en Privilegiën in het
Hilversum no. 4, staat bij deze bosdese was van geenren waerde, zijnde
nyet ontfangen".

D O U G L A S E N ABIES

GRANDIS

door
B. STOFFEL.

Een lange ervaring met aanplanting van douglas en Abies
grandis die beide op onze magerste zandgronden beter
groeien dan alle soorten Europeesch naaldhout, heeft bewezen dat deze ook nog de eigenschap bezitten om bij vernieling door reëen binnen enkele jaren nieuwe topscheuten
te maken uit oogen die onder de vernielde top ontspruiten.
Het zijn altijd 6- tot S-jarige boompjes van 1 y 2 tot 3 meter
hoogte die worgden aangetast. In de eerste plaats kiezen de
reëen Jap. lariks, douglas en Abies grandis, maar ook grove
den,, Eur. lariks en zilverspar.
Slechts douglas en Abies grandis kunnen zich volkomen
herstellen na de beschadiging, andere soorten meestal niet
D e fijnspar wordt zelden vernield. Door een jonge aanplanting, zoo lang mogelijk, zeer dicht te houden, zal veel
beschadiging voorkomen worden. Hoe holler stand hoe meer
beschadiging.

