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Stichting ’Tussen Vecht en Eem’

Doelstellingen

•  Bevorderen van de belangstelling voor en de kennis
van het Gooi en omgeving in historisch perspectief.

•  Het behoud van waardevolle terreinen, gebouwen of
voorwerpen in deze regio.

•  Het bevorderen van samenwerking tussen organisaties
die zich met het bovenstaande bezighouden.

Hoe bereikt TVE haar doelstellingen

•  TVE geeft, tezamen met de Vereniging van Vrienden
van het Gooi, een 4x per jaar verschijnend tijdschrift
uit.

•  TVE geeft ook andere publicaties uit, zoals historische
wandel- en fietsfolders en bereidt een serie publicaties
voor: de ’Gooise Historische Reeks’.

•  TVE onderneemt allerlei acties om cultuur- of natuur
historisch waardevolle zaken te behouden.

•  Iedere 10e van de maand een informele bijeenkomst in
de Turfloods te Naarden, de z.g.n. 'tiende kout’.

•  Jaarlijkse Open dag.
•  Tentoonstellingen, lezingen, bijeenkomsten, excursies.
•  Jaarlijkse Cursus Gooise Historie.
•  Steun bij historisch onderzoek, studie en activiteiten.
•  TVE streeft naar het totstandkomen van een Streek

archief en Streekmuseum.

Organisatie

Binnen het Algemeen Bestuur (AB) van TVE zijn ca. 25
okale en regionale organisaties op historisch en
aanverwant gebied vertegenwoordigd. Voorts kent het
AB leden die daarin op persoonlijke titel zitting hebben.
Uit en door het AB is een Dagelijks Bestuur gekozen dat
op dit morttent uit 5 personen bestaat.

Historie

TVE is opgericht op 22 mei 1970. TVE vormt echter in
feite de voortzetting van de in 1934 opgerichte Stichting
’Museum voor het Gooi en omstreken’, later Vereniging
van Vrienden van het Goois Museum, welke in 1969
werd opgeheven en waarvan de bezittingen zijn onder
gebracht in de historische afdeling van het Cultureel
Centrum de Vaart in Hilversum.

Werkgebied

Het werkgebied van TVE omvat het Gooi, de Noorde
lijke Vechtstreek en het Oostelijk randgebied en beslaat
de gemeenten: Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes, ’s-
Graveland, Hilversum, Huizen, Laren, Loosdrecht.
Muiden, Naarden, Nederhorst den Berg, Nigtevecht en
Weesp.

Dagelijks bestuur

voorzitter
Mr. W.G.M. Cerutti, J.P. Coenstraat 77, 1215 KP
Hilversum, 035-19471
secretaris
Mr. D.C.J. Bakker, Brinklaan 18b, 1404 ET Bussum,
02159-12846
penningmeester
K. Kool, Jagerspad 31, 1251 ZW Laren, 02153-15680
leden
E. A.M. Scheltema-Vriesendorp, Turfpoortstraat 39,
1411 EE Naarden, 02159-43610
H.E.W. Kwak, Statenlaan 32, 1405 EX Bussum, 02159-
35692

Activiteitencommissie

voorzitter
H.E.W. Kwak, Statenlaan 2,1405 EX Bussum, 02159-
35692
leden
C. van Aggelen, Siriusstraat 24, 1223 AN Hilversum
F. van Boetzelaer, Biesboschstraat 63, 1078 MP
Amsterdam, 020-768343
E.A.M. Scheltema-Vriesendorp, Turfpoortstraat 39, 1411
EE Naarden, 02159-43610

TVE-bijeenkomst

Iedere tiende van de maand een informele bijeenkomst
voor leden én belangstellenden in de wijnboutique en
bistro De Turfloods, Nieuwe Haven 33, Naarden, vanaf
20.00 uur, de z.g.n. ’tiende kout’.

Losse nummers

Tot 1983 zijn van het TVE-tijdschrift 64 nrs. verschenen,
met in totaal ca. 400 artikelen, 2275 blz. en 500
illustraties. Vele nummers zijn nog verkrijgbaar. Prijs
f 4 ,-(voor normale nummers) en f 10,-voor speciale
nummers (meer dan 100 blz.); (excl. portokosten).
Bestellen bij de penningmeester K. Kool, 02153-15680.

Lidmaatschap

U kunt zich als donateur van TVE aanmelden door
overmaking van minimaal f 17,50 op rek.nr. 47.62.75.199
Amro-Bank Laren (gironr. van de bank 32750) t.n.v.
TVE. Nieuwe donateurs ontvangen alle in het kalender
jaar dat men lid wordt verschenen nummers gratis.

Het boekje 'Bussum in historisch perspectief, dat
verschijnt als speciaal nummer van het tijdschrift van
de Stichting Tussen Vecht en Eem en de Vereniging
van Vrienden van het Gooi, is mede mogelijk
gemaakt door financiële steun van de gemeente
Bussum.
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Woord vooraf

De Stichting Tussen Vecht en Eem maakt
terecht veel werk van de jaarlijkse Open
Dagen die zij organiseert. Het is verheugend,
dat de velen, die het gebied van en rond het
Gooi een warm hart toedragen, voor 1983
Bussum hebben uitgekozen voor hun activi
teiten. Deze gemeente, die weliswaar nog
maar 166 jaar zelfstandig is, heeft toch een
boeiende geschiedenis. Aan een aantal
facetten van die geschiedenis wordt in deze
speciale uitgave aandacht besteed.

De jaren waarin Bussummers moeizaam aan
de kost kwamen met spitten, spinnen en
mennen, werden gevolgd door het tijdperk
van het opkomend forensisme, dat aanbrak
toen de spoorlijn Bussum ontsloot en
tegelijkertijd in tweeën deelde.
Nu er weinig meer te spitten valt buiten de
eigen tuin, het spinnen zich beperkt tot een
voor enkelingen nostalgische liefhebberij en
de gemotoriseerde maatschappij het mennen
tot bijna een bezienswaardigheid heeft
gemaakt, worden wij geconfronteerd met de
drang naar behoud van wat nog rest aan
historische waarden.

Het spanningsveld tussen historie en toe
komst is geen pas opgekomen verschijnsel. In
de vijftiger jaren al luidden de Vrienden van
het Gooi de noodklok. Het congres ’Om de
toekomst van het Gooi’ trok nationaal
belangstelling. De daar aan de dag getreden
interesse en strijdvaardigheid zijn gebleven.
Maar niet voorkomen kon worden, dat het
Gooi met eens zijn grote heidevelden en
karakteristieke engen de verstening over zich
heen zag komen.
Gemeentebesturen proberen in dit spannings
veld de bevolking te dienen door het
perspectief op de toekomst open te houden
en tegelijkertijd resterende historische

waarden met zoveel mogelijk zorg te
omgeven. Besturen is kiezen en telkens zal bij
het maken van een keus het ene belang boven
het andere gesteld moeten worden.

Mede dank zij de activiteiten van TVE wordt
de bestuurders zeer nadrukkelijk, deskundig
en overtuigend een scala van feiten voorge
houden, dat een rol moet spelen bij de
afweging van historische en toekomst-
belangen.

Ik denk, dat iedereen de samenstellers van dit
boekwerk en de organisatoren van de
Jaardag 1983 daarvoor dankbaar moet zijn.

J. Aantjes,
Burgemeester van Bussum.
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Bussum vanaf het ontstaan tot de komst
van het spoor
J. V.M. Out

In dit artikel wil ik mij beperken tot het
aangeven van enkele flitsen uit de ontwikke
lingsgeschiedenis van Bussum. Een uitvoeri
ger beschrijving van de periode tot 1817 kan
men vinden in mijn boek ’Die van Lage
Bussum’ (uitgave: Kerckebosch Zeist 1976).
Een verhaal over de jaren na 1817 vindt men
in ’De Geschiedenis van een Honderdjarige’
van A.N.J. Fabius (herdrukt in 1967 onder
de titel ’150 jaar Bussum’, bewerkt en aange
vuld door W.J. Rust en Simon G. Zwart) en
’Dorp met de Groene Spieghel’ van J. Brui-
neman-Kaarsgaren en C.D. van Vliet, ver
schenen in 1967.
Allereerst geef ik een overzicht van de
gebeurtenissen tot aan de Franse tijd, vervol
gens de ontworsteling uit de bestuursgreep
van de stad Naarden en tenslotte de consoli
datie van de zelfstandige gemeente.
Het laatste deel beëindig ik in 1874, omdat
daarna ten gevolge van de opening van de
spoorlijn een heel nieuwe periode, die van een
onstuimige groei, aanbreekt.

Het gehucht Lage Bussum (tot 1795)

In 1306 wordt Bussum in de rekening van
Baljuw Bernd van den Dorenweerde voor het
eerst genoemd. Hoe oud de nederzetting toen
was, is moeilijk na te gaan en eigenlijk alleen
op grond van het naamtype ’...-ura’ (Bus-sum
=  Bos-heem, plek in het bos) en het grond
patroon (brinkdorp) enigszins te dateren.
Vermoedelijk is Bussum vóór het jaar 1000
ontstaan. Voor het antwoord op de vraag
waar dit vroeger en later lag zij verwezen naar
het artikel van M.J.M. Heyne in dit nummer.
’Iets over het ontstaan van Bussum’.
Al in de 14e eeuw krijgt het kleine dorp te
maken met de nadelen die de nabije ligging
van de stad Naarden meebracht: een ten
gevolge van Hoekse en Kabeljauwse twisten

vernietigde stad Oud-Naarden moet elders
herbouwd worden met hulp van alle onse
goede luyden die daer omtrent geseten zijn
(bevel van graaf Willem V). Eén voordeel
geeft zo’n stad wel: bij oorlogsdreiging
konden de Bussumse boeren met heel hun
have een veilige plaats achter de stadsmuren
zoeken.
In 1396 wordt Bussum bestuurlijk bij het
Naarder schoutamt gevoegd, hetgeen een
verbintenis voor eeuwen zal blijken te zijn!
Wat gebeurde er de volgende jaren in het
dorpje? Op het platteland was het vaak
onrustig. In 1420 zijn het plunderende
Stichtse troepen die het Gooi bezoeken; in
1481 laait de strijd weer op en worden
Naarden, Bussum en Hilversum diverse
keren gebrandschat en geplunderd. Soms ligt
de schuld ook over en weer: als in 1504 vanuit
Naarden het Veluwse platteland wordt afge
stroopt, kan met terecht moeilijkheden met
de Geldersman verwachten. Uit 1504, 1508
en 1509 zijn dan ook invallen bekend. Pas in
1528 komt er rust op het platteland als Karei
V zijn gezag over het hele land kan doen
gelden. Het mag dan ook geen wonder heten,
dat men Bussum in het begin van de 16e eeuw
geheel gaat herbouwen. Onder andere komt
er een kapel. In de archieven komen we in die
jaren Bussum als ’Nieuw-Bussum’ tegen.
Gelukkig breekt er nu een rustiger tijd aan,
waarin de boeren zich aan akkerbouw en
veeteelt kunnen wijden.
In de tweede helft van de 16e eeuw komen er
andere zorgen: een godsdienststrijd zal ook
het dorp niet geheel onberoerd hebben
gelaten. Na 1580 is de uitoefening van de
katholieke eredienst moeilijk. Rondtrekkende
katholieke geestelijken en later een in
Naarden woonachtige Jezuïet bedienen de
grotendeels rooms gebleven dorpelingen. In
1656 wordt na klachten van de Amsterdamse
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Classis een regeling getroffen: de Naarder
stadsregering staat prediking eens in de 14
dagen in de kapel toe, maar misviering mag
niet geschieden. De andere week houdt de
Naarder predikant voor de enkele gerefor
meerden een dienst. De koster/schoolmeester
moet daarbij als voorzanger behulpzaam zijn.

Afhankelijkheid van Naarden en gevolgen
daarvan

Rond 1700 richten de katholieken voor hun
kerkdiensten een boerderij als kerk in. In
1796 krijgen zij hun eigen pastoor: de
Naarder pastoor J.S. Nijhoff neemt daar
ontslag en wordt Bussums eerste eigen
pastoor.
Zagen we reeds, dat Bussums ligging naast
een vesting voor- en nadelen kon geven; voor
Naarden had het dorp soms ook een verve
lende rol te vervullen. Bussum fungeerde
enkele keren als uitgangspunt voor de bele
gering van de vesting. Dat gebeurde o.a. in
1572, het jaar van de gruwelijke moord op
een groot aantal Naarder burgers door de

Spanjaarden. Een feit, dat vele geschiedenis
boekjes haalde! Dat daarentegen vele inkwar
tieringen, een beperking van de uitbouw van
het dorp en een verbod van het uitoefenen
van ambachten Bussum vele eeuwen lang
nadeel gaf, is minder bekend.
De twee door Naarden toegestane buurmees
ters hadden hun handen vol aan het in goede
banen leiden van allerlei zaken. Zij mochten
van de Heren in de stad veel zelfstandig
regelen maar zij moesten eens per jaar, in
mei, financiële verantwoording afleggen over
het beleid ten overstaan van enige Naarder
vertegenwoordigers en alle buren (mannelijke
gezinshoofden en volwassen mannen). Zij
hielden hiertoe een kasboek, het buurmees-
terboek, bij.
In 1644 zien we ze optreden in een poging het
uitoefenen van ambachten ook in Bussum
toegestaan te krijgen. De Naarders nemen
deze zaak zo hoog op, dat zelfs het Hof van
Holland, het hoogste rechtscollege, er aan te
pas komt. Men komt tot een compromis: het
dorp mag voortaan twee kramers hebben (die
hun waren uit de stad moeten betrekken) en
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er worden tevens twee herbergen toegestaan.
In 1704 krijgt ook een bakker toestemming
om - overigens alleen rogge - brood te
bakken. En weinig jaren later worden
functionarissen als jachtopziener’, ’schoter’
(voor het schutten van het loslopend vee) en
’vrachter op Hilversum’ aangesteld. En na
veel strubbelingen mag er een ’feilenweverij’
(dweilen) worden opgericht en mag de
bakker ook witbrood gaan bakken.
Inmiddels vonden naast de werkzaamheden
in het boerenbedrijf ook vele Bussumers hun
broodwinning in de zanderijen rond Naar
den, als werkman of schipper. Toch waren de
totale inkomsten van de bevolking niet hoog:
een derde deel van Bussum was armlastig.
Dat was een zware taak voor de twee
arm-meesters, die door Naarden waren
aangesteld. Inkomsten voorde bedeling
kregen die uit het verpachten van ’armak-
kers’, uit opgelegde boeten waarvan een deel
voor de armen was, van de ’oortjesgelden’
(rantsoengelden, bijv. opcenten bij verkopin
gen) en door rondgang met de ’armenbus’.
Kwam men dan nog tekort, dan werd er geld

uit ’den buyl’ (dorpskas) gehaald.
Ondanks of misschien wel door de grote
armoede konden de buren soms uitbundig
feest vieren. Vastenavond, kermis en oud-
jaarsavond waren grote feesten. Dat brandge
vaar bij dit laatste gebeuren zeer wel
denkbaar was, leest men in de strenge
resoluties die de Naarder Heren maakten, om
de ’knal- en vuureffecten’ door middel van
zware straffen binnen de perken te houden.
Of dit wat uithaalde? Kwam er ergens brand,
dan stond meteen de gehele gemeenschap op
zijn kop. Iedereen moest toesnellen met
emmers en pikhaken en met behulp van de
uit 1740 daterende brandspuit werden moei
zame pogingen gedaan de brand te blussen.
Ook de landshistorie had zo af en toe zijn
invloed op het kleine dorp. De komst van de
Pruisen in 1787 en hun inkwartiering in de
plaatselijke herberg 'De Oragneboom’ (later
omgedoopt in ’Rozenboom’) en het opeisen
van de vesting Naarden met daarbij de
nodige beschietingen, moet grote indruk op
de dorpelingen hebben gemaakt. Dit gebeu
ren was het sein voor vele patriotten om de

Afzandingen nabij Bussum, ca. 1850. Litho A. Brouwer.
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benen te nemen naar Frankrijk. Met hun
terugkeer in 1795 startte voor Bussum een
nieuwe periode.

Los van Naarden (1795 -1817)

Een eerste periode van onafhankelijkheid
beleefde het kleine Bussum als gevolg van de'
in 1795 binnentrekkende Franse troepen. Het
dorp verklaarde zich op aandrang van
generaal J.W. de Winter, een vurig patriot,
die met de legers van Daendels in het Gooi
was gearriveerd, op 2 februari voor de nieuwe
orde. Vrijheid, gelijkheid en broederschap
betekende voor hen: zelfbestuur zoals in alle
andere Gooise dorpen. Een municipaliteit
wordt aangesteld en de 44-jarige Yzaak
Kaarsgaren wordt de eerste maire.
Na een aanvankelijk welwillende houding
van de Naarders (er wordt zelfs een
Bussumer, Jan van Thienen, met een Naarder
naar Den Haag afgevaardigd als representan
ten van het volk van Gooiland) komen er al
spoedig botsingen tussen stad en dorp als het
om financiële kwesties gaat. Dit ontaardt in
vijandigheid, waarbij de Bussumers zich op
allerlei manieren tegen de stedelijke regering
verzetten en waarbij zij zelfs aardige resulta
ten boeken: zij krijgen het gedaan, dat zij een
vaart naar het dorp mogen graven en zij
zullen waarschijnlijk bepaalde provenuen of
inkomsten (leggeld van de mest, pacht van de
Eng) met Naarden gaan delen.
De dorpelingen glimlachen al tevreden,
totdat een decreet van de provisionele
representanten van het Volk van Holland op
24 februari 1796 als een bom inslaat: na één
jaar genoten vrijheid wordt het dorp weer bij
Naarden gevoegd. Men hoeft zich niet te
verbazen, als men verneemt, dat dit besluit
grote beroering wekt. Niet alleen moet de
baljuw de Bussumers persoonlijk tot de orde
komen roepen, nee, zelfs een militaire
begeleiding van hem en het meekomend
gezelschap Naarder autoriteiten is noodzake
lijk. Militairen uit het Naarder garnizoen
gaan met hun met scherp geladen geweren als
bescherming mee en worden om de opstand
te onderdrukken bij de Bussummers
ingek wartierd.

De door de Naarders aangestelde provisio
nele buurmeesters (de dorpelingen weigeren
om die zelf te kiezen) hebben in het dorp
totaal geen gezag. De oude municipaliteit
blijft de dorpshuishouding bestieren en het
graven van de dorpsvaart gaat onder hun
leiding door. Na enige vermanende woorden
gaat Naarden haar politiek ten aanzien van
het dorp enigszins veranderen: men wordt
wat toegeeflijker. Door bemiddeling van een
provinciale commissie wordt er op 10
september 1796 een overeenkomst gesloten,
waarbij het dorp een deel van de vorig jaar
geëiste provenuen toegewezen krijgt.
Desondanks blijft Bussums verzet sudderen.
Op 4 april 1798 kraait de haan victorie in het
dorp: enkele Agenten belast met de reorgani
satie van de municipaliteiten in het district
Vecht en Zee stellen in het dorp opnieuw een
eigen municipaliteit aan! Een tweede periode
van zelfstandigheid breekt hiermee aan, nu
voor een langere tijd dan de eerste keer. Een
ervaren bestuurder. Jan van Thienen, wordt
president. Met zijn andere bestuurders zorgt
hij er allereerst voor, dat men niet langer iets
van de stad Naarden nodig heeft: eigen
brandmeesters, een eigen bode en een
knollenmeter worden aangesteld. Ook een
civiele rechtbank wordt opgericht (Overschrij
ving van huizen en landerijen, openbare
verkopingen, innen van belastingen e.d. was
haar taak) en Stad en Lande staat het dorp
toe 2 schaarmeesters aan te stellen, ondanks
protest van Naarden. Enige tijd later wordt er
ook een Bussumse veerschuit in de vaart
gebracht. Alles zit Bussum op dat moment
mee: men is op landelijk gebied te druk met
allerlei bestuurswisselingen om aandacht te
besteden aan de protesten van de stad
Naarden.
Pas aan het eind van 1802 zijn er voortekenen
dat de zelfstandigheid van Bussum wel weer
eens op een eind zou kunnen lopen. In Den
Haag wordt een vertegenwoordiger van
Naarden welwillend aangehoord als hij zijn
argumenten, die vóór hereniging pleiten,
aanvoert. Het nieuwe ’Reglement van
Bestuur’, dat op 3 september door de
Naarders wordt goedgekeurd, heeft dan ook
in artikel 23 de volgende bepaling: Het zal.
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zoo ras het decreet van de Provisionele
Representanten van het Volk van Holland van
24 februari 1796 weder effect sorteert en het
door de Agenten in 1798 aangestelde gemeente
bestuur van het gehucht Lage Bussum - onder
de jurisdictie van deze stad gelegen - vernietigd
zal zijn, evenals het van oudsher uit een dubbeld
getal, door die van Lage Bussum in te leveren
nominatie, aanstellen 2 buurtmeesteren en 2
armmeesteren, die als van ouds voor de goede
orde, de finantiele belangen en het behoorlijk
onderhoud der armen in dat gehucht zullen
zorg dragen.
Het is 11 april 1804 geworden als het
Departementaal Bestuur van Holland het
dorp Bussum weer onder Naarden terug
brengt. Even is er weer verzet in het dorp,
maar tevergeefs. Op 15 september brengt
men de boeken van de civiele rechtbank naar
Naarden en de burgemeesters nemen de taak
van het gemeentebestuur over. Het dorp lijkt

het onderspit te hebben gedolven, maar uit
moeilijkheden in de jaren 1808/1909 om
erkenning van verkregen rechten blijkt de
strijdvaardigheid. Via bemiddeling van de
Landdrost wordt een regeling getroffen,
waaraan de stad zich echter niet houdt.
Ondanks de strijdvaardigheid komt het niet
door de Bussumers zelf, dat ze een derde
periode van onafhankelijkheid gaan beleven.
Dit keer komt het door de belegering van het
laatste Franse bolwerk Naarden in 1813 door
Hollandse, Pruisische en Russische troepen.
Bussum, dat nu zonder bestuur is, krijgt van
de Commissaris-Generaal van het Departe
ment van de Zuiderzee een eigen provisioneel
bestuur. Carel Besan^on, een 33-jarige uit
Amsterdam afkomstige koopman, wordt
burgemeester van de ruim 400 inwoners.
Kennelijk heeft hij hun vertrouwen genoten
en heeft hij zich daadwerkelijk in deze
periode voor hun belangen ingezet. Naarden

Spiegelstraat in 1859 gezien vanaf de Herenstraat, aquarel H.A. Klinkhamer.
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moet daarentegen niets van deze man
hebben. Dat blijkt al dadelijk na het beleg
van 1813/14. Zodra dit is opgeheven, wordt
de vesting door het ingrijpen van de
gouverneur van Holland, Tets van Goudri-
aan, weer verenigd met Bussum tot één
gemeente.
Eén Bussumer, Jan van Thienen, krijgt
zitting in het tijdelijk aangestelde gemeente
bestuur. Deze aanvaardt echter zijn uitverkie
zing niet, omdat hij vindt dat er in het dorp
nog steeds een wettig aangesteld bestuur
functioneert. Dit leidt tot allerlei moeilijkhe
den, waar zelfs de deurwaarder aan te pas
moet komen. Deze wordt echter door
Bussums burgemeester de deur gewezen. De
stad beklaagt zich hierover bij de gouverneur:
Wanneer men de oorspronkelijke aanleg van
die man in aanmerking neemt, kan men zulke
behandeling wel verklaren. Nu ontstaat er een
zeer merkwaardige situatie. De gouverneur,
die eigenlijk wel inziet, dat Bussum definitief
van Naarden gescheiden moet worden,
kondigt op 18 mei 1814 een merkwaardig
besluit af: ondanks het feit dat Bussum met
Naarden verenigd blijft, handhaaft hij de
burgemeester van Bussum! Het gemeentebe
stuur van Naarden/Bussum moet namelijk
alle besluiten en voorstellen welke ook
Bussum betreffen doen uitvoeren en alzo ter
executie opzenden aan de ad interim genoemde
burgemeester van Bussum. Daarom en met
geen ander doel mag de gemelde burgemeester
continueren.
De laatste loodjes op weg naar volledige
zelfstandigheid wegen zwaar. Ofschoon de
gouverneur voorstellen aandraagt voor een
definitieve scheiding, blijft Naarden op grond
van het argument, dat het er financieel op
achteruit zal gaan, halsstarrig weigeren. Er is
geen compromis te verwachten, zodat de
gouverneur ten einde raad de beslissing (met
gunstig advies) aan koning Willem I overlaat.
Het duurt even, voordat diens beslissing valt.
Pas op 4 december 1816 maakt hij Bussum
per 1 mei 1817 zelfstandig. Bussums nieuwe
burgemeester wordt.... de Naarder stadsecre-
taris J.J. Thierens. Besan9on wordt
gemeentesecretaris!

Politiek van de voorzichtige vooruitgang

Direkt wordt er met de Naarder Heren weer
een bespreking georganiseerd om de nieuwe
gemeentegrens en inkomsten- en schuldenver
deling vast te stellen. De grens levert geen
moeilijkheden en - door taktisch handelen
van de gouverneur, die uit vrees voor
moeilijkheden de bespreking zelf voorzit -
wordt ook de financiële kant spoedig tot een
aanvaardbare oplossing gebracht. Bussum
aanvaardt een jaarlijkse erfpachtbetaling aan
Naarden van f 350,- ten eeuwige dage en
Naarden behoudt de hele schuldenlast (al in
1866 wordt overigens dat eeuwig door de
Bussumers gerechtelijk aangevochten).
In hun onervaren bestuursenthousiasme gaan
de Bussumers nu ook de Huizers aanschrij
ven om een grensscheiding. Een verbaasde
burgemeester Klaas Hage schrijft terug, dat
er niets te regelen valt, want die grens lag al
sinds eeuwen vast! Wellicht wilden Bussums
vroede vaderen op een slimme manier een
deel van de aan de oostkant gelegen
Bussummer eng binnen de gemeentegrenzen
krijgen; Huizen trapte er echter niet in.
Als we de gemeenteraadsnotulen uit de
volgende halve eeuw bekijken, lezen we door
alles heen duidelijk de beleidslijn van de raad:
alles bij het oude laten, maar oog houden
voor de kleine vooruitgang! Zich hier
vestigende vreemdelingen (in 1821 de eerste
villa; veel zomergasten) zijn mondjesmaat
best welkom. Overigens vindt er tussen 1817
en 1875 bijna een verdrievoudiging van de
bevolking plaats, hetgeen hoofdzakelijk aan
een vestingsoverschot moet worden
toegeschreven.
De vreemdelingen brachten geld in het laatje;
meer belastingopbrengst, de villabouw gaf
werk, de 2-café’s met biljart hadden meer
klandizie. En ook menig Bussums meisje en
vrouw zal als ’dienstbode’ het gezinsinkomen
wat hebben kunnen aanvullen.
De vooruitgang moest wel met mate! Als in
1840 de nieuwkomers particulier onderwijs
willen is dat goed... mits niet ten koste van
het plaatselijk onderwijs.
Langzaam komen er wat landbouwkundige
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en industriële ontwikkelingen op gang.
Kleine ondernemingen worden door de raad
gesteund o.a. door grondverkoop of
erfpacht-overeenkomsten. In deze jaren ver
rijzen een beschuitbakkerij, een korenmolen,
een verffabriek en later een moutstokerij, een
zeepfabriek, een brouwerij... Ook zijn er
ondernemers die stukken hei gaan ontginnen.
Anderen beginnen een wasserij/blekerij.
Vooral deze laatste ondernemingen rijzen van
ca. 1835 - 1850 als paddestoelen uit de grond
(o.a. P. van den Berg, G. Bus, C. Venneman).
Voor vreemdelingenvervoer en aan- en
afvoer van het vele wasgoed wordt de
veerdienst op verschillende steden verbeterd.
In 1832 wordt een nieuwe dienst op Utrecht
geopend, terwijl sinds 1840 de al jaren
bestaande dienst per veerschuit op Amster
dam twee keer per week uitgevoerd ging
worden. In nog later jaren worden ook de
wegen drastisch verbeterd. In 1865 ontstaat
de Bussummergrintweg als verbinding met
Hilversum.
De uitgroei van het dorp is ook te zien aan
andere zaken: in een periode van 50 jaar
wordt er twee keer een nieuw schoolgebouw
neergezet (1827 en 1864), wordt de protes
tantse bevolkingsgroep een van Naarden
afgesplitste gemeente (kerkend in de ver
bouwde Vituskapel), moet er een grotere
katholieke kerk gebouwd worden (1844),
wordt er een rechthuis gebouwd (1845),
vestigt zich hier een geneeskundige (1850),
komt er een posthuis (1851)...
Al met al: Bussum groeit uit tot een flink
dorp, waar de vroede vaderen waakzaam en
met een zekere achterdocht de ontwikkelin
gen volgen. Dat typeert ook het raadslid, dat
in 1865 in conflict kwam met burgemeester
Reynse Keyzer, voormalig Indisch assistent-
resident. De notulen verhalen: Is door den
Heer Burgemeester aan het lid van den Raad J.
Majoor te kennen gegeven niet te roken, en niet
tegenstaande herhaalde verzoeken, bleef door
roken, hierop is door de overige leden te
kenisse gegeven van voortaan te roken, als
zijnde altoos het gebruik geweest.
Wat altijd was, is goed en daar moetje niets
aan veranderen! Wat zullen deze mensen met
argusogen de concessieaanvraag van de

’Oosterspoorweg’ bekeken hebben. En met
recht, want de komst van de spoorweg (10
juli 1874 geopend) betekende voor Bussum
een stormachtige ontwikkeling: honderden
nieuwkomers (nu bestaat nog maar zo’n 10%
van de bevolking uit autochtonen) die een
nieuwe tijd voor Bussum inluidden!
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Iets over het ontstaan van Bussum

M.J.M. Heyne

Na de moord op Floris V kwam het Gooi
van 1297 tot 1317 onder het gezag van de
bisschop van Utrecht, die over het gebied een
baljuw aanstelde om het voor hem te
besturen. De eerste baljuw was Bernd van
den Dorenwerde een nauwgezet ambtenaar,
die van de dienstreizen door zijn gebied
gedetailleerde rekeningen opstelde. Uit de
periode 1305-1307 is zo’n baljuwrekening
bewaard gebleven. Deze berust thans in het
Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Speci
aal de nazomer van 1306 is voor het Gooi
interessant. In augustus en september
bezoekt Bernd achtereenvolgens o.a. de
plaatsen Naarden, Weesp, Muiden, Muider-
berg, Hilversum, Amsterdam. Bussum,
wederom Weesp, gaat naar Amsterdam, dan
naar Naarden en tenslotte weer naar
Amsterdam.

Over zijn bezoek aan Bussum staat er: item
des dinsdags vor onser vrouwen dach nativitas
was bernd te bussen mit X  knapen daer henric
rijkes ende soen claghede mit sire coerwonde
verterde hi XV st(uivers). Uit de rekening valt
af te leiden dat de baljuw op dinsdag 6
september 1306 in Bussum verbleef om recht
te spreken in een keurwondekwestie ‘). Dit is
tot op heden de oudst bekende vermelding
van Bussum. We kunnen hieruit echter niet
zonder meer konkluderen dat hiermee het
huidige dorp wordt bedoeld. Want, Lamber-
tus Horsensius schrijft in het Boek ’Opkomst
en ondergang van Naarden’: de dorpen waren
van den beginne a f zes in getal: Twee Bussums,
Laren, Huizen, Blaricum en Hilversum. Hor-
tensius die dit in 1573 schreef was dermate
goed op de hoogte van de Gooise historie,
dat hij als gezaghebbend kan gelden.

Boerderijen te Bussum, begin 17e eeuw, pentekening C.J. Visscher.
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Gezicht op Oud-Bussem, pentekening, H Tavenier, 1786.

■'

De twee Bussums, die hij bedoelde, waren:
1) Groot-, Hoog- ofwel later Oud-Bussum;
2) Klein-, Laag- ofwel later Nieuw-Bussum.

Hoog-Bussum

Naar de uitgang ’sum’ =  heem te oordelen
moet het dorp reeds vóór de 1 le eeuw
ontstaan zijn. De naam doet vermoeden dat
ten tijde van het ontstaan het dorp rondom in
het bos lag, waarmee de Gooise heuvelrug
bedekt was. Het bos bood timmer- en
brandhout en na het kappen, afbranden en
ontginnen een schraal bouwland dat spoedig
uitgeput raakte, waarna men een volgend
perceel ging rooien en bebouwen.
Naerdincklant vormde tot 1305 één gouw
met als hoofdplaats het kerkdorp Naarden.
Hoog-Bussum had in die tijd waarschijnlijk
reeds een eigen plaatselijk bestuur2), evenals
de andere Gooise dorpen. De afstand van
ruim 3 km. tot (Oud) Naarden bood in het
dunbevolkte en nog woeste gebied de
mogelijkheid tot bestuurlijke zelfstandigheid,
Door het aanstellen van schout en schepenen
in Muiderberg en Larenkerspel (nu afgeschei

den van Naarden) werd de gouw in 1305
bestuurlijk in drieën gedeeld. Hoog-Bussum
ging met Muiderberg en Muiden het
Muiderkerspel vormen.
Nadat Naarden na 1350 op aandringen van
graaf Willem V als een enclave op het
grondgebied van Muiderkerspel herbouwd
was, wenste hertog Albrecht van Beieren de
stad economisch machtiger te maken. Dit
leidde tot een grenswijziging in 1396, waarbij
o.a. een deel van het grondgebied van
Muiderkerspel aan Naarden werd toege
voegd, waaronder Hoog-Bussum3).
Het snel in macht toenemende Naarden wist
in korte tijd het bestuur over de buurtschap
aan zich te trekken. Ook in kerkelijk opzicht
viel Hoog-Bussum onder Naarden. In de tijd
van Karei de Stoute, rond 1475, telde
Hoog-Bussum 22 haardsteden.
Of rond 1400 al van Laag-Bussum sprake
was valt niet te achterhalen. Als het echter, in
tegenstelling tot Hoog-Bussum dat ook
Groot-Bussum werd genoemd, als klein
moest worden aangeduid dan zullen er
hooguit zo’n 10 woningen gestaan hebben.
In de jaren 1481 en 1483 heeft Hoog-Bussum
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veel te lijden onder de invallen van de
Stichtenaren. Ruim twintig jaar later, tussen
1505 en 1509 wordt het dorp enige malen
geplunderd door de legerbenden van de
hertog van Gelre, waarbij vele woningen in
de as werden gelegd. Deze slagen kwam het
dorp niet te boven.
De Naardense pastoor Everaert verklaart in
1514 dat de inwoners van de beide Bussums
in Naarden naar de kerk gaan en dat beide
dorpen tezamen 30 tot 40 huizen omvatten.
De meeste van de bedoelde woningen zullen
toen reeds vermoedelijk in Laag-Bussum
gestaan hebben.
Van de buurtschap Hoog-Bussum wordt na
1520 niets meer vernomen.
Als gevolg van de vierde Schaarbrief 4) van
1568 werd twee jaar later aan Paulus van
Loo geaccoordeerd, gegunt ende gegeven dat
den pachter ofte bewoonder van den pacht-
huijse van den voornoemden Baljuw ende zijn
Eerwaerde Huijsvrouw Jonckvrouw Anna van
Rosseau heuren kinderen ofte anderen, 't selve
pagthuys toekomende, staande groot ofte oud

Bussum, zal genieten op de gemeente van
Goyland 't recht van dubbele scharinge, 't zij
die pachter ofte bewoonder van het vorige
gemelte huys recht van scharinge heeft dan
niet. 5)
Paulus van I,oo blijft nadat hij in 1577 uit het
ambt van baljuw is gezet wonen op zijn
pachthuis. Dit blijkt het enige overblijfsel te
zijn van het vroegere dorp. Zijn weduwe
verkoopt in 1609 de hofstede aan Goosen
Lamberts en Willem Pieterz. Hun erfgena
men verkopen de hofstede in 1623 aan
Thijmen Jacobs Hinloopen, die van Oud-
Bussum een landgoed in grootse stijl zal
maken.

Laag-Bussum

Het nieuwe Naarden kreeg een verbindings
weg met Utrecht via Hilversum. Aan deze
weg vestigden zich enige boeren, die zoals de
naam Klein- of Laag-Bussum doet vermoe
den uit Hoog-Bussum afkomstig waren.
Uitputting van de hoger gelegen zandgron-

x

De Brink in Noordelijke richting gezien, begin 17e eeuw, pentekening C.J. Visscher
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Cursus Gooise Historie 1983/1984 TVE

Ondergetekende: naam: ____________________________________________

adres: ____________________________________________

postcode, woonplaats:_____________________________ tel.:

geeft zich hierbij op voor de ’Cursus Gooise Historie 1983/1984’.
De kosten van deze cursus ad. f27,50 worden aan TVE overgemaakt.

Gaarne inzenden vóór medio juni.

Handtekening:

JAARDAG 14 mei
(voor programma zie pag. 212 ev.) S.V.P. VOOR 10 MEI OP DE BUS DOEN
Ondergetekende: naam: _____________________________

adres: ___________________________ __________________________________

postcode, woonplaats: _______________________ __ tel.:________________

zal op de Jaardag van TVE op 14 mei a.s. te Bussum deelnemen aan:
* Ochtendprogramma (10-12.45 uur; kosteloos)
* Lunch in gemeentehuis (12.45-14 uur; kosten f 17,50, ter plaatse te voldoen)
* Middagprogramma (wandeling vanaf gemeentehuis, start 14 uur naar Werk IV van het zgn. Offensief voor
Naarden - nabij het Spant - en bezichtiging van dit Werk; kosteloos).
Hij/zij zal vergezeld worden van .................... perso(o)n(en).

U behoeft deze kaart alléén in te zenden indien u aan de lunch deelneemt.
Totaal aantal hierbij voor de lunch opgegeven personen dus: ...........................

Voor hen voor wie de wandeling naar Werk IV (ca. 20 min.) bezwaarlijk is, kan voor vervoer naar Werk IV en
teruggezorgd worden (kosteloos). Ondergetekende wenst hiervan voor..........................perso(o)n(en) gebruik te
maken.

* Doorhalen wat niet van toepassing is Handtekening:



den rond hun vorige woonplaats ofwel
behoefte aan een woonplaats dichter bij de
weidegronden bij de Naardermeer kan
hiervoor mogelijk een aanleiding geweest
zijn.
Aanvankelijk zal Klein-Bussum inderdaad
uiterst klein geweest zijn. Zo onbetekenend
dat het in archiefstukken niet terug is te
vinden. Hierin kwam verandering toen aan
het einde van de 15e eeuw en nog sterker aan
het begin van de 16e eeuw Hoog-Bussum
werd geplunderd en platgebrand tijdens de
invallen van de Stichtenaren en de Geldersen.
In het begin van de 16e eeuw duiken in de
archiefstukken van de stad Naarden plotse
ling de namen van Oud- en Nieuw-Bussum
op. Dit duidt er op dat er sprake is van
migratie van Hoog- naar Laag-Bussum en
wel in die mate dat Laag-Bussum de
aanduiding van Nieuw-Bussum ging krijgen
tegenover Oud-Bussum, waarvan we reeds
zagen dat het inwonertal snel terugliep. Op 1
augustus 1480 is bij het beroep voor de
Grote Raad van Mechelen tegen een vonnis
van het Hof van Holland nog sprake van de
buren van Laren, Blaricum, Bussum en
Hilversum. Hierin wordt Bussum nog geen
nadere aanduiding gegeven, waardoor veron
dersteld mag worden dat het hier het grootste
van de twee, Hoog-Bussum wordt bedoeld.

Bij een beroep tegen een vonnis voor de
Grote Raad van Mechelen op 11 juli 1520
wordt echter over Oud- en Nieuw-Bussum
gesproken. Als echter in een sententie van de
Grote Raad gedateerd 15 mei 1568 wordt
gesproken over de waersluyden van Laeren,
Blaricom, Hi/versom, Huyssen ende Buyssen
weten we dat hier van Nieuw-Bussum sprake
is, aangezien Oud-Bussum als dorp niet meer
bestond.6)

Hiermee tekent zich het beeld af dat Bussum
is ontstaan op de plaats van Hoog- of
Oud-Bussum, mogelijk al in de 9e of 10e
eeuw. Dit Bussum wordt door Bernd van den
Dorenwerde genoemd in 1306. Het is
aannemelijk dat nadat Naarden in 1350 is
verplaatst, enige inwoners van Hoog-
Bussum, zich ten zuiden van de stad aan de

weg naar Utrecht vestigden. Zij nemen de
naam Bussum mee en noemen hun buurt
schap Klein of Laag-Bussum.
Rond 1500 vluchtten vele inwoners van
Hoog-Bussum voor het krijgsgeweld en
vestigden zich tussen 1481 en 1520 in Klein
of Laag-Bussum dat dan de naam van
Nieuw-Bussum krijgt, tegenover Hoog- of
Oud-Bussum dat spoedig als dorp geheel
verdwijnt. Als van het oorspronkelijke
Bussum nog slechts één hofstede rest, neemt
Nieuw-Bussum rond 1570 de naam Bussum
zonder toevoeging over.

Noten

1) ’onser vrouwen dach nativitas’ is O.L.Vrouw-
geboorte, d.i. 8 september. Een keurwonde is een
wond/verwonding die zo ernstig is dat de berechting
ervan in een ’keur’ (verordening) geregeld is.

2) Rapport der Provinciale Commissie ter bestudering
van de gemeentelijke indeling van Noordholland,
tweede deel, pag. 101, 102. Haarlem, 1951.

3) A.C.J. de Vrankrijker, De Historie van de Vesting
Naarden, pag. 13, Bussum, 1965.

4) Een schaarbrief is een stuk waarin o.a. het recht op
’inscharen’ - doen grazen van vee op de ’gemene’
weiden - werd geregeld.

5) F.W.C.H. Oldewelt, Een stukje Gooise Historie:
'Oud Bussum’, Laren, 1950.

6) J.M.I. Koster-van Dijk,Gooilanders voorde Grote
Raad 1470-1572, Amsterdam, 1979; zie G.R. 1,6,48.
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Bussum’s grondgebied

A.C.J. de Vrcmkrijker

Al wie de gemeente Bussum anno 1983 kent,
weet dat het een vrijwel geheel volgebouwd
dorp is. Er ligt binnen de grenzen een heide
veld met opslag van vliegdennen plus wat
bebost terrein (grotendeels natuurreservaat)
ter grootte van omtrent 100 hectaren, en een
restant van meent en kwekerij in het zuid
westen. Men treft in Bussum redelijk veel
parkaanleg, ten dele gevormd aan voorma
lige zanderijsloten. Voor het overige levert
menige wijk een ruim aanzicht door grotere
en kleinere villa’s en flatgebouwen met veel
groen van tuinen en plantsoenen. Ons
voorafgaande generaties hebben sinds het in
gebruik nemen van de spoorlijn Amsterdam-
Amersfoort in 1874 gepoogd welgestelden
aan te trekken en het aantal volkswoningen
tot een minimum te beperken. Dit maakt
Bussum tot een betrekkelijk luxueus
aandoend woonoord. Industriële werkzaam
heid vindt men er weinig.
Dit Bussum anno 1983 heeft een oppervlak
van niet meer dan 812 ha., tegen Naarden
2354 ha. en Hilversum 4621 ha. Het is dus
een dorp van geringe omvang. Meermalen is
er gepoogd tot uitbreiding te geraken, enkele
malen met succes. We zullen hier de belang
rijkste wel en niet gelukte pogingen behan
delen, zoveel mogelijk met de motieven er bij.

Gehucht onder Naarden

Vele eeuwen lang is Bussum een buiten
buurtje van Naarden geweest, behorend tot
het grondgebied van de stad. Deze trok alle
nijverheid tot zich en verhinderde de vestiging
van ondernemingen buiten de muren. Dit
met het doel de draagkracht van de stad op
peil te houden. Bussum was en bleef een
gehucht met enkele honderden inwoners,
keuterboertjes en zandgravers in hoofdzaak.
Dit simpele kon pas gaan veranderen, toen

Bussum in 1817 een zelfstandige gemeente
werd en vooral na de reeds gemelde aanleg
van de spoorlijn op Amsterdam. Toen begon
de snelle groei door de vestiging van forensen
en andere liefhebbers van het ’buiten’ wonen
die tot een maximum inwonertal van 42.000
heeft geleid. Dit getal is inmiddels fors terug
gelopen onder invloed van de zogenoemde
gezingsverdunning, d.w.z. de teruggang van
het gemiddelde aantal mensen per woning.
Door het opraken van bouwgrond in de jaren
zestig van deze eeuw kon er niet noemens
waard meer bijgebouwd worden en leidde de
situatie tot vertrek van relatief veel mensen,
vooral jongeren. Bussum is dan ook een
gemeente met bijna 19% van de inwoners
boven de leeftijd van 65 jaar, tegen een
landelijk gemiddelde van nog geen 12%.
Het oorspronkelijke Naarden lag aan zee op
nadien afgeslagen land, dichtbij de huidige
'uitspanning’ Oud-Naarden. De oude stad is
in 1350 door krijgsgeweld verwoest. Wegens
de benauwde ligging aan door stormvloeden
steeds afkalvend land werd zij niet ter plaatse
herbouwd, maar op de huidige plek die tot
het schoutambt Muiderberg behoorde. De
graaf van Holland heeft die plek aangewezen
om hiermee de bouw van een versterkte stad
te bevorderen die een begaanbare doorgang
tussen de Zuiderzee en de Naardermeer met
aangrenzende moerassen kon afgrendelen.
Het nieuwe Naarden kreeg aanvankelijk niet
meer gebied toegewezen dan voor stad,
muren en grachten nodig was. In 1396 is het
grondgebied aanmerkelijk uitgebreid. De
grensaanduiding van toen is voor ons niet
gemakkelijk te volgen.
We begrijpen dat de Hilversumse meent er
binnen viel, tevens het huidige Bussum (Lage
Bussum) en het meer oostelijk gelegen Oud-
Bussum.
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Zelfstandigheid

Tot aan de Franse Revolutie en de bezetting
van Nederland door de Fransen in 1795 is er
geen sprake van veranderingen. De omwen
teling van dat jaar heeft de Bussummers in
beweging gebracht. Zij poogden zich los te
maken.
Pas in 1817 (met ingang van 1 mei, volgens
K.B. van 4 december 1816) is Bussum’s zelf
standigheid officieel een feit geworden. De
grens werd in onderling overleg als volgt
omschreven. De jurisdictie van Bussum zal
beginnen aan het einde van de kwekerij
zijnde 300 roeden (— 1125 meter) afstand van
de stad, en (van de weg Naarden-Laren a f in
westelijke richting) alzoo door de
Langewijnen tot aan de sloot van Nagtglas.
dezelfde sloot op agter het land van de heer
S/aghek en blekerij om, aldaar de sloot op tot
agter het land van Teunis Ruyzendaal en de
sloot van het Galgenbosch, vervolgens de

Zandsloot (=  de vaart naar Bussum) op,
onder de Roode Brug door, vervolgens de
Zwarteweg regt op (= Comeniuslaan en de
huidige Zwarteweg), langs het Schoutsveentje
- hetwelk alzoo onder Bussum komt - tot aan
de Hilversumse Meent bij het Lijsterkampje
(— Laegieskamp) toe.
Grensaanduidingen als de gegevene zijn voor
ons niet op elk punt duidelijk. Zij waren het
in die tijd wel, en dan ook gebruikelijk. Men
noemde bijv. de boerderij van deze of gene,
een opvallende oude boom, een kei, een
sloot. Wie precies wil weten, moet een
kadasterkaart raadplegen, en/of schetsen van
eventuele latere grensbepalingen bekijken.
Ter plaatse zijn in oktober 1817 dooreen
commissie uit Naarden en Bussum de
grenzen in het terrein vastgesteld; er werden
’jurisdictiepalen’ geplaatst.
Dit alles slaat op de grenslijn tussen Bussum
en Naarden die nog op elke moderne kaart
terug te vinden is. De grens tussen Bussum en
Flilversum bleef in de overeenkomst onge
noemd en lag daar, waar tevoren het grond
gebied van Naarden eindigde. In 1824 is
landmeter A. van Oosterhout doende geweest
om deze zo goed mogelijk in kaart te brengen
en in het terrein te markeren. De stad moest
in die tijd ook de westelijke meent afstaan, en
wel aan Hilversum, waarschijnlijk omdat de
erfgooiers uit dat dorp daar hun gezamenlijke
weidegronden hadden.
Op de kaart van 1824 loopt de zuidgrens van
Bussum in rechte lijn uit het noordoosten van
’s-Graveland richting Oost-Zuidoost naar
een kei op de Bussummer heide bij de Oude
Crailoseweg en vandaar noordwaarts langs
deze tot aan het tegenwoordige hertenkamp,
vanwaar zij in zuidwestelijke richting liep, om
vervolgens in een boog meer noordwaarts de
Brinklaan te bereiken. Hier stuiten we op de
zo dadelijk te noemen inham.
In het oosten liep de grens van Bussum langs
de Amersfoortsestraatweg van Naarden tot
aan de Huizerweg. Ten zuiden van deze lag
een brede strook grond die aan de gemeente
Huizen behoorde en (met uitzondering van
enkele percelen) tot aan de Nieuwstraat, de
Prinsenstraat en de Brinklaan strekte. Deze
opvallende diepe inham belemmerde de groei
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van de oude kern. Het werd er niet beter op,
toen het bewuste gebied in of kort voor 1824
aan Hilversum kwam. (Zie de kaart van dat
jaar.)

Vergroting van gebied

Door de geleidelijke (en na ca. 1880 snelle)
uitbreiding van de bebouwde kom voelde het
gemeentebestuur van Bussum zich als in
een keurslijf bekneld. De eertijds matige groei
(van rond 450 inwoners in 1817 tot 1160 in
1870) versnelde zich aanmerkelijk. Ter weers
zijden van het station begon villabouw op
gang te komen, het eerst en het meest in het
Spiegel. Tegen de kom aan verrezen huizen
die op Hilversums gebied lagen. Een enkele
woning (bijv. die van Dirk Ledder) stond
zelfs met het voorhuis in de ene gemeente en
het achterhuis in de andere. Hilversum wees
in 1893 aan een aldaar ongewenste leer
looierij (bron van ontzaglijke stank) een
terrein aan de Huizerweg (voorbij het tegen
woordige Beatrixplantsoen) toe en plaagde
aldus de Bussummers.
In 1887 werden bij wet de knelpunten ten dele
opgeheven. Bussum kreeg een sikkel vormige
strook, 64 ha. groot, tussen de oude kern en
de huidige Singel ongeveer en verder in
zuidelijke richting tussen de Brinklaan en de
Laarderweg. Dit loste de moeilijkheden
slechts gedeeltelijk op. Vandaar een tweede
grensverlegging. Deze kwam in 1902 door
ruiling tot stand. Bussum stond af een drie
hoekig stuk heide ter grootte van 84 ha. (ten
zuiden van de huidige Randweg en het
verlengde van deze tot aan de Bussummer-
grintweg) en kreeg gebied zuidelijk van de
Huizerweg bewesten de Amersfoortse
straatweg. Dit omvatte in totaal 218 ha.,
meest bouwland dat eertijds aan Huizen had
behoord. Hierbij was de gehele vroeger
aangeduide inham, de Oostereng inbegrepen,
verworven. Deze grens vindt men op elke
moderne kaart.
De uitbreiding kon slechts ten dele voor
woningbouw benut worden. Er lagen nl. in
Bussum-zuid forten, waarvóór het schoots
veld vrij moest blijven. Zij vormden het in in
1868 en volgende jaren aangelegde ’Offensief

vóór Naarden’ (met versterkingen tegenover
het einde van de Huizerweg, bij het huidige
Spant, het viaduct over de spoorlijn en het
sportfondsenbad, plus nog een op de Hilver-
sumse meent). Zie hierover verder de bijdrage
van M.J.M. Heyne in dit nummer ’De forten
rond Bussum en hun verboden kringen’.

Samenvoegingsplannen in de jaren twintig

De huidige grenzen van Bussum dateren dus
uit het jaar 1902. Er zijn echter wel pogingen
ondernomen om de vleugels wijder uit te
slaan. Overigens meer uitgaande van Den
Haag en Bussumse grondbezitters dan van
het Bussumse raadhuis.
In de tegenwoordige tijd wordt hard gewerkt
aan samenvoeging van gemeenten tot grotere
en meer efficient werkende regio’s. Dit telt
niet alleen nu, maar was ook omtrent 1920
aan de orde. In dat jaar werd bij de begroting
van Binnenlandse Zaken in de Eerste Kamer
gepleit voor samenvoeging van kleine
gemeenten. Dit gebeurde bij het toen gebrui
kelijke onderzoek in afdelingen, ter voorbe
reiding van de behandeling in de Kamer.
Henri Polak (in Laren woonachtig) heeft de
zaak aangekaart. Hem ging ondermeer ter
harte het behoud van de natuur in het Gooi,
waar hij ernstige schendingen vreesde. Elk
der gemeenten was nl. in die tijd tuk op
uitbreiding en toonde zich bereid daarvoor
zeer veel op te offeren.
Het zou doelmatig zijn, is er gezegd, om
Bussum, Naarden, Huizen, Blaricum en
Laren in één gemeente te verenigingen. Er
zou dan een gemeente gevormd worden met
een oppervlak anderhalfmaal dat van Hilver
sum en met een bijna even groot aantal
inwoners, nl. 37.000. Hiervan woonde iets
meer dan de helft in Bussum; van de overige
gemeenten was Huizen de grootste, met rond
6500 zielen. In zulk een complex van dorpen
plus stad zou men tot zinvolle coördinatie
kunnen komen. De hiertoe noodzakelijke
procedure is inderdaad op gang gebracht.
Naast dit ’grote plan’ stond het ’kleine plan’
dat de vereniging van Naarden en Bussum
beoogde, en tevens van Laren met Blaricum,
alternatief bij falen van het verder reikende
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plan.
Het gemeentebestuur van Bussum is serieus
op de mogelijkheden ingegaan. Het had
eigenlijk al langer plannen voor ogen. Het lag
in de bedoeling rondom ruimte voor woning
bouw te verwerven en tevens natuurgebieden
die bewaard moesten worden (maar mogelijk
in een andere gemeente voor bebouwing te
verwerven en tevens natuurgebieden die
bewaard moesten worden (maar mogelijk in
een andere gemeente voor bebouwing in
aanmerking zouden komen). Er zou aldus
een aantrekkelijke gemeente Gooi-noord
ontstaan.
Het ’grote plan’ werd nergens realiseerbaar
geacht wegens de verschillen tussen de
dorpen. Voor Bussum bleef over het 'kleine
plan’, zo mogelijk met enige uitbreiding.
De raad van Naarden ging aanvankelijk (met
7 tegen 4 stemmen) accoord met een samen
voeging met Bussum. Een aanmerkelijk deel
van de vestingbewoners dacht er inmiddels
anders over. Zij vreesden verwaarlozing van
hun woongebied, wanneer het bestuurscen
trum ook voor hen in Bussum zou liggen.
Dominee F.W. Drijver begon toen een actie.
Hij richtte de ’Vereeniging Naarden’s Belang’
op die tegen de samenvoeging ageerde. In de
gemeente Huizen voelde men aanvankelijk
voor de vorming van een grote gemeente
Gooi-noord. Dit kon het dorp uit zijn moei
lijkheden van financiële aard helpen. De druk
van de plaatselijke belastingen zou
aanzienlijk verminderen. De raad van Huizen
stemde vóór met 8 tegen 2 stemmen.
Mede door te verwachten financiële gevol
gen, verbonden aan verwerven en afstand van
gebied (men denke aan de grondbelasting,
tevens aan de plaatselijke inkomstenbelasting
van die tijd) en vooral door de actie van
dominee Drijver werden de zaken ingewik
kelder. Buiten Bussum trof men hoe langer
hoe minder voorstanders van grenswijzi
gingen en samenvoegingen. De beraadsla
gingen kregen een slepend karakter. Wat
Naarden aangaat komt hier nog bij dat in
1926 de vesting als zodanig werd opgeheven,
waardoor uitbreiding op eigen grondgebied
(dus forse groei op eigen kracht in de tot dan
toe ’verboden kringen’) mogelijk werd. Het

provinciaal bestuur heeft toen nog wel aan
Bussum, Naarden en Huizen gevraagd, hoe
deze gemeenten stonden tegenover een plan
om deze drie samen te voegen. Het beperkte
plan sloeg niet aan. Naarden en Huizen
waren tegen. In Bussum staakten de stemmen
over het drie-gemeenten-plan. Het kleinere
(samenvoeging van Bussum en Naarden)
werd daar aangenomen, maar in Naarden
afgewezen.
Bussum had inmiddels na de aankoop van
het op Hilversums gebied gelegen landgoed
Bantam in 1923 een vergeefse poging gedaan
de jurisdictie hierover van de buurgemeente
over te nemen, liefst met enig aangrenzend
bosgebied. Het ging om het behouden van
groene ruimte. Voor woningbouw was het
niet nodig, omdat men in Bussum-zuid na
1926 niet meer gehinderd werd door verbo
den kringen rond de forten. Met uitzondering
van Werk IV bij ’t Spant zijn ze geslecht.

Samenvoegingsplannen rond 1951

Een nieuwe poging om tót grotere gemeenten
te komen in ingeleid in een complex voorstel
len dat onder leiding van de Amsterdamse
hoogleraar prof. dr. H.N. ter Veen in 1946 is
geformuleerd. Het werd in 1951 gepubliceerd
in deel II van het ’Rapport der provinciale
commissie ter bestudering van de gemeente
lijke indeling in Noordholland’. Dit staat
bekend als het rapport-Ter Veen.
Het rapport ging uit van doelmatigheid in
beheer en bebouwing, naast behoud van
voldoende ruimte. De vorming van een
gemeente volgens het vroegere ’grote plan’
werd niet aanbevolen. De commissie stelde
voor een nieuwe gemeente Naarden te
vormen. Deze zou bestaan uit Bussum,
Naarden, de westelijke villawijk onder
Huizen, een aanzienlijk deel van de in
Hilversum gelegen heiden en bossen ten
zuiden van Bussum, de Hilversumse meent en
de gehele Naardermeer. De oppervlakte van
de nieuwe gemeente zou 4181 ha. beslaan,
niet veel minder dan Hilversum dus.
Overigens zou Huizen een strook Naarden en
een deel van Blaricum krijgen, dit ter
compensatie. In feite stelde de commissie Ter
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Veen de vorming voor van vier woonkernen,
elk omgeven door natuurgebied.
In het Gooi kwam dadelijk hevig protest los
van alle gemeenten die grond moesten
afstaan, ofwel met annexatie bedreigd
werden. Vooral in de vesting Naarden weerde
men zich driftig. Men kon daar aantonen dat
de voorzieningen in de gemeente goed waren
en er op wijzen dat de vesting allicht zou
verpauperen, wanneer en geen bestuurscen
trum meer gevestigd zou zijn. Dit was een
zwaarwegend argument voor een stad die
men als een cultuurmonument mocht
beschouwen en bezig was aan de 19de eeuwse
verkrotting op voortvarende manier een
einde te maken.
Het enige dat uit het rapport-Ter Veen tot
nader beraad leidde was het onderdeel,

waarin gesproken werd over de mogelijkheid
een publiekrechtelijk lichaam op te richten
dat coördinerend zou werken. Men sprak
toen van een Gooischap. Het is de Vereniging
van Vrienden van het Gooi geweest die de
stoot gaf om zich in ernst hierop te beraden.
Na jaren is er het Gewest Gooi en Vecht
streek uit voorgekomen.
Bussum heeft na 1902 geen uitbreidingen of
samenvoegingen kunnen realiseren. Het heeft
zich tot in recente tijd wel bij voortduring
ontvankelijk getoond voor plannen in die
richting. Zo is er niet lang geleden gesproken
over aansluiting van de Hilversumse meent
bij Bussum. De aldaar in 1973 aangevatte en
inmiddels voltooide woningbouw ligt immers
tegen Bussum aan en ver van Hilversum. De
reactie van de buurgemeente was zeer afwij-

. .  ■' '

BUSSUM IN 1867.
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zend. Trouwens de bewoners van het betref
fende gebied schijnen zich wel te voelen bij de
huidige situatie, hoewel zij veel met Bussum
te maken hebben.

\ y  1902.

y '  aan  Hilversum
'  ■;

ouer<je<jaan,
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De St. Vituskapel

M.J.M. Heyne

Katholieke periode

Rond 1520 was Nieuw-Bussum een dorp
geworden dat Oud-Bussum in omvang
overtrof. Een echt dorp werd het pas toen in
dat jaar 100 m. ten oosten van de Brink een
kapel mocht worden gesticht. Deze kapel viel
onder de parochie van Naarden en werd aan
Sint Vitus gewijd, evenals de meeste kerken in
het Gooi.
Ongetwijfeld zal het godshuis aan nog één of
twee andere heiligen zijn toegewijd. Helaas is
dit nog niet uit de archieven naar boven
gekomen. Misschien kan het parochiearchief
van de R.K.Kerk te Naarden te zijner tijd
hierover uitsluitsel geven.
De oudste kaarten van het Gooi: de ronde
kaart uit ca. 1525 en de kaart uit de collectie
Hingman uit 1538 geven Nieuw-Bussum weer
met een kapel met torentje. De kapel was
slechts klein. De ’Nederlandsche Stad- en
Dorpbeschrijver’ zegt er in 1797 het volgende
van: Dit kerkjen dan, dat geen ander aanzien
heeft dan dat van een klein kappelletjen, is een
allereenvoudigst gebouwtjen, het geen door
deszelfs kleinte en door zijne bouworde, den
beschouwer verwonderd doet staan; te meer
wanneer men er in gaat, en zig dan voorstelt
hoe Bussem eens de tijd beleefd heeft, dat in
den zeer engen om trek van zulk een kerkjen,
openbare dienst gedaan werd: het is van binnen
niet meer dan 26 voeten lang en 18 voeten
breed; het dient thans ter bergplaatse van eenig
oud hout als anderszins. Evenwel is dat zelfde
zeer eenvoudig kerkjen, weleer van binnen nog
veel eenvoudiger geweest, want thans is in het
ruim geplaatst het wel onderhouden werk van
een uurwijzer, waarmede het houten torentjen,
dat op het kapelletjen staat pronkt; dit, zo wel
als de overige armlijkheid van het gebouwtjen,
maakt hetzelve thans in de daad der bezichti-
ginge waardig. Voorts hangt in het gezegde

Vituskapel in 1852; op de voorgrond de Landstraat.
Aquarel H.A. Klinkhamer.

—

houten torentjen een klok, die op den
middag, als het etenstijd is geluid wordt, ten
dienste van de dorpelingen, welken in het veld
werkende en zonder deeze waarschouwing, op
de aansporing van hunne maagen t ’huiswaards
keerenden, ligtelijk te vroeg o f  te laat zouden
komen. Men wil, dat in den jaare 1655 o f  1656
voor het laatst de godsdienstoefening in het
gezegde kerkjen gehouden zouden wee zen.

Ook in Van der Aa’s Aardrijkskundig
Woordenboek der Nederlanden (ca. 1845) is
deze laatste opmerking over het gebruik van
de kapel opgenomen. Als deze informatie
juist is zou dit betekenen dat, hoewel de kapel
officieel reeds in 1581 aan de katholieke
eredienst was onttrokken door de Reforma
tie, de vrijwel in zijn geheel katholiek
gebleven Bussumse bevolking zich hiervan
niets heeft aangetrokken.
Bussum werd in die voor de katholieken
moeilijke periode bediend door rondtrek
kende priesters. Tussen 1581 en 1618 waren
dit zowel de monniken van het klooster
Oud-Naarden, die toestemming hadden
gekregen om in het Gooi te blijven, als ook
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pater Eliseus, die bij ex-baljuw Paulus van
Loo op Oud-Bussum verbleef en daarnaast
Lambrecht Stappens, tot 1602 pastoor van
Ankeveen. Vanuit Utrecht werkte vanaf 1600
Adrianus van Oort in deze streek. Zijn arbeid
werd rond 1618 overgenomen door Barthold
Ingel. Vanuit zijn buitenplaats de Ingle Burgh
te Ankeveen had hij tot 1652 het Gooi als
werkterrein. Intussen was in Naarden Gualte-
rus van Alckmade tot pastoor benoemd.
Door zijn adelijke afkomst kreeg hij zoveel
steun van invloedrijke Naarders, dat hij in
1656 officieel toestemming kreeg om onder
meer in Bussum éénmaal in de veertien dagen
te preken. Hij bleef dit doen tot aan zijn dood
in 1673.
Het is niet duidelijk waarom na 1656 de kapel
daarvoor niet meer werd gebruikt. Mogelijk
is men in dat jaar reeds begonnen de ruimere
schuurkerk aan de latere St. Vitusstraat te
gebruiken.
Toen de kapel niet meer voor de eredienst
werd gebruikt, ging de dorpsoverheid er
gemeente-eigendommen zoals de lijkbaar en

de brandspuit en zelfs brandhout in bewaren.
De kapel behield een openbare taak. Zoals
Van Ollefen in 1795 meldt, werd iedere
middag om 12 uur de etensklok geluid. Zou
dit een naklank zijn van een eerder gebruik
als angelusklok?
Voor het bedrag van f 106,- werd in 1761 een
uurwerk in de toren geplaatst, door en voor
de Bussumse gemeenschap.
De oudst bekende afbeelding van de oude
kapel dateert uit 1743 en is een tekening van
Abraham de Haen, waarnaar Hendrik
Spilman zijn bekende gravure vervaardigde.
De afbeelding toont de kapel uit het
zuid-oosten gezien vanaf de latere hoek
Kerkstraat-Nieuwstraat. Met als onder
schrift: Bussum. Word niet gepredikt, maar
werd ten 12 nonen de klok geluid, daar zijn
maar 2 Gereformeerde huisgezinnen, is redelijk
groot.
Bijna 175 jaar bleef de kapel ongebruikt.

Hervormde periode

Op 23 januari 1827 ontving men het bericht van
Z.M. de Koning dat hij besloten had tot oprich
ting van een Hervormde Gemeente te Bussum.
Bij Koninklijk Besluit werd vastgesteld dat de
predikant van Laren-Blaricum voortaan te
vens redikant zou 12 zondagen per jaar
voorgaan in de dienst te Bussum en behoorde '
1 maal per jaar het H. Avondmaal te
bedienen. Voorts stond in het K.B. dat een
kapel te Bussum staande, zou worden vergroot
of verbouwd tot een geschikte kerk, doch
buiten kosten van den Lande. Het rooms
katholieke gemeentebestuur verzette zich
echter tegen de verbouwing. Als gemeente-
eigendom wenste men het onveranderd te
laten vanwege het torentje met de klok,
terwijl ook het gebouwtje als opslag van
gemeentegoederen niet kon worden gemist.
Een kompromis werd gevonden door tegen
de voorkant van de oude kapel een nieuwe
kerk aan te bouwen en van de kapel een klein
vertrekje voor de predikant af te schutten.
Voor f 4000,- werd door de Blaricummer
timmerman Huisman het kerkje opgetrok
ken. Een aparte kollekte onder vrienden en
kennissen van de eerste predikant ds. Van der
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Straten leverde de benodigd^ f 300,- op om
op het kerkje een torentje te zetten. Wegens
bouwvalligheid moest dit reeds in 1852
worden gesloopt. Het doophek in de kerk
was een geschenk van de Naardense kerk
voogden en oorspronkelijk afkomstig uit de
kerk van de voormalige Waalse Gemeente.
Een deel van het ameublement werd
overgenomen van de niet meer in gebruik
zijnde Engels Episcopaalse kerk in
Amsterdam.
Op de aquarel uit 1852 van H.A. Klinkhamer
ziet men een situatie die gelijk aan het
bekende ovaaltje van Anne C. Brouwer uit
1795. Dat is een gezicht op de kapel uit het
noord-oosten vanaf de Landstraat bij de
Schoolstraat, maar nu de kapel met daarvóór
de Hervormde kerk.
Inmiddels was aan de periode van hulppredi
kanten een einde gekomen. Voorheen was de
predikant van Laren-Blaricum officieel predi
kant in Bussum maar werd in zijn plaats in de
diensten door een hulppredikant voorgegaan.
Met ds. dr. L. Heldring deed op 20 april 1873
de eerste eigen predikant zijn intrede.
In dat zelfde jaar werd voor f 200,- het
kapelletje door de Hervormde Gemeente
aangekocht. Aangezien het kerkgebouw te
klein geworden was besloot de kerkvoogdij
om de kapel af te breken en de kerk naar
achteren te verlengen. De verbouwing, die
f 5000,- kostte, was een ontwerp van de
architecten Schill en Waverkamp. Op tweede
Pinksterdag 1882 kon de vernieuwde kerk in
gebruik worden genomen. De verbouwing
gaf slechts kort soelaas. Door de vestiging
van vele forensen nam de bevolking snel toe
en derhalve ook de omvang van de
Hervormde Gemeente. In 1888 was de kerk
wederom te klein. De oplossing werd
gevonden in het aanbouwen van twee
dwarsbeuken, waardoor een kruiskerk ont
stond. Tijdens de graafwerkzaamheden voor
de fundering van de dwarsbeuken werden
menselijke beenderen gevonden. Dit duidt er
op dat rond de oude kapel een kerkhofje
gelegen moet hebben. De uitgebreide kerk
werd op 24 juni 1888 weer in gebruik
genomen. Met deze verbouwing had het
kerkje zijn uitbreidingsmogelijkheden ver

bruikt.
De bevolking bleef echter gestaag groeien en
daarmee het aantal kerkgangers. In 1904
telde de Hervormde Gemeente reeds meer
dan 2500 leden. Het is dan ook niet te
verwonderen dat in 1910 in de vergadering
van de kerkvoogden en notabelen de
noodzaak van een groter kerkgebouw ter
sprake kwam. Vier jaar later, op 8 augustus
1914, werd de nieuwe kerk aan de Huizerweg
ingewijd met een preek van ds. B.J. van
Heyningen. De eerste wereldoorlog was toen
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juist uitgebroken. Als gevolg hiervan kreeg
het vrijgekomen kerkje direkt een nieuwe
bestemming: Protestant Militair Tehuis, wat
het gedurende de hele oorlog bleef.

Profane periode

Na de wereldoorlog en het vertrek van de
militairen wilde glazenier Leur het gebouwtje
kopen om in gepaste omgeving zijn gebrand
schilderde ramen te exposeren. De hoge
kosten hieraan verbonden dwongen hem
echter van dit plan af te zien. De Doopsge
zinde Gemeente toonde ook belangstelling
voor het kerkje. Aangezien zij echter nog een
heel jaar financiële verplichtingen ten aanzien
van Concordia had, moest ook zij afhaken.
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Het gebouw werd tenslotte voor f 11.000,-
verkocht aan de textielhandel Irene. Die
transformeerde het tot verkoopruimte van
dames- en kinderkleding. Deze bestemming
hield het tot in 1943 alle winkelvoorraden op
waren en de deuren dicht gingen.
Vlak onder de spits was in forse letters
IRENE geschilderd. Deze naam bleef ook in
de bange oorlogsjaren zichtbaar, tezamen
met de boven de hoofdingang gebeitelde
tekst: Vreese den He ere.
Tijdens een hevige storm in 1928 woei de
houten spits met klokkestoel en al van de
toren, die daarop tot 1939 met een afgeknotte
spits gedekt bleef. De bouwvalligheid hiervan
maakte het toen noodzakelijk deze af te
breken. De toren kreeg er een lage spits voor
in de plaats.

Na de tweede wereldoorlog werd het gebouw
verkocht aan een metaalhandel. Deze plaat
ste er rekken in, waarop metaalprofielen
gesorteerd gestapeld lagen. Op gezette tijden
kwamen onverwachts staven van enige
meters lengte door de voordeur naar buiten,
hetgeen gevaar opleverde voor het verkeer.
Om nog maar te zwijgen over de overlast bij
het bevoorraden. Deze situatie kon daarom
maar van korte duur zijn.
In 1947 ging het kerkje weer in andere
handen over. Verkooplokaal 'Het Kuiken'
ging er verkopingen van tweedehands goede
ren houden. Ook dit was slechts een korte

periode in de historie van het voormalige
bedehuis.
De NTS kocht het kerkje aan en richtte het in
1951 in als eerste televisiestudio, 'Studio
Irene’. De naam stond immers nog steeds op
de toren. Deze toren werd gedeeltelijk
afgebroken en vervolgens hoog opgetrokken,
waarna er een op Lopik gerichtte straalzen
der in werd geplaatst. Het was uiteraard
woekeren met de beschikbare ruimte, want
alleen op de begane grond kon gewerkt
worden. Toen door een brand op 6 april 1955
het dak zware schade had opgelopen, was dit
een mooie aanleiding om bij het herstel een
etage op het gebouw te zetten. Het kreeg
hierdoor de merkwaardige vorm die we nu
kennen.

De jaren en de verschillende bestemmingen
hebben het gebouw duidelijk niet onberoerd
gelaten. De kultuurhistorische waarde is
echter van dien aard, dat het zeker bewaard
dient te blijven.
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De forten rond Bussum en hun
Verboden Kringen
M.J.M. Heyne

Nadat de Fransen in 1814 waren vertrokken,
nam de Nederlandse regering maatregelen
om alle vestingwerken in verbeterde staat van
verdediging te brengen. In de Napoleontische
tijd hadden de strijdmethoden zich zodanig
ontwikkeld, dat een aanpassing van de
verdedigingswerken noodzakelijk was om
weerstand te kunnen bieden aan een
eventuele agressor.

De Kringwet van 1853

Reeds op 16 november 1814 werd een wet
aangenomen die, na een aantal wijzigingen en
uitbreidingen, bekendheid kreeg als de
Kringwet van 21 december 1853.
Het doel van deze wet was om rondom
vestingwerken een vrij veld te reserveren. Dit
vrije veld bood de bemanning van de
batterijen de mogelijkheid om de bewegingen
van de naderende vijand te observeren ten
einde tijdig maatregelen te kunnen treffen en
onthield de vijand dekkingsmogelijkheid bij
het naderen of langstrekken. Volgens de
bepalingen van de Kringwet werden rond een
vestingwerk drie kringen vastgesteld te weten
een kleine, een middelbare en een grote
Kring.

De kleine Kring omsloot het verdedigings
werk rondom en liep op 300 m. uit de omtrek
van het werk; aan de buitenkant was dit
inclusief het glacis (borstwering of wal).
Binnen die kring mochten uitsluitend met
toestemming van de Minister van Oorlóg met
verbrandbaar materiaal - zoals hout en riet -
objecten worden gebouwd, mits het grondop
pervlak niet groter was dan 40 m2, dus bijv.
tuinhuisjes en schuren. Met speciale toestem
ming van de minister mocht een geheel
houten huis worden gebouwd. Voorwaarde
was dan wel dat er geen gemetselde

schoorsteen of vuurplaats in werd aange
bracht en op het dak geen pannen lagen. Ook
kon er toestemming gegeven worden voor het
plaatsen van hekken en afsluitingen.

De middelbare Kring lag tot 300 m. buiten de
kleine Kring, doch in geval van een
aansluitende serie vestingwerken uitsluitend
aan de glaciszijde van het verdedigingsstelsel.
Tussen de kleine en de middelbare Kring
mochten houten gebouwen worden opgetrok
ken met een gemetselde stookplaats en
schoorsteen, terwijl aan de dakbedekking
geen voorwaarden werden gesteld. Onder de
houten gebouwen mocht een gemetseld
fundament komen, als dit niet hoger werd
dan 50 cm.

De grote Kring lag tot 400 m. buiten de
middelbare Kring (aan de glaciszijde van de
verdedigingslinie, als het ging om een serie
vestingwerken). Tussen de middelbare en de
grote Kring mochten alle soorten gebouwen
worden opgetrokken. Houtgewassen waren
toegestaan in alle kringen.

Zodra het vestingwerk in staat van oorlog of
beleg was verklaard, dan moesten alle
gebouwen en getimmerten, alle afsluitingen,
houtgewassen, hopen en stapels binnen de
kleine en de middelbare Kringen op last van
de militaire kommandant zonder pardon
onmiddellijk worden weggeruimd. Hier
stond wel een schadevergoedingsregeling
tegenover, doch het betekende voor mensen
die binnen deze Verboden Kringen waren
gaan wonen in tijd van oorlog het grote risico
dat zij moetsen gaan evacueren en alles
konden verliezen.
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De forten rond Bussum

Een staatscommissie die in 1866 was ingesteld
om een betere bescherming van Naarden - het
strategisch belangrijke sluitstuk van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie - te bestuderen,
bracht reeds in 1867 rapport uit. In dit
rapport werd het plan geopperd om een kring
van forten rond Bussum te leggen. De
bezetting van die forten zou de vijand zoveel
oponthoud kunnen bezorgen, dat een terug
trekkend Nederlands leger met alle materiaal
en stukken zich in of via Naarden kon
terugtrekken.
Het plan heette het Offensief vóór Naarden,
waarnaar ook de werken werden genoemd.
Reeds één jaar later was het ontwerp gereed
en werd het werk aanbesteed en gegund voor
f 70.100,-. Het geheel bestond uit een
hoofdwerk in de Bussummer Eng tussen de
Vóór- en Achtermeulenweg, een rechtervleu-
gelwerk ten oosten van de Grintweg van
Bussum naar Hilversum en een linkervleugel-
werk ten oosten van de straatweg van
Naarden naar Amersfoort, tegenover de
Huizerweg.
Het hoofdwerk en het rechtervleugelwerk
lagen op Hilversums grondgebied. Deze
gedeelten werden pas bij de grenswijzigings-
wet van 1902 resp. 1887 bij Bussum gevoegd.
Het linkervleugelwerk was op Huizer grond
gebied geprojecteerd. Hierover valt een
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aardige anecdote te vertellen. De Naardense
notaris De Roeper had in een vroeg stadium
van de plannen voor het Offensief kennis
genomen. Hij bezat een stuk grond aan de
straatweg voorbij de Gooise Boer, waarop
aanvankelijk het linkervleugelwerk zou wor
den aangelegd. Hij liet hierop een torenvor
mige koepel met twee verdiepingen bouwen,
met het oogmerk hiervoor een goede prijs te
kunnen bedingen als het ministerie hier het
linkervleugelwerk wilde gaan aanleggen. Zijn
vraagprijs was echter zo hoog dat men liever
de plannen wijzigde. Het vleugelwerk kwam
tegenover de Gooise Boer. De koepel bleef
staan. Iedereen kende het bouwsel als 'de
koepel van De Roeper’. Uit rancune legde De
Roeper er een servituut op: de toren mocht
niet worden afgebroken en de grond mocht
niet worden verkocht en bebouwd gedurende
99 jaar. Zo kon pas in de zestiger jaren van
deze eeuw een bungalow op die plek
gebouwd worden. De koepel was echter al
sinds de eerste wereldoorlog als ruine bekend
en vervolgens verdwenen.

Om het hoofdwerk van het Offensief vóór
Naarden te kunnen aanleggen werd het
voorterrein naar de Voormeulenweg toe ca. 2
meter afgegraven en het zand voor de
aardwerken gebruikt. Het hoofdwerk kreeg
een polygonaal (veelhoekig) model zoals in
die periode gebruikelijk was. Door de ligging
op ruim 8 m. +  A.P. kon de voorgeschreven
gracht niet nat zijn. Dit werd gecompenseerd
door een muur van 55 cm. dik en 2,5m. hoog,
voorzien van schietsleuven, die in de droge
gracht werd gebouwd, en die rondom het
bastion liep. Om de verdedigingswaarde te
verhogen werd de muur voorzien van vijf
uitbouwen. De verdedigers konden ongezien
de muur bereiken via uitgangen aan het einde
van een poterne (overwelfde gang) die
doorliep tot in de uitbouw van de saillant
(vooruitspringende hoek tussen twee facen
(lange zijden) van een bastion).
De poterne - 37,5 m. lang, 3.2 m. breed en 3
m. hoog - werd onder het aardewerk
beschermd door muren tot zo’n 1,5 m. dik.
Voor soldaten en onderofficieren waren in de
vleugels bomvrije ruimten gebouwd. Het
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Plan van de vesting Naarden met nabij gelegen werken, ca. 1877.
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hoogste punt van het werk, ’de vuurlijn' ligt
op 16 m +  A.P. dat wil zeggen 7,5 m. boven
het terrein. De kruin van het glacis lag 5,7 m.
boven de grachtbodem en liep over 32 m. af
in het veld.

Bijde aanleg van het linkerv/eugelwerk,
gelegen op 550 m. N.O. van het hoofdwerk,
werd dit over het verlengde van de Huizerweg
gelegd, waardoor de rechte verbinding met
Huizen door het Bikbergerbos werd afgesne
den. Het vleugelwerk was een aarden
borstwering met een hoek er in van 66°30’
afgerond met een straal van 7 m. De
middenlijn van het werkje was naar het
oosten gericht over de afgesloten Huizerweg.
De vuurlijn was 133 m. lang en lag op 8 M. +
A.P. dat wil zeggen 4 m. boven het terrein.
Vóór de borstwering lag een droge gracht
met een bodem 6 m. onder de vuurlijn en 9
m. breed, gevolgd door een glacis met een
helling 1 op 10 en 227 m. lang.

Het rechtervleugehverk kwam op 500 m.
W.Z.W. van het hoofdwerk en was eveneens
een aarden borstwering. De vuurlijn was 134
m. lang en lag op 8,5 m +  A.P. met een
ingesloten hoek van 110°. De middenlijn van
het werkje wees langs de Bussummergrintweg
in zuidelijke richting. Ook dit werkje was
voorzien van een droge gracht van 9 m.
breedte en 6 m. onder de vuurlijn met
daarvoor een glacis.
Op 1 mei 1870 was het Offensief vóór
Naarden gereed en werd het opgeleverd. Om
het systeem naar het zuidwesten te verbeteren
begon men in 1877 aan een tweetal
aanvullende werken, de batterijen 'Vooruit
Bussum’ en 'Aan de Koedijk’. De aanleg
hiervan werd in november van dat jaar
gegund voorf 33.875,-. Op 1 mei 1879 waren
ook deze batterijen gereed.

De batterij 'Vooruit Bussum’ werd aangelegd
op Bussum’s grondgebied tegen de Mole
naarsberg aan op 600 m. ten westen van het
rechtervleugelwerk van het Offensief. Dit
punt lag een flink stuk voorbij de Gooiberg
waar sinds kort een paar boerderijen en
huisjes stonden.

De schans had een polygonale vorm, en was
omgeven door een droge gracht. De vijfhoek
bezat een gebroken voorfront van 75 m.lengte
en flanken van 25 m. lengte. De keel van de
borstwering was 125 m. lang, 2,5 m. dik, de
wal 2,5 m. dik en de vuurlijn lag op 7 m.
+ A.P. De batterij had 4 geschutsbanken en
de saillant wees in zuidelijke richting. De
droge gracht was op de bodem aan de
keelzijde (achterzijde) bijna 14 m. breed, aan
de schouderhoeken 15.5 m. en vóór de
saillant 16,5 m. Over een breedte van 236 m.
lag voor de front en een deel van de
flankgrachten een glacis met de kruin op 6,1
m. +A.P. en een helling van 1 op 6. Naar de
batterij werd een eigen weg aangelegd van
ruim 300 m. lengte vanaf de (oude)
's-Gravelandseweg hoek Bredeweg (Brede-
laan). Over een dam in de keel-gracht gaf
deze weg toegang tot de schans.

De batterij 'Aan de Koedijk’ werd aangelegd
op 1000 m. W.N.W. van de batterij 'Vooruit
Bussum’ en 1750 m. ten Zuiden van de
inundatiesluis tussen de forten aan de
Karnemelksesloot. De ligging was juist
buiten de Koedijk op de Hilversumse Meent.
De keelborstwering kreeg een lengte van 75
m. met een vuurlijn op 3,6 m. +A.P. De
lengte van de beide flanken, haaks op de keel,
was 25 m. De tweemaal gebroken frontborst-
wering had een lengte van ca. 80 m. De
vuurlijn van front en flanken lag op 5,1 m.
+A.P. Het werk was voorzien van 3
geschutsbanken. De dikte van de front- en
rechterflankwal was 6 m., de overige wallen
waren 2,5 m. dik. Om het werk lag een natte
gracht in breedte variërend van 3,25 tot 5,5
m. Vanaf het Meenthek liep een weg van 310
m. lengte naar de keel van het werk, waar
men door een coupure van 3 m. breedte naar
binnen kon.

Om de cirkel rond Bussum te sluiten werd,
eveneens op de Hilversumse Meent, op 1000
m. ten Zuiden van het westelijk fort aan de
Karnemelksesloot een ronde schans aange
legd. Hierop kon in tijd van oorlog alsnog
een geschutsopstelling worden gemaakt.
Deze schans zonder aardewerk of anderzins
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Plan van het Hoofdwerk (Werk IV) van het ’Offensief voor Naarden’, ten zuiden van de Huizerweg, tekening 1868.
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was met een natte gracht omgeven. Wegens
de platte ronde vormen kreeg het in de
volksmond de naam ’het Pannekoekefort’.

Gemakshalve werden de forten van een
nummer voorzien en wel:
Werk 1: Batterij ’Aan de Koedijk’
Werk 2: Batterij ’Vooruit Bussum’
Werk 3: Rechtervleugel van het Offensief
vóór Naarden
Werk 4: Hoofdwerk van het Offensief vóór
Naarden
Werk 5: Linkervleugel werk van het Offensief
vóór Naarden

Met de vijf forten rond Bussum was de
beveiliging van de vesting Naarden echter
nog niet voltooid. Opde heide tegen de
Engdijk, tussen de zanderij bij de watertoren
en de Amersfoortsestraatweg werd een
aarden verdedigingsgordel opgeworpen.
Deze bestond uit een schans vóór de
uitmonding van de Laarderweg en een op de

plaats van de huidige Palmkazerne met
daartussen een borstwering met een droge
gracht. Het geheel is in secties uitgevoerd. Dit
was de eerste verdedigingslinie tegen aanval
lers die van de kant van Hilversum over de
heide zouden naderen. De linie lag recht voor
het Offensief.

De ’Verboden kringen’ in en rond Bussum

Zoals blijkt uit de afgedrukte kaart met het
stratenplan uit 1925, omsloot de krans van
vestingswerken met hun verboden kringen
het dorp op knellende wijze. Dit werd met
name gevoeld rond Werk 4. In verschillende
straten zoals de Hamerstraat en de Bijlstraat,
Korte Singel, Badhuislaan, Achtermeulen-
laan en de Meulenwiekenlaan hield de
bebouwing halverwege op wegens het berei
ken van de kleine Kring.
Thans is uit de ouderdom van de huizen
nog precies te zien tot hoever de kleine
Kring zich uitstrekte. Een ander voorbeeld
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is de villa op de hoek van het Singel en de
St. Janslaan. Deze heeft aan de kant van
het Werk 4 een afgeschuinde hoek, niet
omdat de architect dat zo mooi vond, maar
om binnen de kleine Kring te blijven. Kijkt
men vervolgens langs de afgeschuinde hoek
de St. Janslaan in, dan bemerkt men dat nr.
67 aan de achterzijde eveneens zo’n
afgeschuinde hoek heeft.
Jarenlang vormde de Batterijlaan de afslui
ting van de bebouwing aan drie straten
tussen de Huizerweg en de Voormeulenweg
op de grens van de kleine Kring rond
Werk 4.
De lust om in de verboden kringen te
bouwen is tot in de twintiger jaren gering
gebleven. Slechts enkele houten villa’s langs
het laatste gedeelte van de Nieuwe ’s-
Gravelandse weg getuigen van de durf van
hun stichters, respectievelijk van hun
vertrouwen in debestendigheid van de
vrede.
In de Zuidereng stond in de middelbare
Kring van Werk 4 de geheel uit hout

opgetrokken villa van Dankmeyeren
enkele houten woningen. Tegen het einde
van de eerste wereldoorlog werden aan de
Laarderweg, waar nu de Weidehof is, een
aantal houten noodwoningen gebouwd,
bestemd voor Belgische vluchtelingen. Dit
stukje Bussum heette De Kaap. Om in die
tijd als winkelier daar boodschappen te
kunnen bezorgen, diende men in het bezit te
zijn van een legitimatiebewijs. Dit werd
ondertekend door de burgemeester, de
commandant van de Groep Naarden en de
houder van de legitimatie. Hierin stond
precies aangegeven tot welk militair gebied,
om welke reden en gedurende welke tijd het
legitimatiebewijs toegang verleende.

Met betrekking tot het vrijhouden van de
verboden Kringen rond de vleugelwerken
werden de voorschriften minder strikt
gehandhaafd. We spraken al over de koepel
van De Roeper, die in de kleine Kring van
Werk 5 rustig bleef staan, hoewel het een
stenen gebouw was. Bij Werk 3 werd
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binnen de kleine Kring in 1897 de
watertoren gebouwd. Mogelijk heeft men
ontheffing verleend om de toren als
observatiepunt te kunnen gebruiken. Maar
wat te denken van het stenen pomphuis en
de dienstwoning in de middelbare Kring?
Een ander voorbeeld is de overwegwach-
terswoning nr. 26 bij de overweg aan het
einde van de Brinklaan, die in 1873
gebouwd werd pal tegen Werk 3 aan. Was
de Oosterspoorweg Mij. toen al invloedrijk
genoeg om toestemming te verkrijgen?
In 1898 is direct achter het rechtervleugel-
werk de Koningin Wilhelminaschool
gebouwd. Het kan een aardig ontwerp voor
een onderzoekje zijn om te achterhalen op
welke gronden toestemming voor de bouw
van deze objecten werd gegeven, reeds kort
na de aanleg van de forten.
Van de houten huizen uit die periode zijn in
Naarden vele voorbeelden te vinden, meer
dan in Bussum. Men komt ze tegen aan de
Santmannlaan, de Verlengde Fortlaan, de
Lambertus Hortensiuslaan en de Huizer-
straatweg. Ze vielen onder de Verboden
Kringen van de forten aan de Karnemelk-
sloot respectievelijk de Vesting Naarden
zelf. Door deze Verboden Kringen werd het

reeds beperkte grondgebied van Bussum
nog kleiner. Voor de bouw van de
woningen tussen de Keizer Ottostraat en de
K.P.C. de Bazelstraat. naar ontwerp van
De Bazel, kon men achter de Huizerweg
voorbij de Leerfabriek een stuk grond
vinden tussen de kleine Kringen van Werk 4
en 5 dat juist groot genoeg was. Voor de
uitbreiding had Bussum alleen mogelijkhe
den aan de Noord-Oostkant tussen de
Brediusweg en de Huizerweg. Dat gedeelte
werd in die tijd dan ook bebouwd. Zie voor
nadere gegevens hierover elders in dit
nummer.

Na het opheffen van de Verboden Kringen

De eerste wereldoorlog had aan een aantal
strategische inzichten een eind gemaakt.
Duidelijk was dat de oude vestingconceptie
geen afdoende beveiliging meer bood. Op
28 mei 1926 werd daarom het Koninklijk
Besluit ondertekend waarin onder meer
werd bepaald dat als vesting werden
opgeheven: Naarden met fort Ronduit, de
werken aan de Karnemelksesloot en de vijf
batterijen ten zuiden van Naarden.
Hiermee raakte Bussum verlost uit de

Werken aan de Karnemelksloot.
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omklemming door de Kringwet en kon zijn
aandacht gaan richten op de uitbreiding
over de Zuider- en de Ooster Eng. Het
gemeentebestuur ging in onderhandeling
met het Ministerie van Oorlog over de
(inmiddels) op haar grondgebied gelegen
vestingwerken, om deze te verwerven. Voor
een bedrag van f 11.500,- voor batterij
’Vooruit Bussum’, f 9.500,-voor het
rechtervleugelwerk en f 54.000,- voor het
hoofdwerk van het Offensief voor Naarden
gingen deze op 9 april 1930 in Bussumse
gemeentehanden over.
De batterij ’Aan de Koedijk’ werd direct in
1926 door Stad en Lande van Gooiland
opgeruimd. Dit gebeurde zo grondig dat
hiervan geen spoor meer is terug te vinden.
Alleen op luchtfoto’s is in het weiland nog
een vage verkleuring waarneembaar.
De batterij ’Vooruit Bussum’, later bekend
als fort Zandzee, werd een geliefd speelter
rein voor kinderen. Velen zullen nog
prettige herinneringen hebben aan de
langgerekte heuvel met gracht waar je zo
lekker op kon klimmen en dan weer
afhollen door het mulle zand. Door de
aanleg van het Sportfondsenbad in 1968 is
hiervan ook niets meer terug te vinden.
Het rechtervleugelwerk verdween in 1928
bij de aanleg van het viaduct over de
spoorlijn voor een deel onder de noorde
lijke oprit. Toen in 1939 de haven werd
gedempt tussen de Genestetlaan en de
Brediusbrug werd hier zand gewonnen om
de haven mee op te vullen. Er bleef een
grote kuil over die, tot de aanleg van de
vijver bij het viaduct in 1954, eveneens als
speelterrein, bij vele kinderen geliefd was.
Het hoofdwerk bleef behouden. Op het
voorterrein zijn in de crisisjaren door de
gemeente sportvelden aangelegd en tribu
nes gebouwd. Om het zicht op werk 4 te
verbeteren werd toen het middenstuk van
de muur aan de keelzijde afgebroken.
Hierdoor kon het werk betrokken worden
bij ruitersportevenementen. Het sportpark
ging deel uitmaken van de zogenaamde
luchtlong, een idee van De Bazel, die dwars
door Bussum is aangelegd met als onderde
len het Bilderdijkplantsoen, het Mouwtje

met weilanden aan de Frederik van
Eedenweg, Het Beatrixplantsoen en Sport
park Zuid. Na de tweede wereldoorlog is dit
project onder de naam Groene Long
doorgetrokken naar de hei bij de
hertenkamp.
Het hoofdwerk werd als eerste Bussumse
object rond 1970 op de nationale monu
mentenlijst geplaatst. Helaas is dit geen
waarborg gebleken voor goed beheer en
onderhoud. In de loop der jaren is het
steeds meer in verval geraakt. De muren
scheuren en brokkelen af. Door de bouw
van de Sportkoepel en ’t Spant is dit
monument nagenoeg aan het oog onttrok
ken. Alleen vanaf het sportpark is het nog
goed zichtbaar.
Het valt te vrezen dat het hoofdwerk als het
niet spoedig in het licht der belangstelling
komt te staan, de weg opgaat van zovele
waardevolle cultuurgoederen, namelijk zo
opgeborgen dat niemand merkt dat de tand
des tijds het tot op het bot afknaagt.
Het linkervleugelwerk was met zijn over
woekering door bomen en struiken jaren
lang een waar vogelparadijs. Bij de aanleg
van de Rijksweg om de Noord heeft het een
geruisloos en roemloos einde gevonden.
Van de voorste verdedigingslinie bij de
vroegere Engdijk is nog een deel over. Als
men aan het einde van de Lorentzweg op de
hei gekomen links af het eikenhakhout in
wandelt, treft men over een lengte van enige
honderden meters de borstwering met
gracht nog aan. Nog even en alle sporen
zijn uitgewist. Sic transit gloria mundi!
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De geschiedenis van Bussum als tuin- en
villadorp
Akko Raima, Germaine de Puy,
Els Witteveen, Pjotr Ypma

inleiding

In dit artikel zullen wij de geschiedenis van
Bussum belichten vanuit de tuindorpge-
dachte. Als uitgangspunt daarvoor hebben
wij de ideeën van Howard over tuindorpen
genomen die aan het eind van de 19de eeuw
werden geformuleerd. Wij zullen dan ook de
geschiedenis van Bussum laten aanvangen
met de komst van de eerste bewoners in het
Spiegel.
Reeds aan het begin van dit artikel kan
gesteld worden dat Bussum geen tuindorp is
en dat ook nooit geweest is. Wel zijn er
aspecten van de tuindorpgedachte die bij de
ontstaansgeschiedenis van Bussum een rol
hebben gespeeld. Om de lezer een beeld te
geven van de tuindorpgedachte van Howard
zullen we daar eerst enige aandacht aan
geven.
De geschiedenis van Bussum als tuin- en
villadorp hebben we in drie perioden
ingedeeld. De eerste periode behandelt het
particulier initiatief (ongeveer van 1874 tot
1908), waarin het Spiegel en het Prins
Hendrik kwartier zijn ontstaan. De tweede
periode (ongeveer van 1908 tot 1940)
behandelt de inmenging van de gemeentelijke
overheid bij het ontstaan van Vondelkwartier
en Brediuskwartier en het optreden van
woningbouwverenigingen. De derde periode
gaat over de naoorlogse periode waarin de
overheid de ontwikkeling volledig in handen
krijgt middels bestemmingsplannen. In deze
periode is de Oostereng ontstaan.
Voordat we de tuindorpgedachte behande
len, zullen we eerst nog een blik werpen op
het Bussum van vóór de komst van de
Oosterspoor.

1. De periode vóór 1874

In de 19de eeuw had Bussum nog een zeer
landelijk karakter. Hoe dit op buitenstaan
ders overkwam, kan het beste worden
weergegeven met een citaat uit de ’Pelgrim
der Nederlanden’ uitgegeven in 1828: Een
waarlijk geschikt plekje grondstja, ik waag het
te zeggen, een schilderachtig oord. De
menschen die men er aantreft, zijn goed en
werkzaam, terwijl de bloeijende korenvelden,
door boschjes omheind, met fraaije wandelpa
den doorsneden, den wandelaar ter verpoozing
uitlokken die ver van het stadsgewoel, de
geneugten des levens onder het gewelf van
Gods almagt zoekt.

De aantrekkingskracht, die van het zo rijk
aan natuur en landelijk gelegen Bussum
uitging op de in steden wonende mensen, zou
niet zonder gevolgen blijven. Maar in de 19de
eeuw liep het nog niet zo’n vaart. Een aantal
mensen dat zich dat financieel kon permitte
ren, schafte een buitenplaats of klein
buitenverblijf aan, anderen stelden zich met
een primitief pension als zomerverblijf
tevreden. De Bussumse ’opgezetenen’ waren
er niet op uit veranderingen in het dorpsleven
aan te brengen. Ze waren gekomen voor de
mooie natuur om daarvan in alle rust te
kunnen genieten. De gebrekkige verbindin
gen met de buitenwereld zorgden ervoor, dat
deze rust niet verstoord zou worden.

Wat door mensen in de tegenwoordige tijd
als landelijk wordt beschouwd en positief
wordt gewaardeerd, werd door het merendeel
van de ingezetenen van Bussum in de 19de
eeuw heel anders ervaren. De woonomstan
digheden waren voor de meeste van hen
erbarmelijk. Datzelfde gold voor de industrie-
arbeiders, die - vooral sinds de opkomst van
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de industriële revolutie in de vorige eeuw -
woonden in grote dicht opeengepakte wijken
in de steden, die gebouwd waren zonder de
minste belangstelling voor de behuizing.

Wij zullen nu eerst ingaan op het begrip
tuinstad of tuindorp. Daarna zullen wij de
geschiedenis van Bussum als tuindorp
uiteenzetten.

Het ontstaan van het begrip tuinstad of
tuindorp

De gevolgen van de industriële revolutie
waren in Engeland het meest schrijnend. De
ziekte- en sterftecijfers in de slums van de
fabriekssteden waren zo hoog dat men een
verband begon te vermoeden tussen gezond
heid en woonomstandigheden. Onderzoek
bracht aan het licht dat, naarmate het aantal
kamers per huis daalde, er meer kindersterfte
optrad. Dit cijfer was in sommige volkswij
ken twee maal zo hoog als in de gegoede
buurten. Hoewel men zich realiseerde dat
woningbouw niet de enige factor was, heeft
publicatie van dit soort cijfers geleid tot meer
aandacht voor woningtoestanden.
Het is dan ook in Engeland geweest dat voor
het eerst het begrip tuinstad of tuindorp in
zijn volle betekenis werd doordacht en
toegepast, met name door Ebenezer Howard
in zijn boek ’Garden cities of to-morrow’. Hij
wilde de voordelen van de stad (een
levendiger sociaal en cultureel leven) en dorp
(ruime bebouwing en aanwezigheid van
natuur) verenigen in zo’n tuinstad. Demorali
satie door armoede en sterfte zou in zo’n
opzet teruggedrongen worden. In zo’n
tuinstad zou alleen gelegenheid moeten zijn
voor de productie van de meest noodzake
lijke levensmiddelen, industrie zou bij de
steden aanwezig moeten zijn.
Een verspreide villa-bebouwing werd geen
goede tuinstadgedachte gevonden, omdat
daar enkel geconsumeerd wordt en niet
geproduceerd. Om de tuinstadgedachte in
praktijk te brengen was een groot oppervlak
bouw- en greidland nodig voor het levenson
derhoud, terwijl daarnaast bossen en water
aanwezig moesten zijn voor het bevredigen

van recreatieve behoeften. Al naar gelang de
omvang van de bebouwing zou van een
tuindorp of tuinstad gesproken kunnen
worden.
Een der eerste tuinsteden was Port Sunlight
bij Liverpool, in 1887 opgezet door de
Sunlight-zeepfabriek. Op een nieuw terrein
werd 36 ha. voor de fabriek gereserveerd en
56 ha. voor 800 woningen en sociale
voorzieningen. De fabrikant was zeer uitge
sproken in zijn doelstellingen. Hij
beschouwde de stichting niet als liefdadig
heid, maar als een zaak van economische
aard, als een noodzakelijk investering. Het
ontwerp kenmerkt zich door een open,
afwisselende en gemoedelijke bebouwing.
Een bepaald systeem bij het stadsplan is niet
op te merken. Het is een combinatie van
rechte en gebogen straten, eentonigheid en
symmetrie zijn vermeden. De hoofdgebou
wen zijn niet alle op één punt verenigd, maar
aangebracht op hoeken en hoofdpunten van
straten, op deze wijze rustpunten biedend
voor het oog. De hoofdstraten zijn gemiddeld
12 m. breed, meestal aan weerszijden met
bomen beplant, terwijl brede trottoirs langs
de rooilijnen zijn aangelegd. Gemiddeld
beslaan de tuinen tenminste drie maal de
oppervlakte van de woning. Ieder huis had
een badkamertje en was ruim en licht
gebouwd. Wat de openbare gebouwen
aangaat, staat Port Sunlight in het teken van
het verenigings- en coöperatieleven. Er is een
kerk, er zijn scholen met schooltuinen,
gemeenschappelijke restaurants, gymnastiek
lokalen, een badinrichting, tennis- en sport
terrein en speelplaatsen, een ziekenhuis, een
technische school en een openlucht theater.
Naast andere gunstige effecten was het
belangrijkste resultaat wel dat de gezond-
heidscijfers van de arbeiderskinderen in Port
Sunlight zeker zo goed waren als die in de
rijkste wijken. Door deze gegevens werden de
ogen geopend voor de waarde van een goede
woning in een goede omgeving.
Ook in Nederland breekt het besef door dat
de woningmisstanden opgelost moeten wor
den door het bouwen van nieuwe woonwij
ken zonder verdiepingbouw. Voor arbei
derswijken waren tuinsteden echter te duur in
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verband met de grondprijs, zodat maar
weinig echte tuindorpen of -steden zijn
gebouwd. Een voorbeeld is Zuylen, terwijl in
de twintiger jaren plannen werden gemaakt
voor de huidige tuindorpen rond
Amsterdam.

2. De periode van 1874-1908: Particu
lier initiatief

2.1 Het Spiegel

De komst van de Oosterspoor in 1874 zorgde
voor regelmatige verbindingen met de buiten
wereld, waardoor het mogelijk werd dat
forensen zich in Bussum vestigden. Kapitaal
krachtige en ondernemende lieden (o.a. P.J.
Loman en J.H. Biegel) lieten villa’s voor
eigen bewoning bouwen en ontpopten zich
als projektontwikkelaars. De gemeente hield
zich ver van deze activiteiten - ontplooid door
buitenstaanders - bang als men was voor een
eventueel beroep op de gemeentekas en
omdat het gemeentelijk apparaat totaal niet
berekend was op deze ontwikkelingsactivi
teiten.
Het particulier initiatief kreeg dus vrij spel.
Daarbij waren de bouwmaatschappij ’Nieuw
Bussum’ (opgericht in 1876) en verschillende
privé personen betrokken. Men kan zich
afvragen in hoeverre daarbij van een
planmatige opzet sprake was. Biegel zette
daarop een sterk persoonlijk stempel en over
zijn aanpak kunnen wij hem het beste zelf
aan het woord laten in de Bussumsche
Courant van december 1878:
Bij de afwezigheid van alle controle van
gemeentewege, hoe o f waar men bouwt, is het
een geluk, dat bij ons naar een vast plan
gewerkt kan worden en dat niet iedereen op
eigen hand wegen maakt en gebouwen zet, die
anderen hinderen, o f schade aanbrengen aan
het geheel... Volgens dit plan moesten nieuwe
wegen aangelegd worden om de verschillende
stukken grond onderling, vervolgens met het
station, het dorp en met andere gemeenten te
verbinden, waarbij men bedacht moest zijn,
bouwterreinen van voldoende diepte langs deze
wegen over te houden.

Hoe het ook zij, het resultaat is een
afwisselend lanenpatroon van deels reeds
bestaande wegen en ook nieuw aangelegde
lanen. De hoofdlijnen waren in 1887 (zie de
kaart van de Verfraaiingsvereniging) reeds
gerealiseerd. Toch is de ontwikkeling nog
lang doorgegaan (oude wegen verdwenen,
nieuwe werden aangelegd). Dat was ook het
geval met de bebouwing. Op dezelfde kaart
staat de nog schaarse bebouwing aangegeven.
Het heeft tot ca. 1930 geduurd voordat het
Spiegel zijn huidige bebouwing - via een
steeds grotere verdichting - heeft gekregen.
Het resultaat van deze langzame, niet door
een centrale instantie gereguleerde, groei is
geweest een grote variatie van bouwstijlen en
woningtypen en een zeer afwisselend straten
patroon met steeds weer verrassende gezich
ten op de bebouwing en het groen (soms tot
ongenoegen van degenen die hierin hun weg
moeten zoeken). Pas in recente tijd zijn hier
en daar villa’s door flatgebouwen vervangen.
Wat Biegel voor ogen stond en met welke
motieven, kan het best verduidelijkt worden
aan de hand van het volgende citaat (uit het
reeds eerder vermelde kranteartikel): Men
verbeelde zich de verschillende, bestaande en
geprojecteerde parken, later verenigd tot een
geheel Spiegel-Park met vrijstaande smaak
volle gebouwde villa’s in sierlijk aangelegde
tuinen, met allerlei inrigtingen voor opvoeding
en onderwijs, herstel van gezondheid, ontspan
ning en genoegen, met boomkwekerijen en
bloemisterijen omzoomd, de hoofdlanen begrint
o f bestraat, nieuwe wandelwegen aangelegd, in
een woord een bevallig oord dat jaarlijks een
aantal gegoede nieuw e bewoners naar Bussum
trekt.
Bij het woord park moeten we voornamelijk
denken aan villapark. Als zodanig is het
Nassaupark opgezet, als één geheel van
villa’s, waterpartijen en tuinen voor particu
liere bewoning. Het Nassaupark is helaas niet
aan demping en herverkaveling ten behoeve
van verdichting ontkomen.
Als enig openbaar plantsoen in het Spiegel
functioneert nu nog de Kom van Biegel (door
hemzelf aan de gemeente geschonken). Dit is
het gevolg van het feit dat het Spiegel uit
particulier initiatief ontstond en degenen die

112



\  ̂,-w~

ê \  É¥
f K  ' l ' R D E » \

'■’c l
V-1' Wr%: VN

/  ; ^ i u ^

• f  - r . u  J  \IrW h v-M

■ - * 4

Js«#4 WH f>
3 ® p

:r?1Sr ^■-Cï-
J&-/ «t .. / .
* W W ' ƒ oot>Te/?en<5ƒ  w È & te*

fö ; •- v f i
ff- / / (Stf̂ U .
V ?  1 -  Iiü C x *

;

ynnaa

■ i

s

hun kapitaal in de ontwikkeling van het
Spiegel hadden gestoken daarvan beter
wensten te worden. Naast welbegrepen
eigenbelang (om het geheel aantrekkelijk te
maken, moesten er natuurlijk bepaalde
voorzieningen tot stand worden gebracht,
zoals een school en een hotel), is er ook met
idealisme en gemeenschapszin aan de tot
standkoming van het Spiegel gewerkt. De
’Vereniging tot verfraaiing der gemeente
Bussum’, opgericht in 1878, is daarvan een
voorbeeld. Deze vereniging had tot doel het
verbeteren van publieke aan de gemeente
Bussum toebehorende wegen, het verfraaien
van openbare pleinen en gronden in het dorp en
deszelfs omgeving, het pooten van groepen
bomen, vakken van heesters, het aanleggen van
bloemperken en andere versieringen, het
maken van berceaux en wandelpaadjes door

het houtgewas, voor zover van de eigenaar
daartoe permissie zal worden verkregen, het
inrichten van speelplaatsen voor kinderen, het
plaatsen van rustbanken en tentjes op mooie
punten enz.
Om dit doel te bereiken kon men tekenen
voor jaarlijkse bijdragen of bijdragen ineens,
hetzij in geld, bomen of planten of andere
geschikte voorwerpen. De bijdragen stroom
den rijkelijk binnen, hetgeen verkwikkend
aandoet in onze tijd waarin men het als de
gewoonste zaak van de wereld beschouwd
dat de overheid al deze zaken ter hand neemt.

In het reeds meermalen geciteerde artikel
wordt de discussie vermeld die gevoerd werd
tussen natuurbeschermers en de nieuwko
mers in Bussum die de ontwikkeling van het
Spiegel ter hand namen. In die tijd waren
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natuur en landelijk schoon nog in ruimere
mate voorhanden dan tegenwoordig het
geval is. De discussie ging dan ook tussen
degenen die het landelijk karakter van
Bussum in stand wilden houden en degenen
die de woeste - en in hun ogen waardeloze -
grond in cultuur wilden brengen. Het
volgende citaat uit de discussie willen wij de
lezer niet onthouden:
Daarentegen betreuren ook wij het achteruit
dringen van de zee der golvende korenaren o f
van het witte kleed, dat de bloesems der
boekweit uitspreiden; wij kunnen een en ander,
en nog meer, echter gemakkelijk wedervinden
wanneer wij even 'den Eng’ ingaan.
Echter, ook de Eng is inmiddels volgebouwd
en het einde van de bouwactiviteiten in het
Gooi is nog niet in zicht. Daarbij wordt
steeds dezelfde discussie herhaald en de vraag
is, of de discussie zal doorgaan tot het Gooi
helemaal is volgebouwd of dat er gestopt
wordt met bouwen en de discussie gesloten
kan worden.

Wat heeft dit alles met het tuindorp te
maken? Het Spiegel is een villawijk en staat
los van de tuindorpgedachte zoals wij deze in
het voorgaande hebben uiteengezet. De
behoefte aan het wonen temidden van de
natuur in ruim opgezette wijken en voorzien
van veel groen ontstond in dezelfde tijd. Ook
het ontstaan van de eerste tuindorpen is aan
het particulier initiatef te danken. Dat het
wonen losgemaakt kon worden van de
productie van goederen en diensten hing
samen met de aanleg van spoorwegen.

2.2 Het Prins Hendrik kwartier

In de raadsvergadering van 19 december 1899
verklaarden de Heer J. van Herwijnen e.a.
voornemens te zijn de gronden tussen de
Stationsweg (later Generaal de la Reylaan),
de Comeniuslaan en de Brinklaan te gaan
exploiteren. Men wilde de bouwterreinen
ophogen tot 70 cm boven het maaiveld en
wegen en plantsoenen aanleggen volgens
door de gemeente te geven voorschriften, op
voorwaarde dat de gemeente zou besluiten
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om deze wegen en plantsoenen over te
nemen. Verder werd verzocht gasbuizen en
waterleiding aan te leggen. B&W adviseren
het verzoek aan te nemen mits de te bouwen
huizen 5 a 7 meter van de geprojecteerde
wegen zullen staan. Waterleiding kan niet
worden aangelegd door de gemeente.
Het initiatief voor de oprichting van het Prins
Hendrikpark (zo genoemd in de Raadsverga
dering van 12 maart 1903) is genomen en de
gemeentelijke overheid zet de eerste stappen
om het particulier initiatief in goede banen te
leiden.
De maatschappij die de ontwikkeling ter
hand nam, had de weidse naam ’Gooische
Bouwgronden Mij.' en het resultaat van haar
inspanningen is een villawijk met een fraai
gebogen lanenpatroon (geïnspireerd op het
Agnetapark in Delft dat ontworpen was door
de bekende tuinarchitect Zocher ten behoeve
van huisvesting voor arbeider van de Delftse
Gist- en Spiritusfabriek).

3. De periode van 1908-1940: Eerste
overheidsinvloed

3.1 Het Vondel-en Brediuskwartier rond 1900

Kom van Biegel, ca. 1925.

llw A

b. * W

Na de bebouwing van het Spiegel, de kom
van Bussum en de wijk rondom het station
(het Prins Hendrikkwartier) was de enige
uitbreidingsmogelijkheid voor Bussum op
eigen grongebied het tegenwoordige Vondel-
en Brediuskwartier. Weliswaar was in 1902
het gebied ten zuiden van de Huizerweg
verworven, maar door het kringen- en
fortensysteem was uitbreiding ten zuiden van
de Huizerweg slechts ten dele mogelijk. De
grens die ten noorden van de Brediusweg
loopt dateert uit 1817 en wordt gemarkeerd
door een oude zanderijsloot, die bij de
scheiding tussen Bussum en Naarden de
grens nauwkeurig kon bepalen. De sloot
maakt een kleine inham voor de Hooftlaan,
zodat een soort schiereiland van Bussum
gevormd wordt in Naarden’s gebied.
Het gebied ten oosten van de Amersfoortse-
straatweg behoorde tot de gemeente Huizen.
Rond 1900 waren de oude zandpaden die
door het gebied liepen onbruikbaar gewor
den door de diverse zanderijsloten, die vanuit
de vesting Naarden nu zelfs tot aan de
Huizerweg reikten. Er liep nu geen enkele
weg meer door het gebied heen. De
voormalige enggrond was grotendeels afge
graven voor de zandwinning. Het afgegraven
gebied was veranderd in weiland en in enkele
percelen akkerland, waar de zanderijsloten
doorheen liepen. Er waren echter nog hoge
gronden over die niet ten offer waren gevallen
aan de zandwinning. Deze gronden waren
bebost. Dit alles verklaart het grote hoogte
verschil in het Brediuskwartier. Er gingen ten
gemeentehuizen (1904) wel enige stemmen op
tegen afzanding, omdat men tot de overtui
ging kwam dat juist de aanwezigheid van
hoge bosrijke gronden de belangrijkste factor
was voor de bloei van het Gooi. Ook klaagde
men in de gemeenteraad over de slechte ver
binding tussen het dorp en de Amersfoortse-
straatweg.

3.2. Het eerste uitbreidingsplan (1908)

In 1904 maakte K.P.C. de Bazel een 'Plan
van wegenaanleg in de gemeente Bussum’,
Dit plan werd opgesteld in opdracht van de
bouwmaatschappij 'Oud-Bussum'. De be-
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reikbaarheid van het landgoed Oud-Bussum
stond hierbij centraal. Op dit plan staat niet
alleen het tracé van de in 1908 aangelegde
Brediusweg aangegeven, maar ook de tracé’s
van Constantijn Huygenslaan en Vondellaan.
Reeds vroeg blijkt de voorliefde van De Bazel
om de bestaande zanderijsloten in zijn
plannen op te nemen. Zo zou de sloot langs
de latere Frederik van Eedenweg doorgetrok
ken moeten worden langs de as van de
Constantijn Fluygenslaan en via de Bredius
weg aangesloten moeten worden op de
Bussummer Vaart. Tevens is reeds aangege
ven wat later de hoofdwegen van het
Brediuskwartier zouden worden (s’ Jacob-
laan met vertakkingen naar Brediusweg en
Huizerweg).

Het plan van De Bazel is verwerkt in het
uitbreidingsplan van de gemeente van 1908.
Op grond van de Woningwet van 1901 was
de gemeente verplicht een uitbreidingsplan
op te stellen, zodat duidelijk werd welk
gedeelte van de grond voor wegen en welk
gedeelte voor bebouwing in aanmerking zou
komen.
Het uitbreidingsplan van 1908 geeft reeds het
rechthoekige netwerk van wegen aan dat
later karakteristiek zou worden voor het
gedeelte van Bussum oostelijk van de
spoorlijn, aangevuld met enkele dwarverbin-
dingen (die er niet zouden komen).
Van de verboden kringen (die pas in 1926
opgeheven zouden worden) trekt dit plan
zich niets aan.
Over de achtergronden van deze wegenplan
nen is niet veel bekend.

3.3. De Algemene Arbeiders Bouwvereniging
(1912)

Er zijn na 1901 woningbouwverenigingen
opgericht om gebruik te kunnen maken van
de faciliteiten van de Woningwet. We willen
op de Algemene Arbeiders Bouwvereniging
wat dieper ingaan. De Vereniging, opgericht
in 1912, had aan De Bazel opdracht gegeven
een ontwerp te maken voor een komplex van
arbeiderswoningen. De Bazel had reeds aan
het eind van de vorige eeuw het Philipsdorp

ontworpen en Hilversum was met ontwerpen
van Willem Dudok voorgegaan. Nu zou ook
Bussum zijn arbeiderswijk - geïnspireerd op
de tuindorpgedachte - krijgen, maar niet dan
nadat er heel wat op de plannen beknibbeld
was door de gemeente. Het oorspronkelijke
plan van twee onder een kap woningen met
ruime tuinen werd te duur bevonden (dit plan
werd later gebruikt voor middenstandswo-
ningen aan de Constantijn Huygenslaan) en
uiteindelijk werd een plan door de gemeente
raad aangenomen waarbij het aantal woning
typen tot 6 was teruggebracht (met huren die
varieerden van f 2,45 to tf  3,55 per week).
De gemeente nam een aantal voorzieningen
voor haar rekening waaronder de
inrichting van de in woonblokken opgeno
men speelplaatsen.
Het ontwerp van De Bazel vertoont een strak
lijnenpatroon dat verlevendigd wordt door
het gebruik van verschillende woningtypen
met verspringende gevelwanden. De vlakin-
deling met deuren en ramen is zeer
harmonisch. De straten zijn ruim opgezet;
helaas zijn de oorspronkelijk geplante bomen
verdwenen, deze zouden namelijk zeer goed
passen bij het strakke lijnenpatroon. De
straten worden afgewisseld met pleintjes. De
wijk was landelijk gesitueerd temidden van de
korenvelden van de Eng bij het einde van de
Huizerweg. Alleen de geuren van de naburige
leerfabriek deden afbreuk aan het woonge
not. Met het verdwijnen van de leerfabriek
(afgebrand in 1935) en het volbouwen van de
Eng nadat de verboden kringen waren
opgeheven, verdween ook de landelijkheid.
De coöperatieve gedachte verbonden met de
tuindorpgedachte heeft niet veel weerklank
gevonden bij de bewoners. De centrale
speelplaatsen waren meer aanleiding tot
verstoring van de onderlinge verhoudingen
dan het ontstaan van gemeenschapszin. De
huidige toestand van de speelplaatsen is zelfs
deplorabel te noemen.

3.4. Uitbreidingsplan 1919 voor de gronden
tussen Brediusweg en Oud Bussummerweg: het
Vondelkwartier

De trek naar buiten, van de stad naar het
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Nassaupark, met links villa Meo Voto en rechts villa
Amalia; op de achtergrond de Meerweg.

taps

landelijke gebied, zette zich na de eerste
Wereldoorlog in heviger mate door. De
tuindorpbeweging die overal in Nederland
ingang had gevonden, trok ook minder
kapitaalkrachtigen naar Bussum. Het is
tevens de tijd van de grote bloei van de
woningbouwverenigingen voor arbeiderswo
ningen, die door het rijk werden gesubsidie
erd op grond van de Woningwet. De oorlog
had gezorgd voor hoge bouwkosten zodat
particuliere ondernemers liever in andere
ondernemingen investeerden dan in de bouw.
De in het uitbreidingsplan gelegen gronden
waren in de loop der tijd in handen van de
gemeente terchtgekomen, zodat nu door de
gemeente een definitief uitbreidingsplan kon
worden opgesteld. Zo verrees onder toezicht
van de gemeente-architect een geheel nieuwe
buurt van gesubsidieerde middenstandswo-
ningen (1919-1921). Deze woningen werden
gebouwd door de Bouwvereniging Midden-
standwoningen Eigen Haard en de Midden-
standswoningbouw Bussum naar het
ontwerp van K.P.C. de Bazel. Er ontstond
een klein tuindorp met twee typen woningen
in rijtjes van twee of drie (het eenvoudige type
met hoge inspringende dakpartijen en het
meer landelijke type). Het Jacob Catsplein is
een voorbeeld van de gemoedelijke sfeer van
een tuindorp. Ook werden in deze tijd series
middenstandswoningen gebouwd aan de

Jozef Israëlslaan en Jacob Ruysdaallaan en
op een stuk gemeentegrond ten Noorden van
de Huizerweg.

3.5. Uitbreidingsplan 1920 voor de gronden
tussen Brediusweg en Huizerweg: het
Brediuskwartier

Bij het ontwerpen van dit uitbreidingsplan
moest de gemeente rekening houden met de
ligging van de verboden kring van batterij
nr. V (bij de Gooise Boer), de ligging van de
kerkhoven aan de Amersfoortse straatweg en
een stuk particulier terrein bij het punt van
samenkomst tussen Huizerweg en Amers
foortse straatweg. Verder behoorden de in
het ontwerp opgenomen gronden, waarover
wegen waren gepland, alle in eigendom aan
de gemeente Bussum. Hoe voortvarend het
gemeentelijk grondbedrijf werkte, werd door
een latere beschouwing van Ir. Gerber
(directeur van gemeentewerken) in de Bus-
sumsche Courant van 1927 gedemonstreerd:
Door het grondbedrijf heeft de gemeente het
volledig in de hand zowel de wijze van
bebouwing als de aanleg van plantsoenen te
beheersen. Het hoge doel van het grondbedrijf
is onze gemeente als tuindorp de beste
ontwikkeling te geven. Dat Bussum zich zo
gunstig kan ontwikkelen is in belangrijke mate
te danken aan de bepalingen bij verkoop der
gronden, waardoor een harmonische bebou
wing en het sparen van de aanwezige
beplanting kan worden bereikt.

Het uitbreidingsplan hield voorts rekening
met het verschil in hoogte, waarbij hoge en
lage delen verbonden werden door trappen,
en het handhaven der begroeiing van de
taluds. Verder werden pleintjes en plantsoe
nen geprojecteerd, die voor een goede
exploitatie nodig waren. Over het lage terrein
langs de sloot gelegen tussen Huizerweg en
Brediusweg werd een wandelpad ontworpen.
De zanderijsloten langs de Brediusweg
werden gedempt. Gezorgd werd dat op de
gedempte gedeelten geen huizen werden
geprojecteerd vanwege het grondwater. Het
weiland gelegen aan de Huizerweg is in het
plan als weiland behouden. Dit weiland is een
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goed voorbeeld van afgegraven grond. In het
plan werd tevens grond aangewezen bestemd
voor de bouw van de Godelindestichting
(naar ontwerp van De Bazel)

3.6. Herziening van het uitbreidingsplan (1924)

Begin 1922 krijgt De Bazel opdracht tot
herziening van het uit 1908 daterende
uitbreidingsplan van de gemeente. Dat was
nodig in verband met de voortdurende
uitbreiding van de gemeente. Ditmaal zou
ook aandacht geschonken moeten worden
aan de verbindingen van Bussum met de
aangrenzende gemeenten.
Eind 1922 had De Bazel een wegenplan
gereed voor de gronden ten Zuiden van de
Huizerweg en Singel buiten de fortenkringen.
De fortenkringen zouden in de toekomst in
plantsoenen moeten worden veranderd. De
strook grond ten Westen van de leerfabriek
zou gebruikt moeten worden om de zanderij-
sloot, die doodliep bij de Huizerweg, door te
kunnen trekken naar de laaggelegen afzan-
dingen langs de spoorbaan. Indien dit niet
mogelijk of gewenst zou zijn, dan zou daar
ook een plantsoen aangelegd kunnen wor
den. In ieder geval moest ter plekke (heden
Beatrixplantsoen) ruimte gereserveerd wor
den voor een royale doorgaande Noord-
Zuidverbinding voorde in de toekomst
mogelijke Zuidelijke uitbreiding.
Dit plan - door de gemeenteraad in 1923

Tussen s ’ Jacoblaan en 't Mouwtje, 1928.

1111

aangenomen - deed nogal wat stof opwaaien.
Bezwaarschriften kwamen binnen van de
eigenaars die gedacht hadden goede prijzen te
kunnen maken voor hun grond bij gebruik
voor woningbouw (de Woningwet bood
inderdaad alleen de gelegenheid tot onteige
ning voor de aanleg van straten, grachten en
pleinen, maar niet voor de aanleg van
plantsoenen).
De tegenstanders wezen ook op de hoge
kosten van het graven van een kanaal van
tenminste 5 meter diep door in Zuidelijke
richting nog oplopend terrein, Daartegenover
zette De Bazel zijn plannen als volgt uiteen:
Om practische redenen moeten niet alle
zanderijsloten bij gewijzigde bestemming
worden gedempt. Ze kunnen gebruikt wor
den voor drainage, de afvoer van het
verzamelde regenwater van de hoge terreinen
en als nooduitlaat van de riolering. Daar
naast kan het water als waardevol schoon-
heidselement in de gemeentelijke uitbreiding
opgenomen worden. Oostelijk kan het in
verbinding gebracht worden met de vijvers in
het Bosch van Bredius en in Zuidelijke
richting met de laag afgezande delen ter
weerszijden van de spoorbaan naar Hilver
sum. Het water vormt in verband met hoog
en laag terrein in het Gooi een belangrijk
schoonheidselement, zoals o.a. blijkt in het
Bosch van Bredius. Valkeveen en het
Spanderswoud.

Uiteindelijk konden de waterwerken in
Zuidelijke richting geen genade vinden bij
Gedeputeerde Staten. Wel hebben we aan dit
plan het Beatrixplantsoen en het Zuidelijke
gedeelte van de groene long van Bussum te
danken.

Eind 1922 krijgt De Bazel tevens de opdracht
van de gemeente voor de herziening van het
uitbreidingsplan van het deel der gemeente
gelegen tussen Huizerweg en Brediusweg. De
wenselijkheid daarvan was gebleken, omdat
de verschillende gronden in te grote terreinen
waren verkaveld die door de economische
crisis vrijwel onverkoopbaar waren gewor
den. Bovendien was een bestaande weg -
waaraan een of meer woningen stonden - niet
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in het bestaande uitbreidingsplan opgeno
men, hetgeen tot moeilijkheden bij Gedepu
teerde Staten aanleiding had gegeven. De
Bazel kon bij zijn werkzaamheden goed
gebruik maken van het wegenplan dat hij
reeds in 1904 had opgesteld voor de aanleg
van de Brediusweg (en andere wegen) voor de
exploitatiemaatschappij Oud-Bussum.
Bij herziening hanteerde De Bazel de
volgende uitgangspunten:
•  Met zo min mogelijk wegen toch het

terrein in niet te grote bouwpercelen
verdelen.

•  De aansluiting van de wegen minder
scheefhoekig te laten zijn. Deze situatie
was ontstaan onder invloed van de
tuindorpgedachte, maar had als nadeel dat
men minder mogelijkheden had om een
verkaveling in kleinere en regelmatig
gevormde bouwterreinen te verkrijgen.

•  De doodlopende zanderijsloten in verbin
ding brengen met het water van de vijvers
in het Bosch van Bredius.

Ten opzichte van het oorspronkelijke plan
verviel een der geprojecteerde verbindingswe
gen met de Amersfoortsestraatweg i.v.m.
overwegingen voor veiliger verkeer. Tevens
werd het tracé van de hoofdweg (nu Burg.
s’ Jacoblaan) verlegd van de hoge naar de
lage gronden met een snelle aansluiting op de
Brediusweg. De verlenging van de Oud-
Bussummerweg zou dan werkelijk naar
Oud-Bussum (Bos van Bredius) voeren met
een aftakking vanaf het pleintje naar de
Gooise Boer. Over het hoge gedeelte zou een
smalle weg gelegd worden (Isaac da Costal-
aan) met als voordeel dat aan beide zijden
bouwterreinen beschikbaar zouden komen.
In 1924 werd dit plan door de gemeenteraad
vastgesteld.
In de volgende paragraaf zullen we dieper
ingaan op het tuindorpkarakter van het
Brediuskwartier. Met name de achtergronden
van het ontstaan van het Bilderdijkplantsoen
en het doortrekken van ’t Mouwtje zullen
belicht worden.

3.7. Bilderdijkplantsoen en ’t Mouwtje

Het Brediuskwartier is tot stand gekomen
volgens een weldoordacht plan, waarin met
grote zorg een aantal natuurlijke elementen is
behouden en opgenomen in het bebouwings-
plan. Zo is een deel van de afzandingen als
open terrein behouden (het weiland en de
voormalige gemeentekwekerij). Een ander
deel is - uitgaande van een zanderijsloot - in
een plantsoen herschapen. Met de instand
houding van afgezand terrein zijn tevens de
taluds naar de hoger gelegen gebieden met
hun begroeiing bewaard gebleven. Met het
doortrekken van water door hoog terrein is
een nieuw element (typisch voor het Gooi)
aan de omgeving toegevoegd.
Deze ontwikkeling is tot stand gekomen
dankzij de invloed van de gemeente. Al bij de
vaststelling van het eerste uitbreidingsplan
van de gemeente (1908) lag het in de
bedoeling op de plaats van het Bilderdijk
plantsoen een waterpartij aan te leggen,
uitgaande van een zanderijsloot. Door de
aankoop van een groot complex gronden in
het Brediuskwartier in 1918 kreeg de
gemeente invloed op de bestemming van de
grond voor bebouwing, aanleg van plantsoe
nen etc. Het zou nog tot 1927 duren voor het
Bilderdijkplantsoen werd aangelegd. Toen
was namelijk het geld voor de aanleg
beschikbaar gekomen uit de voordelige
exploitatie van het grondbedrijf. Een bij
komend argument was de werkverschaffing
tijdens de slappe wintermaanden als gevolg
van het grondwerk dat voor het plantsoen
verzet moest worden.
In dat zelfde jaar kwam de voortzetting van
de zanderijsloot tot aan de s’ Jacoblaan
gereed volgens het oorspronkelijke plan van
De Bazel. Een monumentaal bouwwerk
vormde de afsluiting van de waterpartij.
Door de s’Jacoblaan was al eerder een wijde
duiker gelegd; het was immers de bedoeling
dat hierdoor de bootjes zouden varen op weg
naar de vijvers van het Bos van Bredius.
Het plantsoen en de waterpartijen werden
aangelegd onder verantwoordelijkheid van
Ir. Gerber, in die tijd directeur van
gemeentewerken. In een artikel in de
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W. Bilderdijkplantsoen gezien vanaf Oud Bussummer-
weg richting Brediusweg, 1933.

Bussumsche Courant van 17 december 1927
betoont hij zich een warm voorstander van de
tuindorpgedachte (in de zin zoals wij die in
het begin van dit artikel uiteengezet hebben).
Volgens hem verkeerde Bussum in zeer
gunstige omstandigheden om tot een ideaal
tuindorp uit te groeien. Dat dit nog kon, was
voornamelijk te danken aan het feit dat
bebouwing buiten de kom in Zuidelijke
richting tot 1926 vrijwel onmogelijk was,
omdat de gemeente midden in een kring van
militaire versterkingen lag. Nu deze verster
kingen als zodanig opgeheven waren, stond
de gemeente gereed de uitbreiding te
beheersen en in goede banen te leiden.
In de eerste plaats zou bebouwing buiten een
bepaald gebied moeten worden tegengegaan
opdat het natuurschoon van het Gooi niet
zou worden verstoord of vernietigd. Daar
naast zou het natuurschoon in de nabijheid
van de woningen moeten liggen zodat het
dorpskarakter bewaard zou blijven. Zou
Bussum zich als een gesloten kern blijven
ontwikkelen dan zou een stad ontstaan en
geen tuindorp.
Als middelen om het gestelde doel te kunnen
bereiken zag Gerber het Grondbedrijf, de
Bouw- en Woningverordening en de
Schoonheidscommissie.

Tot zover dit artikel; de directeur van
gemeentewerken zou weer in de publiciteit
komen naar aanleiding van het laatste deel
van de waterpartij volgens het plan van De
Bazel.
In 1933 werd door de gemeente besloten een
plantsoen met waterpartij aan te leggen
tussen s’ Jacoblaan en Obrechtlaan. Dit
project was reeds in het uitbreidingsplan van
de gemeente opgenomen. De uitvoering
behoorde tot de afwerking van het Bredius-
kwartier en met de kosten daarvan was bij de
bepaling van de grondprijzen rekening
gehouden. Een en ander werd gecompliceerd
doordat tegelijkertijd besloten werd het land
van Jurissen (gelegen ten Zuiden van de Oud
Bussummerweg) op te hogen met het af
graven zand om de vestiging van kleine
industrieën mogelijk te maken. Dit zand zou
namelijk goedkoop aangevoerd kunnen wor
den uit de Eng en het plantsoen zou ook
aangelegd kunnen worden zonder waterpar
tij. De palavers in de gemeenteraad waren
dan ook niet van de lucht. Het werkverschaf-
fingselement woog echter zwaar en ’dankzij’
de economische crisis in die jaren werd de
waterpartij volgens plan van De Bazel
aangelegd.

Naar aanleiding van de beslissing in de
gemeenteraad werd een pennestrijd in de
Bussumsche Courant gevoerd tussen Kruis
weg (gemeenteraadslid en architect) en
Gerber (directeur van gemeentewerken en
belast met de uitvoering van het plan), die een
verhelderend licht werpt op de oorspronke
lijke plannen van De Bazel. Gerber beweerde
namelijk dat de aanleg van de waterpartij
weinig zin meer had, nu de oorspronkelijke
bedoeling (verbinding met de vijvers van het
Bos van Bredius) niet meer gerealiseerd kon
worden. Immers er was geen denken meer
aan om een brug (of duiker) in de drukke
Amersfoortsestraatweg aan te leggen. Boven
dien, je zou toch niet van een waterpartij in
de typisch Hollandse zin kunnen spreken; dit
diepgelegen water tussen min of meer steile
hellingen was niet het water van het
Hollandse landschap. Kruisweg bracht hier
tegenin dat het plan van De Bazel niet stond
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of viel met de verbindingen naar het Bos van
Bredius. De Bazel kon vrede hebben met een
in hoge grond doodlopende waterpartij,
omdat zoiets typisch Goois is (zie het Bos van
Bredius, Spanderswoud, Tienhovenskanaal)
en landschappelijk fraai was op te lossen.
Volgens de oorspronkelijke verkavelingsplan-
nen van 1923 en 1925 vertoonde het
watervlak ten Oosten van s’ Jacobslaan een
verbreding. Terwille van het gegeven van een
grotere diepte aan enige bouwterreinen aan
de Bosboom Toussaintlaan werd in 1927 het
plan van de waterpartij geweld aangedaan en
de zogenaamde kanaal vorm gegeven. Vol
gens Kruisweg was Gerber verantwoordelijk
voor deze wijziging en had dus boter op het
hoofd toen hij in 1933 bezwaar maakte tegen
de kanaalvorm. Het ’kanaal’ is er uiteindelijk
gekomen en het heeft nog steeds geen naam.
Met inachtneming van alle historische ver
wikkelingen is het wellicht verantwoord
hieraan de naam ’Kanaal van De Bazel’ te
geven om zo de man te eren die ernaar
gestreefd heeft het water als natuurlijk
element in het Bussumse landschap te
behouden en uit te breiden.
Hiermede zijn wij aan het einde gekomen van
de vooroorlogse periode van ontwikkeling
van Bussum als tuindorp. In deze periode
bereikte de tuindorpgedachte zijn hoogste
graad van verwezelijking. Zoals we hieronder
zullen zien is het daarna bergafwaarts gegaan
met de geschiedenis van Bussum als tuin- en
villadorp.

4. De naoorlogse periode: Bestem
mingsplannen

In de volgende paragraaf zal aandacht
besteed worden aan het ontstaan van de
woonwijk de Oostereng. De oorspronkelijke
plannen voor deze wijk waren nog door de
tuindorpgedachte beïnvloed (reden om er
hier aandacht aan te besteden). Wat uiteinde-
lik werd gerealiseerd heeft weinig of niets
meer met de tuindorpgedachte te maken. Bij
de Oostereng werd voor het eerst gebruik
gemaakt van een bestemmingsplan, waarmee
de gemeentelijke overheid volledig de inrich
ting en de gedetailleerde bestemming van de
grond in de hand kreeg. Ook voor de andere
beschreven gebieden werden bestemmings
plannen gemaakt om de ontwikkelingen die
ook daar niet stil waren blijven staan in goede
banen te leiden. Zo kwam het bestemmings
plan voor het Spiegel in 1982 tot stand en is
voor het Vondelkwartier een bestemmings
plan in voorbereiding.
De naoorlogse periode zal afgesloten worden
met een korte beschouwing over de nieuwste
ontwikkelingen (Centrumplan).

4.1. De Oostereng: geschiedenis

De Oostereng maakt deel uit van de
eng-gronden die in 1902 door grondruil met
Hilversum aan Bussum werden toegevoegd.
De begrenzing van wat wij nu de Oostereng
noemen is aan de Noordkant de Ceintuur-

K.P.C. de Bazel, arbeiderswoningen voor de Algemene Arbeiders Bouwvereniging, Huizerweg/Voormeulenweg,
1913-1920, vogelvluchtperspectieftekening.
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baan, Oostelijk de Amersfoortsestraatweg,
Zuidelijk de hei tussen Bussum en Hilversum
(eigendom van het Goois Natuurreservaat,
Gemeente Hilversum) welke grenst aan de
drive-in woningen aan de Anne Franklaan en
de gaardes, en Westelijk de H.A. Lorenzweg
en het plantsoen ’de Groene Long’. Ten
Westen van dit gebied tot aan de Bussummer
Grintweg en de Brinklaan ligt de Westereng.
Deze eng bestond oorspronkelijk uit vele
percelen bouwland en eikehakhout met
vooral in de Oostelijke hoek dennen en
loofbomen. Afgravingen zijn er op het gebied
van de Oostereng niet geweest. Het is
duidelijk dat Bussum in dit opzicht een
vooruitziende blik had, gezien de volgende
uitspraak ontleend aan de raadsvergadering
van 1904: Bussum is steeds tegen de afzanding
van de heide geweest in de overtuiging dat juist
de aanwezigheid van hooge, boschrijke gron
den, de grootste factor is voor den bloei van het
Gooi. Hoewel de afzandingen beperkt bleven,
zag men zich genoodzaakt om omstreeks
1939 zand te halen - bij wat nu de vijver bij
het viaduct Ceintuurbaan/Brinklaan is - om
de haven te dempen. Nadat hier tientallen
jaren een zandput te zien was, toverde de
plantsoenendienst omstreeks 1970 deze put
om in een plantsoen met vijver. Op de
zanderij langs de spoorbaan heeft men al in
vroeger jaren gewerkt, toen grote hoeveelhe
den zand nodig waren voor de aanleg van de
spoorbaan. Een groot deel van het gebied viel
binnen de (tot 1926) verboden kringen, die
om de verdedigingswerken heen lagen. Werk
III lag bij het viaduct Ceintuurbaan/Brin
klaan (nu Vijverpark) en Werk IV ligt nu nog
op het sportpark Zuid. Binnen deze kringen
op 300,600 en 1000 m. van de ’Werken’
mocht slechts hout worden gebouwd en
volgens vastgestelde oppervlaktematen. De
bouwsels dienen snel gesloopt of afgebrand te
kunnen worden in geval van oorlog.

4.2. De Oostereng: bebouwing

De terreinen van de Kolonel v.d. Palmka-
zerne waren reeds in 1898 uitgegeven en voor
99 jaar verhuurd voor kazernebouw aan het
Min. van Defensie. Direct na de grondruil

met Hilversum (1902) begon de Mij. tot
Exploitatie van Bouwterreinen ’Crailoo’
reeds grond te verkopen in de Oostelijke
hoek van de Oostereng (met uitzondering van
de kazerne terreinen). Deze Mij. gaf een
’brochure’ uit met foto’s waarin de grond van
het te stichten Villa-park ’De Eng’ zeer hoog
werd aangeprezen om haar hoge ligging van
20 m. boven A.P., haar zuivere lucht en voor
tuinen zeer geschikte zandgrond met 20 cm.
humuslaag. De reeds aanwezige begroeiing
bestond uit dennen, berken, eiken en beuken.
Tuinarchitect P.H. Wattez had reeds een
wegenplan ontworpen met brede lanen, die
speels vanuit een met bomen beschaduwd
plein naar verschillende richtingen voerden.
De lanen hebben zowel trottoirs als een
fietspad en zouden aan weerszijden voorzien
zijn van dubbele rijen bomen. Deze wegen
zijn nooit aangelegd, behalve het eerste stuk
van de Koekoeklaan. Zeer belangrijk vond
men de verbinding van het villa-park met het
spoorwegstation Naarden-Bussum door een
heiweg, die de beste zou zijn in den lande.
Andere wegen zouden directe verbindingen
geven met Huizen, Blaricum, Hilversum,
Laren, Amsterdam en Amersfoort. Voor gas
of electrisch licht en water zou door de
maarschappij worden gezorgd.
Met uitzondering van de bouw van 12 villa’s
aan de Amersfoortsestraatweg kwam er van
de plannen van de Maatschappij niet veel
terecht. Architecten van deze huizen waren
o.a. K.P.C. de Bazel, P.H.J. Cuypers en G.
Dusschoten.
In 1925 bracht de inmiddels op initiatief van
de Gooise gemeenten opgerichte Centrale
Schoonheidscommissie, een rapport uit
omtrent voor bebouwing te bestemmen of als
natuurgebied te sparen delen van het Gooi.
Het rapport is geheel op de gedachten van
Hilversum’s toenmalige gemeentearchitect
Willem Dudok ingesteld en in diens stijl
geschreven.
Dit rapport ging uit van 2 richtlijnen:
•  Men ontwikkele een dorp niet als een ster -

door lint-bebouwing te aanvaarden - maar
als een bloem.

•  Bossen en heide dienen ’eindeloos’ te zijn
zo, dat men er ruimte in vindt om los te
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raken van de bebouwde wereld.
Bussum hoefde zich niet veel zorgen te
maken in dit opzicht. Binnen zijn grenzen
kon het nog naar behoefte uitbreiden, terwijl
bossen en heiden in de onmiddelijke nabij
heid lagen.
In 1926, na opheffing van de Vesting
Naarden met de vele bepalingen t.a.v. de
bebouwing binnen de verdedigingslinie,
begon men dan ook ijverig met de uitbreiding
van Bussum. Men bouwde voornamelijk
Oostelijk en Zuidelijk van de ’Kern’,
waardoor zonder veel moeite aan het
bloempatroon werd beantwoord.
Een plan voor de bebouwing van de Ooster-
en Westereng was nog niet aan de orde.
Hoewel het bevolkingsaantal bleef groeien
(van 1919 tot 1940 van 18.000 naar 30.000)
was er nog ruimte in de andere delen van
Bussum.
De Kolonel v.d. Palmkazerne werd pas in
1934 gebouwd en was voor lange tijd de enige
bebouwing in de Oostereng (behalve de villa’s
aan de Amersfoortsestraatweg).
In 1938 kwam het eerste bestemmingsplan
voor de beide engen. De Westereng werd een
wijk van uitsluitend woningwetwoningen,
terwijl de Oostereng nogmaals werd bestemd
tot vllawijk met ruime tuinen, brede lanen en

parken, zij het veel minder riant dan op de
plannen van de Mij. ’Crailoo’. Het was de
bedoeling om hier 637 duurdere koopwonin
gen te bouwen waarvan de meeste twee-
onder-één-kap of alleenstaande villa’s waren.
Verder plande men twee luxe flatgebouwen
(met lift en centrale verwarming) aan de
Ceintuurbaan/Zwaluwlaan met een breed
park tussen de gebouwen dat zich voortzette
langs de Zwaluwlaan en de Aagje Dekenlaan
tot aan de hei. De voortuinen zouden 71/, tot
10 meter diep worden en de lanen zouden
met lichte krommingen in elkaar overlopen.
Het bleef vele jaren bij dit bestemmingsplan.
Door de crisisjaren en daarna de oorlog
gebeurde er uiteraard verder niets. In 1948
werd het plan herzien, maar van de verkoop
van grond kon nog niets komen, daar er met
grondeigenaren nog onderhandeld werd over
de overname van terreinen. Pas in 1957
werden de eerste 22 woningen neergezet aan
de Lijsterlaan. In 1958 werd het plan
opnieuw herzien en onderging een belang
rijke wijziging. Er moesten nu niet 637
duurdere koopwoningen gebouwd worden
maar 1565, waaronder 112 huurflats (dit was
een eis van de gemeente) en ook nog 4
bejaardencentra, een Bondsspaarbank, een
winkelcentrum en negen scholen (het werden

Huizerweg met ten Noorden Brediuskwartieren ten Zuiden het wijkje van De Bazel voor de A.A.B.
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er 5). De hoogbouw zou 54% van de
Oosterengbebouwing uitmaken. Ruimte voor
plantsoenen en ruime woningbouw was er
niet meer bij.
In 1958 kwam er wel vaart in de bebouwing,
diverse Bouw en Exploitatiemaatschappijen
kochten grond, bouwden of lieten bouwen en
ervaarden dat er grote vraag was naar de
woningen. Bussummers kregen eerste keuze
maar de belangstelling viel tegen en nieuwko
mers kochten vlot. Inmiddels is de Oostereng
volgebouwd op het laatste stukje bos na op
de hoek van de Mezenlaan/Nachtegaallaan
naast het tandartsencentrum. Dit stuk heeft
nog de oorspronkelijke begroeing van het
gebied, de rest is al asfalt en beton.

dat er een fantasieloze wijk aan Bussum is
toegevoegd, zowel op het gebied van
architectuur als stedebouwkundig. Het lijkt
wel of het zogenaamde stelselloos bouwen uit
de 19e eeuw is teruggekeerd, alsof elk plan
ontbreekt, maar waarbij tevens elk verras
send element ontbreekt. Ook qua groenvoor
zieningen is deze wijk er slecht afgekomen.
Weliswaar worden de Oostereng en Weste-
reng door de groene long van Bussum
gescheiden, maar dit natuurlijke en open
element is niet in de wijk opgenomen.
Gelukkig voor de bewoners zijn er de heide
en de bossen in de onmiddelike omgeving,
maar dat is geen verdienste van de wijk.

4.3. Centrumplan

Het resultaat van de overheidsinvloed bij de
totstandkoming van deze wijk is dat er een
groot aantal woningen is gebouwd waarmee
aan de grote naoorlogse behoefte tegemoet
kon worden gekomen. Daartegenover staat

Bussum staat aan de vooravond van een
ingrijpende wijziging van het centrum. Als de
plannen doorgaan - in deze econpmische
crisistijd valt hierover niets met zekerheid te
zeggen - zullen de laatste resten open en

Westereng, omgeving Lange Heul. 1964.
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In officiële gemeentelijke stukken (o.a.
’Bussums beleid in perspectief van januari
1974) wordt vaak lippendienst bewezen aan
het tuinstadkarakter van Bussum. Het heet
dan dat het tuinstedelijke karakter bij alle
activiteiten het leidend motief behoort te zijn
(zie blz. 26). Dat behoort het inderdaad te
zijn; de bewoners van Bussum zijn daarvoor
immers naar Bussum gekomen. De ontwik
keling verloopt echter anders en zal in het
ergste geval een vervolg op verkeersgebied
krijgen. Immers, al het verkeer dat aange
trokken zal worden (deels van buiten
Bussum) moet ook weer vlot afgewikkeld
kunnen worden (volgens de plannenmakers).

Aan de uitvoering van het centrumplan kan
ook een goede kant zitten (nog steeds bezien
vanuit de tuindorpgedachte). Als namelijk
met het volbouwen van het centrum voorko
men kan worden dat woonwijken in hun
woongenot bedreigd worden (verdichting,
bedrijfsvestiging), of nog resterende open
ruimte (Bussumse Meent) wordt volge
bouwd. Een garantie daarvoor is echter nooit
gegeven.

5. Samenvatting

Als wij de geschiedenis van Bussum als tuin
en villadorp proberen te overzien, dan
kunnen wij het volgende vaststellen.
Het Spiegel, ontstaan door particulier initia
tief, staat nog met één been in de 19e eeuw.
Het resultaat is een organisch gegroeide wijk
met allure en vol verrassingen.
Ook door particulier initiatief ontstaan, maar
in overleg met de gemeente, is het Prins
Hendrik kwartier. Het fraai gebogen lanen
patroon is aan de tuindorpgedachte ontleend.
De tuindorpgedachte bereikte zijn hoogte
punt in het Vondelkwartier en Brediuskwar-
tier. Het resultaat is een wijk met ruime opzet
waarbij natuurlijke elementen zijn behouden
en verfraaid. Het lanenpatroon wordt strak
ker. De gemeentelijke overheid leidt de
ontwikkelingen en houdt deze in de hand
door het aankopen van grond.

De aktiviteiten van woningbouwverenigingen
hebben in de jaren tussen 1910 en 1920 een
goede invloed op het woonklimaat. Er
ontstaan woonblokken met een besloten
karakter zoals dat van De Bazel aan de
Huizerweg en met een zeer gemoedelijk
karakter in het Vondelkwartier en
Brediuskwartier.
In de naoorlogse periode krijgt de ontwikke
ling van de Oostereng onder invloed van de
behoefte aan grote aantallen woningen en de
steeds groter wordende overheidsinvloed een
massaal karakter. De tuindorpgedachte raakt
daarbij op de achtergrond. Het ontbreekt aan
mannen en vrouwen met visie, zoals De Bazel
er een had op de ontwikkeling van Bussum in
de vooroorlogse periode. Ook het enthousi
asme en idealisme bij de gemeente ontbreken,
zoals dat nog ruimschoots aanwezig was bij
Ir. Gerber, directeur van Gemeentewerken in
die tijd.
Het dieptepunt in de geschiedenis van
Bussum als tuindorp wordt bereikt met de
mogelijke realisatie van de centrumplannen.
Het belang van het behoud van wat nog over
is van het tuin- en villadorp Bussum wordt
daarmee nog eens onderstreept.
De conclusie luidt dan ook dat we zuinig
moeten zijn op de resterende tuindorpelemen-
ten van Bussum en moeten waken tegen
nieuwe aanslagen.
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’t Lagieskamp
Heden en verleden van een natuurgebied

H. de Mars

Inleiding

Het nu voor u liggende artikel is ontleend aan
een in september 1981 verschenen rapport:
Natuurgebied ’t Laegieskamp, inventarisatie-
verslag van de flora en fauna deel 1 (R.Ph.
Jansen, H. de Mars, C.E. van Schaijk).
Het bevat een herziene weergave van het
hoofdstuk betreffende de historie (C.E. van
Schaijk) aangevuld met een samenvatting
betreffende de topografie, geologie en water
huishouding (H. de Mars).
Uit het destijds gevormde samenwerkings
verband is onlangs de Stichting Biologische
Werkgroep ’t Gooi opgericht, welke op
integrale basis biologisch onderzoek verricht
in natuurgebieden. Het in 1979 gestarte
onderzoek in het Laegieskamp vindt nog
steeds doorgang.
Op korte termijn kan de publicatie van deel 2
worden verwacht (Avifauna van het Laegies
kamp), terwijl dit najaar deel 3 en tevens
laatste uit de serie op het programma staat.
Het is dan ook de bedoeling om t.z.t. in een
vervolg artikel in dit tijdschrift wat dieper in
te gaan op de natuurwetenschappelijke
waarde van het gebied.
Voor de literatuurlijst wordt men verwezen
naar het rapport.

Globale terreinbeschrijving

Het Laegieskamp is gelegen in het meest
noordelijke deel van de gemeente Hilversum
en in eigendom bij de gemeente Bussum, die
ook het beheer over het terrein voert. De
huidige oppervlakte van het natuurgebied
bedraagt ongeveer 6,5 hectare. Van deze
oppervlakte wordt ruim tweederde ingeno
men door bos en struikgewas. Ongeveer 1,5
ha bestaat uit waterpartijen en iets meer dan

1 ha uit graslandjes.
Het terrein grenst in het noorden aan de
bebouwde kom van Naarden en enkele
tennisbanen, evenals aan de oostzijde. Aan de
zuidzijde wordt het begrensd door hockey
velden en aan de westkant door de Karne-
melksloot.
Het huidige karakter van het terrein ontstond
pas in de dertiger jaren. Alleen het schraal-
graslandje, dat rondom het Wiel ligt, is nog
een restant van het vroegere landschap, dat
zich toen over de gehele Hilversumse Meent
uitstrekte.
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De, bij het graven van de vijvers, vrijgekomen
grond, is gebruikt om het terrein in het
noorden en westen op te hogen. De wal, die
op deze manier ontstond, is nu begroeid met
hoog opgaand bos. Enkele laaggelegen delen
langs de Karnemelksloot en de betonweg zijn
begroeid met moerasbos. Voorts wordt het
terrein doorsneden door enkele slootjes, die

« lis

met de vijvers in verbinding staan.
Het terrein ligt in het overgangsgebied van de
pleistocene zandgronden van het Gooi naar
de holocene veen en klei-afzettingen van de
Vechtstreek. Het pleistocene zand duikt in
deze zone geleidelijk weg onder die holocene
afzettingen. Zowel aan de noord-, west-, als
aan de oostzijde ligt het zandpakket veel
dichter of zelfs aan de oppervlakte. In het
centrale deel van het terrein wordt het
overdekt door een ruim één meter dikke
veenlaag.
Het was dus vermoedelijk in prehistorische
tijd een soort laag gelegen kom, waarin na
afsmelten van het landijs en de daarmee
gepaard gaande grondwaterstijgingen veen-
groei makkelijk tot ontwikkeling kon komen.
De aanwezigheid van dunne kleilaagjes in het
veenpakket wijzen op overstromingen van de
(Zuider)zee ten tijde van de veenvorming.
Deze diversiteit in bodemopbouw en de
daarmee verband houdende overgangssitua
ties hebben geleid tot de ontwikkeling van
een grote biologische rijkdom.

De eerste meldingen

Tegenwoordig is het Laegieskamp een
opvallend natuurterrein, grenzend aan de
bebouwde kom van Bussum en Naarden. In
vroeger jaren was dit niet het geval; het
maakte toen deel uit van een veel groter
moerasgebied. De eerste gegevens stammen
uit de periode rond 1600, toen de Karne-
melksloot werd gegraven. De sloot werd
gebruikt voor het transport van turf naar
Naarden en Muiden.
Andere gegevens, die betrekking hebben op
het Laegieskamp en omgeving, dateren uit
1646 en zijn te vinden in ’Ordonnantiën,
Keuren en Statuten der Stad Naarden’:
Niemand geen burger zijnde zal mogen vissen
in de Karnemelksloot, strekkende van de
Gooische Gemeente tot aan de sluis van
’s-Graveland, alsmede aan de Gooise Molen
staande aan de Br oer dijk. Op verbeurte van...
XXV gulden.
Omstreeks 1730 werd aan de Karnemelksloot
ter hoogte van het Leysjeskamp een mest-
losplaats ingericht.
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De naam

Tot rond de eeuwwisseling was het terrein
onder de zojuist genoemde naam bekend.
Het merkwaardige is, dat op een kaart geda
teerd 1867, ’Leysjeskamp’ als hoofdnaam
wordt vermeld en ’Laegieskamp’ al tussen
haakjes staat, terwijl van Leeuwen (1913) nog
de ’overgangsvorm’ Laegjeskamp gebruikt.
Over de herkomst van de namen is niets met
zekerheid te zeggen. Volgens De Vrankrijker
(mond! med.) is ’Leysjeskamp’ mogelijk
afkomstig van de vrouwenaam Leysje. Voor
de overgang van Leysjeskamp naar Laegjes-
en vervolgens Laegieskamp heeft ook hij
geen verklaring. De laatste overgang berust
wellicht op een verbastering.
Een andere, wellicht betere verklaring is de
volgende: De term ’leys’ schijnt vroeger in het
diluviale deel van ons land gebruikt te zijn
voor een slechte kwaliteit gras, waarschijnlijk
Pijpestrootje (mond. med. v. Schaijk). Het
gebied zou dan bekend zijn geweest vanwege
zijn slechte graslandkwaliteit, nog slechter
dan die van de aangrenzende meent!

De fortificaties

In 1747, toen Nederland in de Oostenrijkse
successieoorlog betrokken raakte, werd,
tijdens de verbetering van de vestingwerken
Naarden, ter hoogte van het Laegieskamp,
een inundatiekade opgeworpen en een
houten sluis in de Karnemelksloot geplaatst.
Hierdoor was men in staat in tijden van
oorlog het omliggende land onder water te
zetten.
In 1787 achtte Naarden zich genoodzaakt de
sluis te beschermen en bouwde aan weerszij
den van de sluis een lunet. Gedurende de
bouw van de lunetten, verving men de houten
sluis door een stenen keersluis. Hiervan zijn
de nog aanwezige kademuren de laatste res
tanten.
Omstreeks dezelfde tijd vond ook de
afzanding van 300 roeden rond de lunetten
plaats. Dit om het effect van een eventuele
inundatie te vergroten. Of ook een deel van
het Laegieskamp onder deze 300 roeden viel,

is niet bekend. Zo’n vijftig jaar later, in 1837,
was men echter van mening, dat de forten
van deze zijde niet zouden worden aange
vallen. Zoo wegens de inundatie, als moeilijk
dras en moerassig terrein en geene bekwame
toegang voor een vijand. (De Bruyn en Schuk-
king, 1950).
Bij het beleg van Naarden in 1813-1814
raakten de lunetten - door De Vrankrijker
(1965) fort Karnemelksloot genoemd - in
handen van de Fransen. Om de terugtocht
naar Bussum open te houden, werd door hen
een brug over de Karnemelksloot geslagen.
Tijdens dit beleg werden de lunetten vrijwel
geheel verwoest.
In deze periode werden door P.G. van Os,
kapitein van de toenmalige ’Loosdrechtse
landstorm’ enkele schilderijen van de lunetten
gemaakt. Deze zijn nu te vinden in het Rijks
museum te Amsterdam.
In 1868 werden de ruïnes gerestaureerd;
uitbreiding en verbouwing tot de huidige
fortificaties volgde in 1873. Toen werd er ook
een verbindingsweg naar het Spieghel
aangelegd (Verlengde Fortlaan).

Ontginning Hilversumse meent

Rond de eeuwwisseling werd een stoom
gemaal aan de Karnemelksloot gebouwd. Op
deze wijze dacht men de meent droog te
kunnen malen en zo het terrein als weiland
beter geschikt te maken. Vóór die tijd
kwamen de koeien in het najaar magerder
van het land dan ze er in de lente opgebracht
werden, (mond. med. de Vrankrijker). Het
gemaal bleek echter niet tegen de ’enorme
watermassa’s’ opgewassen, zodat het land
vooral in het natte seizoen op veel plaatsen
onder water stond.
Een groot deel van de Bussummers was hier
’s winters op de schaats te vinden, (mond.
med. De Vrankrijker). In 1915 werd het
stoomgemaal vervangen door electrische
pompen en onder leiding van voorzitter
Luden van de Vereniging Stad en Lande van
Gooiland, werd een aanvang gemaakt
met de egalisatie en bemesting van de
Hilversumse Meent.
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Aan de hand van een oude kaart (zie afb.)
blijkt ook voor het Laegieskamp een ont-
ginningsplan te hebben bestaan. De redenen,
waarom dit niet werd uitgevoerd, zijn echter
onbekend.

De periode 1900 - 1960

In 1905 en 1913 schreven resp. Heimans en
van Leeuwen lovend over de flora en fauna
van het Laegieskamp. In 1923 legde de
gemeente Bussum het sportpark ten zuiden
van de Meerweg aan en het jaar daarna het
zwembad van de zwemvereniging ’De Pin-
guins’ (in de ’volksmond’ Koeiebad). Tot de
aanleg van de ijsbaan werd het bad ’s winters
als schaatsvijver gebruikt.
In 1926 werd het Laegieskamp door Stad en
Lande voor f 3.000,- verkocht aan de ge
meente Bussum, het bleef echter Hilversums
grondgebied. In diezelfde periode kocht
Bussum enkele gebieden aan, waaronder b.v.
Bantam (1923), om ze tegen bebouwing te
beschermen, terwijl ze het Laegieskamp als
vuilstortplaats wilde gebruiken (De Vrank-
rijker, 1976). Gelukkig is ook dit niet
uitgevoerd, zodat het gebied zijn waarde
grotendeels heeft kunnen behouden.
Bij koninklijk besluit werden op 18 mei 1926

het Erica- en Hamerfort als vestingwerk
opgeheven, evenals de overige, die deel uit
maakten van de toenmalige vesting Naarden
en ook de zogenaamde ’verboden kring’ rond
Naarden. Dit was het gebied, dat binnen de
door de fortificaties gevormde cirkel lag (ook
het Laegieskamp). In dit gebied mocht tot
dan toe (om militaire redenen) niet worden
gebouwd. In 1929 werden de beide fortifi
caties, die (formeel) nog in rijksbezit waren,
door de gemeente Naarden aangekocht.
In datzelfde jaar werd in het kader van een
werkverschaffingsproject de ijsbaan aange
legd (De Vrankrijker, 1976). In het archief
van de plantsoendienst wordt 1933 vermeld.
Ook De Groot (1975) noemt 1933. Het betrof
hier een, in opdracht van de gemeente, door
de Nederlandse Heidemaatschappij opgesteld
plan, dat slechts ten dele werd uitgevoerd.
Nadat de gemeente Bussum voor dit werk
1 42.000,- had uitgetrokken, ging op 16
februari 1933 de eerste schop de grond in.
Het betekende voor 350 mensen een aantal
weken werk tegen het vorstelijke salaris van
vijftien gulden per week. Het terrein werd als
plantsoen ingericht, maar een ophoging
ervan met huisvuil ging gelukkig niet door.

Hoe moeten wij ons de situatie voorstellen in
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het Laegieskamp vóór de aanleg van het park
en de sportvelden? Dit is geen eenvoudige
zaak, want hierover zijn maar weinig
gegevens bekend. Het meeste kunnen we nog
afleiden van de oude kaart met het ontgin-
ningsplan voor het terrein. Helaas is deze
kaart niet gedateerd, maar vermoedelijk
stamt ze uit de tijd van de Meent-verbeterin-
gen (ca. 1915).
Het meest interessante op de kaart is wel de
aanwezigheid van stuifduintjes; er wordt zelfs
een grens aangegeven van het stuifzand. Deze
duintjes staken ruim 2,5 meter boven het
omringende landschap uit en lagen op de
plaats, waar nu de banen van GLTC het
Spiegel zijn. De meest zuidoostelijke hoek
van het huidige natuurgebied lag binnen de
grens van het stuifzand.
De rest van het terrein kende minieme hoog
teverschillen van slechts enkele centimeters,
met uitzondering van een deel, dat op deze
kaart als ’zandig gedeelte’ is aangegeven. De
hoogte hiervan varieerde van 30 tot 75 cm.
Dit moet een in 1933 afgegraven zandwal
zijn. Deze lag op de plaats, waar zich nu het
noordwestelijke gedeelte van de IJsvijver
bevindt. Uit de kaart valt niet op te maken of
het terrein bos dan wel weiland is. Heimans
(1905) heeft het over een moerassig gebied,
van Leeuwen (1913) spraakt ook nog over
bosjes, zodat mag worden aangenomen dat
hoog opgaand bos er in die tijd niet
voorkwam. Waarschijnlijk was het meer een
moerassig (ongecultiveerd) hooiland, met
hier en daar wat struiken en bosjes. De term
’kamp’ in de naam wijst hier overigens ook
op.
Verder is opvallend, dat op grote delen van
het terrein geen hoogtemetingen zijn geno
teerd. Mogelijk waren deze plaatsen zo dras
sig, dat ze min of meer onder water stonden.
Des te waarschijnlijker is dit, wanneer we de
door eerdergenoemde auteurs gemaakt plan-
tenlijsten bekijken. Die vermelden een aantal
soorten (Slangewortel, Waterdrieblad e.d.),
die in dit milieu voorkomen. In 1930 maakte
men plannen voor een extra voetbalveld of
tennisbaan. Deze zouden op de plaats van de
huidige terreinen van GLTC het Spieghel
komen te liggen. Ook deze werden niet uitge

voerd.
In 1939 werden verschillende bruggetjes in
het Laegieskamp geplaatst (twee ervan, op
het blauwgrasland, zijn in 1973 weer
verwijderd), terwijl de Betonweg werd
voorzien van zijn huidige verharding. In 1942
werden de tennisbanen van GLTC het
Spieghel ten oosten van de betonweg aange
legd. De club had de grond hiervoor van Bus-
sum gehuurd. De velden aan het eind van de
betonweg, ten noordoosten van het Laegies
kamp, werden veel later aangelegd, te weten
eind zestiger jaren.
Tijdens de laatste oorlogswinter kapte men
praktisch alle bomen en struiken uit het
gebied weg ter leniging van de brandstof
behoefte. Het terrein bood daarna een troos
teloze aanblik. Eind 1945 heeft de plantsoe
nendienst wat struiken aangeplant, maar het
merendeel van de huidige vegetatie is
spontaan opgeslagen. Doordat de stobben
weer massaal uitliepen draagt elke v.m.
stobbe thans gemiddels drie a vier bomen.

De periode na de eerste verslaglegging

De oudste, meer uitgebreide biologische
gegevens stammen uit de eind vijftiger, begin
zestiger jaren en hebben vooral betrekking op
de avifauna. Uit deze gegevens is het ook
bekend dat in maart 1960 het laaggelegen
moerasbos langs de Karnemelksloot zeer
grondig is uitgedund. Van het vrijwel
ondoordringbare bos bleef niet veel over. De
Karnemelksloot kende in die jaren nog
prachtige, brede oevervegetaties maar
hieraan kwam in april 1963 voorgoed een
eind. De sloot werd diep uitgebaggerd en
kreeg toen zijn huidige breedte. Tijdens deze
werkzaamheden zijn ter hoogte van het Lae
gieskamp allerlei kogelscherven gevonden,
stille getuigen van een eertijds rumoerig
verleden. De baggerspecie werd op de oevers
geworpen en ook het eerder genoemde
moerasbos kreeg hiervan een niet onaanzien
lijke hoeveelheid te verwerken.
Hoe nat het terrein in die tijd overigens nog
was blijkt wel uit het feit dat het ’s winters
regelmatig voorkwam dat het bosgebied
achter de Kroosvijver onder 20-30 cm water
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stond. Heden ten dage is een dergelijke
situatie onbestaanbaar, zelfs in de natste
periodes.
Ondanks het feit, dat het Laegieskamp een
parkbestemming had, is er toch tot 1970
weinig onderhoud verricht. Het terrein lag zo
’ver’ van Bussum, dat de onderhoudskosten
te hoog opliepen. Het gevolg hiervan was
echter wel, dat het gebied er als park op
achteruitging, maar er qua flora en fauna
sterk op vooruitging. Het werd weer een echt
natuurgebied. Door de Jeugdbonden van
Natuurstudie werd het gebied in 1966 en 1969
geïnventariseerd; de resultaten werden vast
gelegd in een rapport, dat medio 1969
verscheen.
In juli 1970 boden de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten en de Vogelwerk-
groep ’t Gooi e.o. de gemeente Bussum
(schriftelijk) aan te adviseren bij het beheer
van het Laegieskamp, waarna er sinds 1971
regelmatig overleg plaatsvond. Ook H. van
de Berg, die zich het lot van het terrein
aantrok, richtte in augustus 1970 een verzoek
tot de gemeente om het gebied in een bota
nische tuin te veranderen. Dit werd door B.
en W. afgewezen. In september 1971 werd er

rond de, enkele jaren eerder aangelegde,
fietsenstalling van de Gooise Hockeyclub een
struikenhaag geplant. Dit om betreding van
het schraalgrasland te voorkomen.
In datzelfde jaar probeert de gemeente
Bussum de IJsvijver met ’zand’ (waarschijn
lijk afkomstig van een bouwput in de sport-
vallei Bussum-Zuid en van elders?) te
dempen. Een tijdlang werden zelfs auto’s ’in’
de vijver geparkeerd. Al tijdens de zandstor-
ting ontstond er een grote vissterfte en aan de
oevers zette zich een gifgroene aanslag vast.
Ook de meeste amphibieën en reptielen
waren het jaar daarop verdwenen. Het hele
ecosysteem van het gebied werd door deze
demping dusdanig verstoord, dat het terrein
zich tot op heden nog niet heeft kunnen
herstellen.
Na verloop van tijd was het zandpakket
zover ingeklonken, dat het weer onder water
was verdwenen. De diepte van de vijver was
echter van ca. 1 meter teruggelopen tot
gemiddels zo’n 20 tot 30 cm., met als gevolg,
dat in periodes van droogte delen van de
vijvers en sloten droogvielen. Om dit tegen te
gaan werd in 1973 een duiker aangelegd naar
de Karnemelksloot, teneinde het waterpeil te
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’Demping’ van de ijsvijver door de gemeente, 1971.

regelen.
Sinds 1972 worden de graslandjes elk jaar
gemaaid en het hooi afgevoerd, om verdere
eutrofiëring te voorkomen en de grond te
verschralen. In de periode daarvoor gebeurde
dit onregelmatig en onvolledig. In 1972
verscheen ook een rapport over het Laegies-
kamp (Vogelwerkgroep ’t Gooi e.o. en IVN
afd. ’t Gooi), waarin de slechte toestand van
het gebied nog eens extra werd belicht.
In juli 1973 verwijderde de plantsoendienst de
bruggetjes op het schraalgraslandje en
plaatste toegangsborden bij de ingangen.
In 1979 kreeg ir H.M. Beye van de gemeente
Bussum opdracht een beheersadvies op te
stellen. Het aan de hand hiervan opgestelde
beheersplan ligt nog steeds op goedkeuring te
wachten.
Op 15 en 16 januari 1980 werden de licht
masten uit de IJsvijver verwijderd. In augus
tus van dat jaar werd het schraalgraslandje
(te vroeg) gemaaid, hetgeen zowel voor de
flora als voor de direct van de flora afhan
kelijke groepen zoals entomofauna en micro-
mammalia ernstige gevolgen had. Door
diverse milieugroeperingen werd hier sterk
afkeurend op gereageerd.

Vooruitlopend op het nieuwe beheersplan
wordt in het najaar van 1981 een voorzichtig
begin gemaakt met een nieuwe beheersvorm,
hetgeen het jaar daarop wordt voortgezet.
Bepaalde werkzaamheden zijn toen door het
V.G.N. (Vrijwillig Goois Natuurbeheer)
uitgevoerd.

Met behulp van omgehaalde bomen worden
bepaalde delen afgesloten waarna de natuur
zijn gang mag gaan. Deze maatregelen zullen
spoedig resulteren in het ontstaan van dichte
struwelen welke de benodigde dekking zullen
moeten garanderen voor de flora en fauna in
dit zeer druk bezochte natuurgebied.
In het najaar van 1981 werd eveneens beslo
ten ten behoeve van de waterkwaliteit de
duiker naar de vervuilde Karnemelksloot te
sluiten. Het gevolg was dat het waterpeil nu
weer volledig bepaald werd door de grond
waterstand, maar daardoor dreigde de Ijsvij
ver in de daaropvolgende zomer droog te
vallen. Het was kiezen uit twee ’slechte’
oplossingen: of het risico van het tijdelijke
droogvallen en daarmee de vernietiging van
vooral de visfauna of een langzaam voort
sluipende vernietiging van zowel het water
leven als het natuurwetenschappelijk zeer
waardevolle blauwgrasland a.g.v. het ver
vuilde water. Met name het laatste is een vrij
wel onomkeerbaar proces. Dat het tweede
argument geen loze kreet was bleek nog dat
zelfde jaar. Als gevolg van een tijdelijke ver
hoogde vervuiling van het Karnemelksloot-
water stierf al het waterleven in versneld
tempo af in de (indirect) met de Karnemelk
sloot in verbinding staande Kroosvijver.
Gelukkig zal deze vijver op zeer korte termijn
worden schoongemaakt door het V.G.N. en
zal tevens de verbindingspijp worden verwij
derd. Ook het uitbaggeren van de Ijsvijver is
een eerste vereiste maar waarschijnlijk is het
juist deze nogal kostbare maatregel waardoor
goedkeuring van het beheersplan zo lang op
zich laat wachten.
Al heeft het terrein de status ’Natuurgebied’
het dreigt zijn rijkdom te verliezen door aller
lei nivellerende invloeden van buitenaf. Veel,
te veel is al verloren gegaan.
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De Kamphoeve

M. W. Jolles

In het bestemmingsplan ’Kamphoeve’ van de
gemeente Bussum zijn drie gebieden te
onderscheiden welke samen het gehele terrein
vormen. Het zijn:
•  het Bussumse deel van het Spanderswoud,

dat besloten ligt in een driehoek, met de
scherpe hoek naar het westen gericht en
begrensd door de Franse Kampweg in het
noorden, de Bussummergrindweg in het
oosten en de gemeentegrens van Bussum
en Hilversum in het zuiden

•  het open heidegebied, de Franse Kamp-
heide, aan de noordkant van de Franse
Kampweg, en verder begrensd door
Nieuwe ’s-Gravelandse weg, Struikheiweg
en Bussummergrindweg

•  het dichtbegroeide bosgebied ten westen
van de spoorlijn Bussum - Hilversum en
grenzend aan de westkant aan de terreinen
boven omschreven (dit is het z.g. waterlei
dinggebied, met de bekende watertoren in
de noordpunt).

Het totale gebied is in verschillende opzichten
interessant, zoals destijds aangetoond werd
door een veldonderzoek verricht door het
Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit
van Utrecht. De daarin vermelde landschap
pelijke waarden vinden hun bevestiging in het
basisplan van het Gewest en in het streekplan
voor het Gooi en de Vechtstreek. Het gebied
is een onderdeel van de westelijke hellingen
van de Gooise zandgronden naar het
Vechtplassengebied.
Ook in historisch opzicht is het boeiend. In
het bekende rampjaar 1672 verscheen de
Franse bevelhebber, de hertog van Luxem
bourg, met ruim 4000 man te ’s-Graveland en
hij begon met de aanleg van een versterkt
kampement op een stuk hei ten noord-oosten
van het dorp. Dit is het stuk hei waarover het
hier gaat: de Franse Kamp! Het verder

doordringen van de Franse troepen in de
richting van Amsterdam werd echter toen
onmogelijk gemaakt door het doorsteken van
de Vechtdijk bij het fort Uitermeer, terwijl
ook de Loodijk op verschillende plaatsen was
weggegraven, zodat het land onder water
stond.
De Fransen waren echter nog niet weg uit
’s-Graveland en bleven schattingen heffen
van de bewoners, schattingen die de neiging
hadden op te lopen. Uiteindelijk ging het toch
mis, zoals Cornelis Tromp moest ondervin
den toen in het volgende jaar zijn buitenhuis
in vlammen opging.

Toen in 1978 Bussum met een voorontwerp
bestemmingsplan 'Kamphoeve’ kwam heeft
de Vereniging van Vrienden van het Gooi
terstond op de geografische en cultuur
historische waarden van dit gebied gewezen
en haar waardering uitgesproken over het feit
dat het plan een consoliderend en kwaliteits-
bewakend karakter ten aanzien van het
natuurbehoud had. Wel had de Vereniging
wat betreft de uitvoering in de structurele
opzet, met name het herstel, de vernieuwing
en de bescherming van de landschappelijke
verwevenheid een aantal vragen. Deze
betroffen de aanwezigheid van een waak- en
aanvalshonden trainingscentrum, van een
trimbaan en van de mogelijkheid tot
langdurig seizoengebonden kamperen in
semi-permanente bouwsels en caravans,
welke niet wel te rijmen zijn met de
natuurbehoudsgedachte van het gebied, ten
zuiden van de Franse Kampweg.
Wat de Franse Kampheide betreft ten
noorden van de Franse Kampweg constateer
den wij twee storende elementen in de vorm
van de beide dagcampings.
Reeds in 1978 pleitten wij voor de gedachte
om het hele Spanderswoud, de Franse
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Inmiddels verdwenen boerderij op de Franse Kamp.

Kampheide met het aansluitende Bantam en
de 's-Gravelandse buitens als een geheel te
beschouwen en wij bevalen de gemeente
Bussum aan om bij het verder uitwerken van
het bestemmingsplan in die richting te kijken.
Immers zodoende zou op den duur een groot
gewestelijk natuurreservaat kunnen ontstaan
onder een gezamenlijk beheer en een bijna
uniek en groot aaneengesloten typisch Goois
bos-heide-gebied omvattend.

Deze gedachte overigens - zoals ook uit ons
elders in dit nummer afgedrukte commentaar
op de conceptbeheersnota 1982-1987 van het
Gooisch Natuurreservaat (G.N.R.) zal blij
ken - staan wij ook op andere punten nog
steeds voor, bijv. waar wij de suggestie doen
dat het G.N.R. van de Gooise gemeenten
daarvoor in aanmerking komende natuurge
bieden en waardevolle agrarische terreinen
zou proberen te werven. Ook dan is het
duidelijk dat een beter en efficiënter beheer
gevoerd zal kunnen worden en dat logisch bij
elkaar passende stukken tot een groter geheel
samengevoegd zullen kunnen worden. En
tevens dat vermeden kan worden dat
gemeenten als Hilversum en Bussum, wat het
Spanderswoud betreft, volslagen langs elkaar
heen werken, zo zelfs dat Hilversum bij het
college van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland tegen een bestemmingsplan van
Bussum in beroep ging.
In 1981 werd het ontwerp-bestemmingsplan
'Kamphoeve' door Bussum ter visie gelegd.

Dit ontwerp stelde ons teleur, omdat bleek
dat het gebied in sterke mate zou worden
bestemd voor allerlei activiteiten en recreatie-
vormen welke naar onze mening in wezen in
een natuurgebied niet thuis horen. Wij
herhaalden onze bezwaren en bevalen nog
maals aan om bij de vaststelling van het
uiteindelijke plan met onze opmerkingen en
suggesties rekening te houden.
Verschillende instanties, onder wie zoals
zojuist al opgemerkt Hilversum, tekenden
bezwaar aan maar de Raad van de gemeente
Bussum bleek niet erg gevoelig daarvoor,
zoals uit de hieronder weergegeven overwe
gingen zal blijken.
Om te beginnen overwoog de Raad of in het
plan de bestaande vormen van recreatief
gebruik uitgesloten dienden te worden.
Weliswaar werd toegegeven dat de waarde
van het gebied niet toeliet dat nieuwe
recreatieve mogelijkheden zouden worden
bevorderd, maar aan de andere kant vond hij
het gebied nu ook weer niet een zodanige
waarde hebben dat aan elk recreatief gebruik
een halt zou moeten worden toegeroepen. In
het plan, zo ging de Raad verder, is getracht
het bestaande recreatieve gebruik zo goed
mogelijk, naar huidige inzichten, te regelen.
Uitbreiding werd niet mogelijk gemaakt en
hier en daar vond zelfs enige beperking
plaats, constateerde de Raad niet zonder
enige tevredenheid. Steeds werd immers
getracht, overwoog de Raad verder, door het
stellen van voorwaarden, bijv. door een
aanlegvergunningenstelsel, het gebruik in
goede banen te leiden, uitgaande van de
natuurlijke draagkracht van de omgeving.
Tenslotte was de Raad van mening dat het
kampeerterrein 'De Franse Kamp’ - al
ontstaan in de jaren twintig van deze eeuw -
een dermate belangrijke functie vervult in het
geheel van recreatieve voorzieningen in het
Gooi dat handhaving van de kamping
wenselijk werd geacht.
Bij deze overwegingen van de Bussumse
Raad zouden wij graag een enkele kantteke
ning plaatsen. Ten eerste vinden wij hier
reeds dezelfde terminologie welke in de
concept-beheersnota van het G.N.R. ook
gebruikt wordt. Wat is de natuurlijke
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draagkracht van een natuurterrein? Wie
bepaalt die en op grond van welke criteria
wordt hij bepaald? Wij kunnen ons niet aan
het gevoel onttrekken dat het niet aangeven
van enige concrete maatstaven op een zo
belangrijk en gevoelig punt als de draag
kracht van de natuur in het volle Gooi een
zwak iets is dat gauw tot oncontroleerbare en
gevaarlijke beslissingen kan leiden.
Verder wordt getracht de recreatie zo goed
mogelijk, naar huidige inzichten, te regelen.
Maar wat zijn die inzichten? Hoever wil men bij
het regelen van de recreatie gaan? Aan de hand
van welke maatstaven wordt gewerkt? Alle
maal vragen die, bij het ontbreken van
houvast, toch enige twijfels oproepen!
En tenslotte is er de overweging van de Raad,
welke later ook door G.S. zou worden
overgenomen, dat de recreatieve functie van
de kampeerderij op de Franse Kamp niet uit
het Gooi kan worden weggedacht, ook al is
dit uit een oogpunt van natuurbehoud gewenst.
Wij menen dat dit een kromme redenering is,
waarbij de in de loop der jaren veranderde en
veranderende rol van de recreatie geheel over
het hoofd werd gezien. Bij de opzet van het
kampeerterrein, zo constateert de Raad van
Bussum terecht, is de recreatiemogelijkheid,
in het bijzonder voor de inwoners van
Amsterdam, het uitgangspunt geweest. Maar
recreatie was in die tijd niet alleen een ander
begrip dan nu, ook in de praktijk is het
drastisch veranderd. Toen zat men rustig op
de hei of in het bos, nu stelt men veelal
andere eisen en vindt men een discotheek in
landelijk gebied heel normaal. Bovendien
zoeken de Amsterdamse recreatiebehoeftigen
het vaak, zoals vele anderen, elders, zelfs
buiten de landsgrenzen. Het resultaat is dat
tegenwoordig veel kampeerplaatsen door
buitenlanders worden bezet.
Deze huidige ontwikkeling wordt enigszins
geïllustreerd door het feit dat het Goois
Natuurreservaat in bepaalde wijken van
Amsterdam folders laat verspreiden waarin
kampeerplaatsen worden aangeboden. Wij
hebben het vermoeden dat een bron van
inkomsten niet graag gemist wordt, maar
vragen ons toch wel af of dit nu een goede
ontwikkeling is.

Zoals wij in ons commentaar op de
beheers-nota betoogden - zie elders in dit
nummer - zou men de recreatievoorzieningen
aan de behoefte moeten aanpassen, niet de
behoefte moeten opkrikken om alle kampeer
plaatsen aan de man te brengen. En dit is nu
ook weer precies wat Bussum doet, door te
betogen dat de recreatievoorzieningen er zijn
en dus niet weggedacht kunnen worden.
Maar mogen ze dan ook niet iets minder
worden als de vraag afneemt? Dat zou nu net
de manier zijn om de te grote recreatiebelas-
ting op het Gooi - en daarover zijn de
meesten het toch wel eens dat die druk erg
groot is - wat te verlichten.
Terug naar het ontwerp bestemmingsplan.
Bussum ging niet in op de bezwaren van de
Vrienden en van de andere appellanten, noch
slaagde ons beroep bij G.S. Ook de
vereniging ’Leefmilieu het Gooi, de Vecht
streek e.o.’ kreeg weinig voeten aan de grond
met haar goed uitgewerkte bezwaren tegen
vele aspecten, zoals de overlast veroorzaakt
door de trimbaan, het honden-trainingscen-
trum en de illegale voetbal- en parkeerveldjes
Tijdens het eerste, door de Vereniging van
Vrienden van het Gooi, georganiseerde
Gooicongres (November 1959) heeft de
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Uithangbord van het recreatiegebouw op de Franse
Kamp.

Oud-Hoofdingenieur A bij de Zuiderzeewer
ken, stedebouwkundige te Haarlem,
Mevrouw Ir. E.F. van den Ban, woorden van
nog steeds durende actualiteit gesproken.
Telkens weer, zegt ze, moet men zich
afvragen welk belang het zwaarst weegt en
wat de consequenties zullen zijn van het
voldoen aan bepaalde wensen of behoeften,
en of die consequenties voor het Gooi niet
schadelijker zullen zijn dan het te dienen
belang waard is. Het is duidelijk, zo gaat ze
verder, dat met dergelijke incidentele beslis
singen, door elke gemeente afzonderlijk
genomen, voor het Gooi als geheel geen goed
resultaat is te bereiken. Aan het eind van haar
rede bereikt ze onder meer deze conclusie, dat
het Gooi als geheel en tevens als onderdeel
van een groter gebied bekeken moet worden.
En daartoe is samenwerking tussen alle
Gooise gemeenten nodig.
Dat was in 1959. Wij zijn nu bijna een kwart
eeuw later. Het enthousiasme van de regering
voor de gewesten is geweken, en daarvoor
moeten samenwerkingsregelingen - of wat er
ook voor de gewesten in de plaats zou komen

- gemaakt worden. Maar in het Spanders-
woud bij de Franse Kamp weet de ene hand
niet wat de andere doet.
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De Zandzee

W.K. Kraak

Weinig mensen in het Gooi kennen de
Zandzee te Bussum, zelfs Bussumers hebben
er nauwelijks weet van, hoe uniek dit terrein
is. Het ligt ingeklemd tussen een grote
scholengemeenschap (het Sint Vituscollege),
tennispark de Berenkamp, een bejaardencen
trum en het terrein rond het Sportfondsen-
bad als een te vergeten rommelhoek achter de
Franse Kampheide. De naam evenwel zal
blijven bestaan, want het algemeen bejaar
dencentrum (Iepenlaan 354) heeft de naam
’De Zandzee’ geërfd.
Het terrein kan men het best bereiken via het
rulle zand vlak voor de laatste bocht in de
Nieuwe ’s-Gravelandse weg. Daar mondde in
het verleden de Plaggenweg uit die door zijn
naam en richting een stuk oudere historie
verraadt. In vroeger eeuwen vormde een
uitgestrekte natte heide, vochtig en bultig, de
afsluiting van de hogere zandgronden aan de

westelijke rand van Bussum. Hier werden
regelmatig plaggen gestoken, de westenwin
den joegen het blootgekomen zand op dat
een reliëf van duintjes en kopjes deed
ontstaan op de drogere heide, de Franse
Kampheide. De vochtige heide èn de naam,
het Gijzenveen, zijn verdwenen: het gebied
viel ten prooi aan zandafgraving (voor het
laatst ca. 1920) - zie de aanwezige zanderijslo-
ten - en werd Bussumse Meent, aansluitend
op de Hilversumse Meent. Het niet afgegra-
ven, beboste, gedeelte omvatte o.a. het terrein
Walden van Frederik van Eeden.
Overgangsgebied van hoog naar laag, van
droog naar vochtig, is in biologisch opzicht
altijd interessant. Henri Borel genoot er van
de vogelrijkdom: roodstaartjes, nachtegalen
en 's nachts het wondere gejubel van de
hei-leeuwerik (=  boomleeuwerik). Zo meldt
hij naar aanleiding van een brief van Van
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Eeden (d.d. 20 april 1905) in de door hem
verzorgde uitgave (1933: Brieven van Frede-
rik van Eeden aan Henri Borel). Die
vogelrijkdom is verleden tijd!
In het jaar 1939 wordt de Zandzee een redder
in de nood. Het was mobilisatietijd. Er moest
in grote haast, en dus op de kortst mogelijke
afstand, zand gewonnen worden voor het
inrichten van militaire stellingen aan de
Karnemelksloot en bij de Naardermeer. In de
Zandzee vond men wat men zocht. Door het
weggraven van zand werd het open terrein
komvormig uitgehold.
Het resultaat heeft men jarenlang kunnen
bewonderen: een warme, zonnige glooiing
van blank zand en een poel met enige
oeverbegroeiing. De natuur kon verder haar
gang gaan. Naast de te verwachten waterbe
woners (amfibieën) vestigde zich het Modder-
kevertje (Hygrobia hermanni) in de
modderlaag onder water. Dit kevertje stelt
bijzondere eisen aan het biotoop. Deze
werden hier in dit randgebied vervuld, een
combinatie die men nergens elders in het
huidige Gooi zal aantreffen, ook niet in het
Hilversumse Wasmeer. Het kevertje is
trouwens voor heel Nederland een
zeldzaamheid.
Het biologisch evenwicht werd niet verstoord
door pootje-badende kinderen, ook niet door
druk bezoek van honden die er een geliefd
speelterrein vonden. In de moderne tijd gaat

Modder kevertje. V.l.n.r. zich ingravende kever, larve
en pop.

de mensheid wel erg nonchalant om met
afval. Toch is het een loze kreet, wanneer
men de beslissing over het lot van de Zandzee
goedpraat met de mededeling dat het er een
ontzettende rommel is. Het belang van een
natuurterrein is niet te meten naar het
verslonsde uiterlijk.
Op 10 maart 1983 heeft de gemeenteraad van
Bussum beslist over de toekomst van de
Zandzee. Ik heb weinig fantasie nodig om
niet alleen nuttige maar ook nette, goed
ogende dingen te zien: een ruim parkeerter
rein, een fraaie overdekte tennishal. Daartoe
staat het Sint Vituscollege een deel van de
aanwezige sportvelden af en krijgt het
compensatie aan de zuidkant van het
schoolcomplex, d.w.z. juist op het stuk open
zand en boven op de te dempen plas.
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Jan Tabak, drie eeuwen ’toevluchtsoord
voor den reisenden man’
W.G.M. Cerutti

Langs de Amersfoortsestraatweg, nog juist in
Bussum, op de grens met Naarden, tussen de
Jan Toebacklaan en de Brediusweg, stond tot
voor enkele jaren het hotel Jan Tabak. Bij het
afsluiten van dit artikel - 6 april 1983 - is men
daar druk bezig met grondwerkzaamheden,
want hier zal volgend jaar een nieuw Jan
Tabak verrijzen. Op 21 april a.s. zal Z.K.H.
Prins Bernard door het slaan van een eerste
paal de bouw officieel starten.
Jan Tabak heeft een geschiedenis van
eeuwen. De naam is onverbrekelijk met de

historie van het Gooi verbonden. In een
speciale publicatie over Bussum kon - menen
wij - een bijdrage over het rijke verleden van
Jan Tabak niet ontbreken.

Naarden en Bussum

Het Gooi is eeuwenlang een eenvoudig
agrarisch gebied geweest. De stad Naarden
en de dorpen Bussum, Laren, Blaricum,
Huizen en Hilversum hadden rond 1300 het
recht gekregen het grootste gedeelte van het

Logement Sandbergen, kopergravure van H. Spilman, ca. 1750.
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Gooi gemeenschappelijk te gebruiken. Dege
nen die daartoe gerechtigd waren staan
bekend als erfgooiers. Deze boerenbe
langenorganisatie is pas vorig jaar definitief
geliquideerd.
De dorpen vormden zich rond een of meer
brinken; daarom heen lagen de engen
(bouwland), die omgeven waren door heide
velden. Op lagere gronden lagen de meenten
(gemeenschappelijke weidegronden).
De stad Naarden, aanvankelijk meer oost
waarts aan de kust gelegen, werd in 1350
verwoest en op de huidige plaats herbouwd.
Het was strategisch gelegen want tussen
Naarden en het Naardermeer lag een smalle
corridor met de enige goed begaanbare weg
naar het hart van Holland, Amsterdam.
Naarden werd rond 1355 voorzien van een
aarden omwalling met gracht; de ommuring
kwam eerst geleidelijk daarna tot stand.
Al in 1442 werd bepaald dat binnen een straal
van 1750 m. van de stad geen bouwwerken
mochten worden opgetrokken, om een vrij
schootsveld te houden en de vijand geen
dekking te geven. Na 1572, toen Naarden
door de Spanjaarden werd uitgemoord,
begon men met de bouw van vestingwerken
die ca. 1585 voltooid waren. Deze bleken een
eeuw later nauwelijks te voldoen, want in
1672 konden de Fransen Naarden zonder
slag of stoot veroveren. Na de herovering
startte men met de bouw van nieuwe
vestingwerken - voltooid rond 1685 -
waarmee Naarden grotendeels het aangezicht
kreeg dat het nu nog heeft. De vesting kwam
toen meer dan voorheen in een keurslijf van
verdedigingswerken te zitten, met slechts twee
toegangspoorten: de Amsterdamse poort en
de Utrechtse poort. Toch kwam er ook wat
meer leven in de brouwerij, want in dezelfde
tijd kwam de weg Amsterdam-Amersfoort
door de vesting te lopen. Deze verliet de stad
bij de Utrechtse poort en liep over wat nu de
Amersfoortsestraatweg heet, recht naar Crai-
loo en langs het St. Janskerkhof onder Laren
verder oostwaarts. Tevoren liep deze weg
westelijk langs Naarden door Bussum, waar
deze zich splitste in een weg zuidelijk richting
Utrecht via Hilversum en een weg oostelijk,
die langs het St. Janskerkhof liep en via de

Vuursche de Oude Postweg op Amersfoort
volgde.
De Amersfoortsestraatweg - toen Amers-
foortseweg of Laarderweg genaamd - werd
dus ineens een belangrijke schakel in het
verkeer tussen Amsterdam, het oosten van
het land en Duitsland. De Hamburgerpost
(door de Duitsers Naarder post genoemd)
had al in 1609 een station in de Cattenhage-
straat (later Weeshuis). Sedert 1664 kende
Naarden een zeer geregelde dienst voor
personen-, post- en goederenvervoer, die in
88 uur via Amersfoort, Deventer en Osna-
brück op Hamburg reed. Al het verkeer
kwam dus oostelijk langs Bussum via de
Amersfoortsestraatweg op Naarden aan. Het
spreekt vanzelf dat Bussummers op deze
nieuwe situatie ook zakelijk probeerden in te
spelen. Dat ging echter niet zomaar.
Het gehucht Bussum dat in die tijd zo’n 350
inwoners telde tegen Naarden ca. 2300, was
al eeuwen bestuurlijk en kerkelijk maar
vooral ook economisch van Naarden afhan
kelijk. De stad Naarden probeerde zijn
belangen - vaak ten nadele van de inwoners

Jan Tabakman wedt met Jacob van den Bergh wie het
eerst zal trouwen. Linksonder de aantekening van de
notaris die om 'thien kanne wyn’ met de weddenschap
meedoet; 3 juli 1673.
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van Bussum - te beschermen. Zo was het
uitoefenen van ambachten en allerlei beroe
pen aan banden gelegd. Wie in Bussum een
bakkerij wilde openen, een cramerij (le
vensmiddelenwinkel) of een tapperij, moest
daar speciale toestemming van Naarden voor
krijgen, waaraan allerlei voorwaarden kon
den worden verbonden zoals het betrekken
van de waren uit Naarden. Door druk die de
Bussummers op de Naardense vroedschap
uitoefenden, werden deze ’acten van admis
sie’, zeker na ca. 1685, vaak wel verleend. Het
was een zekere Jan Jacobsz, die van de
nieuwe verkeerssituatie wist te profiteren.
Hij zou het eerste Jan Tabak stichten.

Jan Jacobsz. Toebaxman

In die tijd woonde in Bussum een ’flessiaan’,
dwz. slijter of caféhouder, Jan Jacobsz. Zoals
vaker voorkwam had deze Jan, zoon van
Jacob een bij-of toenaam, nl. Toebaxman.
Hoe hij aan deze naam kwam? In latere
bronnen wordt verhaald dat Jan in de
Kalverstraat in Amsterdam gestopte pijpen
aan voorbijgangers had verkocht. Niet

uitgesloten, wel onwaarschijnlijk, lijkt ons.
Misschien verbouwde hij tabak; dat was in
die tijd, ook in deze regio niet ongebruikelijk.
Mogelijk kreeg hij zijn bijnaam omdat hij als
’flessiaan’ ook tabak verkocht; of was Jan
zelf een verwoed roker? Hoe dit precies zat,
zal wel altijd in de nevelen van de historie
gehuld blijven.
Wij treffen deze Jan Toebaxman aan in een
notariële acte van 30 juni 1674 waarin wordt
vastgelegd dat hij een legerpaard ruilt. Als
zijn leeftijd wordt 33 jaar opgegeven, zodat
hij in 1640 of 1641 geboren moet zijn.
Over Jan vernemen wij meer in een
merkwaardige acte van 3 juli 1673 voor
notaris Cornelis Brouwer in Naarden. Jan
Toebaxman wedt om vier ducaten met een
zekere Jacob van den Bergh wie van hen twee
het eerst zal trouwen. Jacob krijgt van Jan
alvast de vier ducaten; hij moet er acht
terugbetalen als Jan het eerst trouwt. Zou
deze weddenschap misschien tot stand zijn
gekomen na een avond ’innemen’ in de
tapperij van Jan? De tekst van de acte treft u
hieronder aan:

Gezicht op Naarden met logement Sandbergen; het huis links is pure fantasie, schilderij J. Wigersma, 1937.
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Op huyden den 3e Julius 1673, compareerde voor my
Cornells Brouwer, notaris pub!, residerende binnen
Naerden de E. Jacob Jacobsz. van den Bergh ten
eenere & Jan Jacobsz. Toebaxman ten andere syde,
& verclaerden met malcanderen aengegaen te
hebben seecker wetspelI in maniere naer volgende,
namentlyc dat degeene die eerst van hunluyde beide
sal comen te trouwen, van de andere sal winnen de
somme van vier ducatons, & syn tot die eynde door
de voornoemde Jacob Jansz. van de Bergh alreede
van den voorgeschreven Jan Jacobs Toebaxman
ontfangen de selve somme van vier silveren
ducatons, op conditie by aldien hy mocht comen te
trouwen, dal alsdan in die gevallen soo haest de
voornoemde Jan Jacobs Toebaxman betrouwt is, hy
Jacob Jacobsz, van de Bergh aen de selve Jan Jacobs
Toebaxman zal geven de somme van acht silvere
ducatons. Actum in Naerden & te oirconde desseby
de comparanten onderteekent op de dag, maent &
jaer alsboven.

De notaris zelf heeft blijkbaar plezier in de
weddenschap en doet mee. Hij ziet Jan
Toebaxman kennelijk als een verstokte
vrijgezel, want hij schrijft onder de acte: Om
thien kanne wyn gewet tegen een dat Jacob
Jacobsz. niet en sal bethalen.
Waarschijnlijk heeft onze Jan Toebaxman
inderdaad verloren, want ruim een jaar later,
op 30 september 1674 verklaart Jacob Jansz.
van den Bergh dat zijn zoon Jacob met een
Utrechtse gaat trouwen.
Jan Tabak is overigens later wel getrouwd,
want wij weten dat hij in januari 1693 een
zoon van hem begraaft en in oktober 1695
zijn vrouw.

Jan Tabak, ’een bequaem gelegenthyd’

Rond 1685 moet Jan het plan hebben
opgevat om zijn café/slijterij vaarwel te
zeggen om een logement te beginnen. Aan de
Vroedschap van Naarden verzoekt hij om een
’acte van admissie’ die tevens diende als
bouwvergunning. In de registers van de
Vroedschap van Naarden lezen wij het
volgende:
Vergaderingh van Vroedschap gehouden den 17
mei 1687. Geleesen synde seekere requeste,
gepresenteert by Jan Toebaxman ten ende hem
moght worden geaccordeert en toegestaen ten
dienste van de passagiers buy ten den sleede

gemeente een bequaem gelegenthyd te timme
ren, waarop gedelibreert synde, is het voorn,
versoeck van de voorm. Jan Jacobsz. geaccor
deert en toegestaen, mits betaelende stads
impost.

Jan timmert zijn herberg aan wat nu de
Amersfoortsestraatweg heet, even buiten de
vesting Naarden, komend vanaf de Utrechtse
poort aan de linkerkant van de weg,
tegenover de Galgesteeg, langs de Galgesloot.
De Galgesloot is er nog steeds en loopt vanaf
de Thierensweg/I.. Hortensiuslaan langs het
huidige Diaconessenhuis en kruist de Amers
foortsestraatweg ter hoogte van de Beetho
venlaan. De Galgesteeg die langs de Galgesloot
liep, is vrijwel onherkenbaar veranderd en heet
nu Godelindeweg. Het logement stond dus
waar thans de verzorgingsflats Zandbergen
staan.
Jan Toebaxman noemde zijn herberg Sand-
bergen of de Sandberg, vermoedelijk vanwe
ge het geaccidenteerde terrein dat toen nog
niet afgezand was. De herberg werd al echter
gauw in de wandeling Jan Tabak genoemd en
die naam is gebleven tot op de dag van
vandaag.

Een paar jaar nadat Jan Toebaxman met zijn
logement was begonnen, kwam er belangrijk
bezoek, de zoon van de beroemde dichter en
staatsman Constantijn Huygens. Constantijn
Huygens de Jongere was sedert 1672 secretaris
van stadhouder Willem III en maakte met hem
alle veldtochten van de jaren zeventig mee.
Huygens, die op deze tochten niet onver
dienstelijk tekende - helaas heeft hij Jan Tabak
niet afgebeeld - hield ook een dagboek bij.
In 1692 noteert hij tijdens een reis van
Amsterdam naar Het Loo in zijn Journaal:
30 maart Sondag, Reedt wegh van Amsterdam
‘/4 over achten. Att in een nieuwe herbergh
sedert 4 jaar gebouwt buyten Naerden daer een
langhe meydt en een langhe dochter waeren.
Seyden dat van Amsterdam den Herbergh 4
ueren weeghs was. Ten 2 ueren vertrocken, en
quam ten 6 ueren te Amersfoort.
De ontvangst en het eten bij Jan Tabak geven
Huygens - toen 64 jaar - blijkbaar geen reden
tot commentaar, wel de meydt en de dochter\
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Het Gooi rond 1915.

Jan Jacobsz. Toebaxman overleed in 1701 en
werd op 9 oktober in de Grote Kerk van
Naarden begraven. Rijk is hij van zijn
onderneming niet geworden, want hij laat
slechts f 269,12 na.
Zijn opvolger was een zekere Piet Tabak. Of
dit een zoon, broer of neef van Jan Tabak
was, is niet duidelijk. Piet trekt zich blijkbaar
op een gegeven moment uit de zaak terug,
want zijn zoon, die zich Jan Tabak de jonge
noemt, wordt eigenaar van het logement.
Deze is later militair geworden, want hij
wordt vermeld als soldaat in het leger van de
graaf van Nassau te ’s-Hertogenbosch.
In 1748 is Jan Tabak, huys met erve, thuyn,
camp lands en verdere gronden annex, alsmede
het gebouw o ff stall over de weg en de verder
aan dit alles behorende velden en gronden
met de bomen en andere beplantingen,
verhuurd voor f 225,- per jaar. In dat jaar
wordt het in een veiling opgehouden voor
f 3.175,-.
In 1765 werd het huys genaamd Sandbergen,
synde de van ouds vermaarde herberg van Jan
Tabak .verkocht voor f 5.075,-.

In 1801 vindt weereen verkoop plaats, nu
voorf 6.000,-.

Jan Tabak moet in de 18e eeuw een aan
trekkelijk oord geweest zijn. Bij de herberg
lag een kegelbaan, later kolfbaan. Er was een
tuin met hoge bomen en prieeltjes en een
’plantagie’ met kommerrijke lanen.
Jan Tabak zal niet alleen een pleisterplaats
voor reizigers zijn geweest; ook de Naardense
burgers zullen er veel gekomen zijn, na een
wandeling door de mooie omgeving, na een
drukke werkdag of na een partijtje kegelen of
kolf.
Van dit Jan Tabak bestaat een kopergravure
van Hendrik Spilman van het midden van de
18e eeuw. (zie afb.) ‘)

De Franse tijd; Sandbergen verwoest

Napeleon had op 18 oktober 1813 in Leipzig
een gevoelige nederlaag geleden. Het werd
toen de Fransen in ons land te heet onder de
voeten en zij begonnen weg te trekken. De
toestand werd in de tijd van een maand voor
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de Fransen zo benard dat zij zich in enkele
plaatsen terugtrokken, waaronder in Naar
den, waar de Franse brigade-generaal Baron
Guétard de la Porte ruim 2000 man
bijeenbracht (en dat op een bevolking van
1800 zielen!). Daar de Fransen een omsinge
ling en langdurige belegering vreesden, ging
men zich in de omgeving van proviand
voorzien. Zo werd op dinsdag 30 november
Bussum geplunderd. Zelfs de woning van
pastoor Wilkamp werd niet ontzien, waarbij
meneer pastoor, van al zijn bezittingen werd
beroofd, tot zijn kousen toe.
De Fransen hadden er ook militair belang bij
de naaste omgeving van de vesting te
’raseren’ teneinde een zo vrij mogelijk
schootsveld te hebben en zicht op troepenbe
wegingen of naderende aanvallers. In een
boekje dat een ’Geregeld verhaal' geeft van
de belegering van Naarden van 17 nov. 1813
tot 12 mei 1814, lezen wij: men besteedde de
geheele maand december om de omliggende
gebouwen te slechten en het hout en
struikgewas rond de vesting weg te hakken.
Intussen was er een blokkade rond Naarden
gevormd om verdere plundering zoveel
mogelijk te voorkomen, samengeraapt uit
Pruisische Ulanen, Kozakken, Amsterdamse
schutterij en Gooise boerenlandstorm onder
leiding van kolonel Van Den Bosch.
Het zo nabij de vesting gelegen logement
Sandbergen was voor de belegeraars natuur
lijk een prima plaats om van daaruit te
opereren. Daar de Fransen dit uiteraard ook
in de gaten kregen, werd op den 8 sten
(december) het logement Zandbergen (van
ouds Jan Tabak) in brand gestoken, zo lezen
wij in het ’Geregeld verhaal’, dat verder nog
vermeldt: De muren van het verbrand
Zandbergen werden op den 23sten onder
bescherming van een zware mist geheel
weggebroken. Zo verdween - na een bestaan
van ruim 125 jaar - het logement Zandbergen
- het eerste Jan Tabak.

Het dienstmeisje bij Jan Tabak

Een zekere Anna Meurs was dienstmeisje in
de herberg Jan Tabak. Daar zij kennelijk - en
terecht zou later blijken - de situatie rond Jan

Klein Rubroeck, Amersfoortsestraatweg, ongeveer
waar nu de Brediusflats staan.

Tabak gevaarlijk vond, had zij al rond 25
november 1913 haar sieraden aan de pastoor
van Bussum in bewaring gegeven. Daar
zouden zij wel veilig zijn. Zoals wij echter al
zagen, werd op 30 november bij de
plundering van Bussum ook het huis van de
pastoor niet gespaard, waarbij de sieraden
van Anna verdwenen! Toen een week later
Zandbergen in vlammen opging was Anna,
die blijkbaar niet alleen daar werkte maar er
ook woonde, ook nog haar kleding kwijt.
Jaren later diende Anna een verzoek tot
schadevergoeding in, waarbij zij opgaf:
gouden ketting met juwelen boot f 165,-; paar
gouden hangers f 18,-; 4 gouden ringen f 20,-;
gouden doekspeld f 5,- en kleding f 150,-,
tezamen f 358,-. Al met al een behoorlijk
bezit voor een dienstmeisje, of zal ze de
waarde wat ruim naar boven geschat hebben?
Coenraad Schalkwijk, die in die bange dagen
kastelein, logementhouder en stalhouder van
Zandbergen was, had in de nacht van 8
december met vrouw en kinderen barvoets
moeten wegvluchten. Slechter verging het de
kastelein van De Roskam, de herberg aan de
andere kant van Naarden, buiten de Amster
damse poort, wiens vrouw en jongste kind op
1 december door beschietingen vanuit de
vesting werden gedood en hem zelf zijn
linkerhand ontnam.
De eigenaar van Jan Tabak, de welgestelde
Amsterdamse suikerbakker J.H. Rupe
diende later een verzoek tot schadevergoe
ding wegens de verwoesting van zijn loge
ment in van maar liefst f 14.696,-. Of hij die
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Logement Sandbergen vóór 1813, met bolderw agen
van de Hamburgerpost. Litho A. Brouw er, ca. 1850.
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kreeg uitbetaald is niet bekend, maar het lijkt
mij twijfelachtig.

Anna Meurs als parlementaire

Over Anne Meurs is nog een merkwaardig
verhaal te vertellen dat ik de lezer niet wil
onthouden.
Ds. Drijver, voorvechter van Naarden’s
belangen, die veel over de historie van
Naarden heeft geschreven, vermeldt in een in
1932 gepubliceerd boek dat in de grote zaal
van Jan Tabak een oude tekening hing van
een zekere Jacob Bolten, waarop Zandbergen
staat afgebeeld met als onderschrift: De
Vesting Naarden, opgeëischt door Anna Meurs,
op last der Kozakken, uit naam van Alexander,
Keizer aller Russen, den negen en twintigste
November 1813 smorgens acht uuren (zie afb.).
Bij de opgehaalde brug naar de vesting, zo
verhaalt Drijver, is een vrouw, Anna Meurs
te zien, die in gesprek is met een militair aan
de overzijde. Anna Meurs deed blijkbaar
dienst als onderhandelaar met de Fransen, of
- zoals Drijver het uitdrukt - als
parlementair.
De historicus De Vrankrijker gelooft niets
van dit verhaal van Ds. Drijver. Het is
ongewoon, zo stelt hij in het in 1941 verschenen
deel 3 van zijn samen met Enklaar geschreven
standaardwerk over het Gooi, dat militairen
dienstmeisjes voor dergelijk werk gebruiken.
De plaat zelf welke bij Jan Tabak hangt, is -
nog steeds volgens De Vrankrijker: een

Logement Sandbergen zoals verwoest op 8 december 1813.
Goed zichtbaar zijn de twee ophaalbruggen, over de Gatgestoot
en vestinggracht. Litho A. Brouwer, ca. 1850.

gewone prent met gezicht op Naarden en het
logement, met enige figuren, die niets met
dienstmeisjes en opeischingen te maken heb
ben, waarbij het onderschrift later gemaakt is.

Recente naspeuringen werpen echter een
nieuw licht op de zaak, die toch wat anders
lijkt te liggen dan De Vrankrijker veronder
stelde. In 1938 of 1939,'toen De Vrankrijker
deze tekst schreef, hingen er namelijk twee
’platen’ in Jan Tabak: de al genoemde tekening
van Bolten uit 1813 (met onderschrift) en een
schilderij (zonder onderschrift). Dit laatste is
op diverse oude interieurfoto’s te zien. Het is
- zo is ons gebleken - geschilderd bij
gelegenheid van het 250-jarig bestaan van Jan
Tabak in 1937 door J. Wigersma (1877-
1957). Het is een fantasievol schilderij (zie
afb.). Rechts het logement Sandbergen, met
gevelsteen 1755; links een huis met Oud-
Hollandse gevel, dat daar overigens nooit
heeft gestaan. Het schilderij verbeeldt op geen
enkele wijze de opeising van Naarden. De
tekening van Bolten die Ds. Drijver bedoelde
echter wél. Wij hebben deze onder ogen
gekregen en nauwkeurig bezien. Wij menen
dat het onderschrift wel degelijk uit dezelfde
tijd stamt als de tekening zelf. Op de originele
gekleurde pentekening is voor de opgehaalde
brug duidelijk een vrouw te zien met wit
schort, die blijkbaar in gesprek is met een
militair aan de vestingzijde van de brug.
Links achter haar staat een kozak te paard,
die de zaak in de gaten houdt. Voor en op het
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terras van Zandbergen twee kozakken met
paarden. Bij de deuropening staan drie
burgers, die het gebeuren nauwlettend
volgen. Rechts op de voorgrond een kozak te
paard, met zijn rug naar de vesting gekeerd,
die op de uitkijk lijkt te staan. Blijkens het
onderschrift is de tekening van Jac. Botten,
adviv.delin. Dit laatste betekent ’naar het
leven getekend’. 2)

Om de zaak nog gecompliceerder te maken:
er bestaat een tweede afbeelding van de
gebeurtenis van 29 november 1813. In een
boekje dat verscheen bij gelegenheid van het
600-jarig bestaan van Naarden in 1950 staat
dat schilderij afgebeeld onder vermelding dat
het van de Hilversumse schilder Jan van
Ravenswaay is.3) Het is vrijwel identiek aan
de tekening van Bolten op enkele details na.
Zo draagt de kozak op de voorgrond zijn lans
omhoog gericht; bij Bolten schuin naar
voren. Gezien de geringe verschillen met de
tekening van Bolten, nemen wij er hier geen
afbeelding van op.

Ten aanzien van het optreden van Anna
Meurs op 29 november 1813 en de
afbeeldingen daarvan concludeer ik dat het
mij voor komt dat Jacob Bolten niet lang na
29 november 1813 het gebeuren heeft
vastgelegd en in het onderschrift bij zijn
tekening toegelicht. Er lijkt weing reden om
aan te nemen dat het hele gebeuren maar
verzonnen is. Jacob Bolten was o.a. landme

Gezicht op Naarden met rechts het huis Zandbergen
in 1821 door Van Rossum gebouwd op de plaats van
het verwoeste logement. Links een tolhuisje. Litho
A. Brouwer, ca. 1850.

ter en die zijn doorgaans heel precies en
betrouwbaar. Daarbij komt dat Jacob Bolten
vermoedelijk - zoals wij hieronder nog zullen
zien - op nog geen paar honderd meter van de
plaats van handeling woonde. Gezien de
contacten die er toen regelmatig tussen
belegeraars en belegerden waren, is het m.i.
denkbaar dat via iemand als Anna Meurs, die
uiteraard veel mensen in en rond de vesting
kende, gepoogd is de Fransen tot onderhan
delen of overgave te krijgen. Misschien
diende zij als tolk.
De poging heeft zoals wij weten weinig
geholpen, want de volgende dag plunderden
de Fransen Bussum en ruim een week later
ging het logement Zandbergen in vlammen
op.
Voorts concluderen wij dat, ergens tussen
1813 en 1850, Van Ravenswaay de tekening,
van Bolten heeft nageschilderd, misschien in
opdracht van Van Rossum, een figuur waar
wij nog over komen te spreken.
De tekening van Bolten is later in het bezit
gekomen van de eigenaren van Jan Tabak,
waar hij tot in de jaren zestig/zeventig van
deze eeuw heeft gehangen.
In 1937 is een nieuw schilderij gemaakt,
waarop helemaal geen Anna Meurs of
kozakken voorkomen. De schilder heeft zich
- lijkt mij - o.a. laten inspireren door de
bekende gravure van Spilman. Aangenomen
mag worden dat hij ook de tekening van
Bolten heeft gezien.

Gezicht vanaf Naarden op de Amersfoortsestraat-
weg, met ophaalbruggetje over de Galgesloot. Links
Zandbergen, rechts tolhuis. Litho A. Brouwer, ca.
1850.
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Genoeg nu over Anna Meurs - naar wie
overigens in het begin van deze eeuw op
suggestie van Drijver in Naarden een straat is
genoemd - en over al die schilders. Terug
naar Bussum en Naarden in 1813/1814.

Oorlogsschade

Op 12 mei 1814 gaven de Fransen zich over
en was de belegering van Naarden ten einde.
Naarden was daarmee een van de laatste
steden in Nederland waar de Fransen
verbleven.
De schade die door de plunderingen en de
belegering was veroorzaakt was enorm. Voor
Naarden en Bussum tezamen bedroeg deze
f 230.738,09. Hiervan had het dorp Bussum
een schade van f 35.081,11. Rond de
Amersfoortsche weg en omgeving (Sandtber
gen, Kommerrust, kwekerijen) bedroeg de
schade f 74.474,19. Van der Aa vermeldt in
zijn Aardrijkskundig woordenboek (ca. 1850)
dat naast Sandbergen ook de hoeve Kweek-

lust met hare gehele kwekerij, alsmede de
buitenplaatsen Berghuis en Kommerrust afge-
brand waren en het buiten Valkenveen deerlijk
beschadigd.

Kwekerijen

Wij verlaten hier even de lijn van de historie
van Jan Tabak om een uitstapje te maken
naar een zeer karakteristiek element in het
landschap in de omgeving van Jan Tabak, nl.
de kwekerijen. Wij volgen hier enige gegevens
van generaal Fabius, de bekende geschied
schrijver van Bussum en Naarden. In het laatste
kwart van de achttiende eeuw kwamen
enkelen tot het inzicht dat afgezande gronden
zeer geschikt waren om daar bomen en
bloemen op te kweken. Een zeer Jacob
Bolten bezat een kwekerij van bescheiden
afmetingen - vermoedelijk de eerste in het
Gooi - het hierboven al even genoemde
Kweeklust, langs de Amersfoortsestraatweg,

Gezicht op Naarden met Zandbergen en tolhuisje, schilderij J. van Ravenswaay, ca. 1835.
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Gezicht op Naarden met Zandbergen en tolhuisje, schilderij van JA . de Rijk, ca. 1855.

vanaf Naarden gerekend iets voorbij Zand
bergen, maar dan aan de andere kant van de
weg. Het huis dat hij bewoonde, ook
Kweeklust genaamd, lag ongeveer op de
plaats waar later ’Klein Rubroeck’ lag (zie
afb.) en nu de Brediusflats. Het huidige
Rembrandtkwartier - begrensd door Amers-
foortsestraatweg, Godelindeweg, L. Horten-
siuslaan, Brinklaan en Brediusweg, moet
grotendeels boomkwekerij van Bolten
geweest zijn. De leiding van de kwekerij had
een zekere Jacobus Jurrissen, wiens zoon,
Johannes Josephus een groenten- en bomen
kwekerij begon nabij de batterijen aan de
Karnemelksloot. Toen tijdens de belegering
van Naarden huis en kwekerij Kweeklust in
vlammen opging - er ging aanplant van
20.000 boompjes verloren - deed Bolten zijn
bedrijf over aan de jonge Jurrissen, waarvan
de nazaten bekende kwekers zijn gebleven.
Zij verzorgden o.a. de aanleg van het buiten
Larenberg te Laren, gesticht door Jhr. C.
Backer in 1834/1835. Een andere bekende
kweker was G.A. van Rossem (kwekerij Het

Nieuwe Land, opgericht in 1877) getrouwd
met een kleindochter van J.P. van Rossum,
die wij hieronder nog zullen ontmoeten. Een
grote reputatie op dit gebied bezat ook de
Koninklijke Beetwortelzaadcultuur Kuhn &
Co. N. V., opgericht in 1889 door nazaten van
een dochter van - alweer - J.P. van Rossum.
Verder noemen wij namen als Van Dorssen,
Rookhuizen Rebel en Co., H. van Essen,
A.G.M. Richard, J.J. Veltman, De Geer,
Boers & Co. en A.J. Schippers. Bekende
tuinarchitecten waren Wattez en Smits &
Schulz.

Zandbergen

Na deze korte blik op de kwekerijen,
hernemen wij nog niet de draad van de
historie van Jan Tabak, maar volgen eerst
even de geschiedenis van Zandbergen nadat
dit in 1813 verwoest was.
In 1815 werd het terrein van het oude
Zandbergen gekocht door de al genoemde
J.P. van Rossum die er op dezelfde plaats in
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1821 een buitenverblijf bouwde. Van Ros-
sum, geboren in 1778, was in 1808 getrouwd
met een dochter van de eigenaar van het
nabijgelegen buiten Valkenveen, Hugues. Het
echtpaar kreeg tien kinderen; de oudste
dochter trouwde met een Dudok van Heel,
de zesde dochter met een Kuhn; beide namen
van families die nog in dit gebied wonen.
In 1815 verwierf Van Rossum ook allerlei
andere gronden en gebouwen in de buurt,
zoals Berghuis. Dit landgoed sloot toen aan
op het gebied achter Zandbergen. Helaas is
dit hele terrein nu onherstelbaar verminkt
door de aanleg van Rijksweg 1. In de 18e
eeuw was Berghuis een zomerverblijf van de
Naardense familie Heshuizen, de concessio
narissen van de Hamburger post. Later
kwam het in handen van de Spaanse familie
d’Echenique. Verwoest door de Fransen,
kocht Van Rossum de ruïne en bouwde er
een soort koepel naar het voorbeeld van de
hoofdtempel van Luknor. In 1913 werd het
huidige Berghuis gebouwd, bewoond door de
familie Dudok van Heel.
Van Rossum was een zeer veelzijdig man.
Fabius noemt hem den Gooischen oeconoom

o.a. bekend wegens zijne pogingen de aardap
pelziekte te bestrijden door het invoeren van
Amerikaansche soorten. Van Rossum was -
zoals hij zelf beschrijft - 54 jaar handelaar aan
de beurs van Amsterdam,eerst in suiker, later
in tabak. Het uitgestrekte gebied dat hij ten
oosten van Naarden verwierf liet hij ver
fraaien door aanleg van tuinen, parken,
vergezichten en bomenlanen, maar gebruikte
hij ook voor afzandingen. In een reisbeschrij
ving uit 1836 lezen wij al van het schoone
landgoed Santbergen van den Heer van
Rossum.

Van Rossum schreef in de jaren rond 1854
een boekje in dichtvorm voor zijn gezin en
familie met herinneringen uit zijn leven.
Hierin beschrijft hij de diverse buitens en
landgoederen in de buurt waarvan hij of zijn
kinderen veelal eigenaar waren zoals het
Gravenveld, de Venusberg, Oud- en Nieuw
Valkeveen, Flevorama, Berghuis, Schoon
zicht en Kommerrust. Dit boekje, waarvan
slechts een zeer beperkt aantal exemplaren
gedrukt is, is verlucht met ruim 30 gekleurde
steendrukken van A. Brouwer, een zoon van
een van de werknemers van Van Rossum die

Gezicht op Naarden en het tolhuisje. Schilderij J.A. de Rijk. ca. 1855.
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Villa De Bongerd, tevoren villa Zandbergen ge
naamd, gebouwd ca. 1870, afgebroken ca. I960.
Tevoren stond op deze plaats het huis Zandbergen
(Van Rossum, 1821): daarvoor het logement
Zandbergen o f  Jan Tabak.

Van Rossum tekenles had laten nemen bij
Van Ravenswaay. Het zijn kostelijke prentjes
die een fraai en romantisch beeld geven van
de landelijke schoonheid van dit gebied
tussen 1800 en 1850.5)
In het boekje komen twee prentjes voor van
het logement Zandbergen, vóór en vlak na de
verwoesting in 1813. Ook het huis Zandber
gen dat Van Rossum daar in 1821 liet
bouwen, is twee keer afgebeeld.
De toelichtende tekst schreef Van Rossum in
1854. Hij droeg deze op aan zijn twee oudste
dochters die dat jaar beiden 25 jaar getrouwd
waren. De vier prentjes - die bij mijn weten
sedert 1854 nooit meer gepubliceerd zijn,
drukken wij hierbij af, evenals enkele van de
kostelijke bijpassende dichtregels.

Op Zandberg wil 'k  mijn geest dien dag met u doen waren,
Hoe deze woning was vóór meer dan zestig jaren
’k  Bied tot gedacht’nis van uw Zilv’ren Bruiloftsfeest,
Er u de teek’ning van, - zoo als 't eens is geweest:
Toen men van de Amstelstad in 't Gooi zich kwam
verlusten,
Om van de zorg der Beurs o f  M arkt daar uit te rusten.
Hier staan en huis en sta/ naauwkeurig afgebeeld,
Zoo als het levend mij nog voor de zinnen speelt.
Z iet voor dien Herberg staan den ouden Bolderwagen,
Waarmee naar Hamburg 't geld vervoerd werd in die
dagen.
Kwam van dien verren togt, wadend door 7 bolle zand,
Men weer terug, dronk daar m'een teugje op 't Vaderland.
Die herberg hoog beroemd bij Amstels Gastronomen,
En Gooijers, die men daar des zomers heen zag stroomen.
Toen door een Fransche kok Angillis, zoo vermaard
In kookkunst, werd een beurs van Hollanasch goud
gegaard.

Doch slaan wij 7 oog op 7 huis als 7 was voor veertig jaren.
Met weemoed doet het ons op 7 steendruk plaatje staren.
Hoe men door Fransch geweld 7 huis zag in puin verkeerd,
En herberg, sta! en schuur werd door de vlam verteerd,
Nadat men in de stad door 7 werpen van granaten,
Verminkt, gewond, gedood zag burgers en soldaten.
Ten prooi aan angst en vrees, ellende en hongersnood,
Bedreigd elk oogenblik met plotselingen dood.
Doch 'k hang een s/uijer voor dit droevige tooneel.
En schets van bet’ren lijd u liever een tafereel
Hoe ik heb verbouwd, vóór drie en dertig jaren.
En van den kant men 't ziet van Zandhoeve en van Laren,
En, toen 'k tot negen zag mijn kind’rental vergroot
In handel, huw'lijksvreugd en kindren veel genoot,
Hoe 7 uö.v, toen 'k fees t hier hield voor Vijf en Twintig
jaren,
Waaraan ’k  vol vadervreugd, doch wemoed ook gedenk
En heden u de vrucht van mijn bepeinzing schenk.
'k Bragt daarom Zandberg, zoo als het is, - en - is geweest,
Bij zomer, winter, krijg, en vrede voor den geest.
Daarom liet ik de brug, die 'k daaglijks op zie halen
Voor vaartuigen, om zand, op steendrukplaatje afmalen.
In winterdos, als 7 blad geen schaauw noch lommer biedt,
Zoo als van Naarder kant gij 7 met het tolhuis ziet.

Van het Zandbergen van Van Rossum
bestaan - naast de twee steendrukken van
Brouwer-, twee schilderijen, één van Jan van
Ravenswaay en één van de, eveneens in
Hilversum woonachtige, J. A. de Rijk.
Het schilderij van Van Ravenswaay is een
fraai belicht doek, met rechts Zandbergen en
links een huisje, dat door Van Rossum als
tolhuisje wordt aangeduid (zie afb.). Het is te
dateren tussen ca. 1830 en 1840. Het
schilderij van De Rijk geeft een soortgelijke
voorstelling.
Men denke dat De Rijk vaak schilderijen
maakte met situaties van vóór zijn tijd, nogal
eens naar oudere afbeeldingen. De (topogra
fische) details zijn dan ook vaak niet erg
precies. Het schilderij zal rond 1855 gemaakt
zijn (zie afb.). Wanneer wij het schilderij van
Van Ravenswaay vergelijken met de betreffende
steendruk van Brouwer, dan zien wij dat -
ondanks enkele geringe verschillen-Brouwer
zijn prentje rechtstreeks heeft gecopieerd van
Van Ravenswaay.
Een tweede schildering van De Rijk geeft een
gezicht dichter bij Naarden, even voorbij
Zandbergen, van het Tolhuis aan de
Galgesloot, waar - naar ik heb begrepen - een
zekere H. Brouwer zou hebben gewoond tot
het rond 1914 werd afgebroken. Links een
gedeelte van de kwekerij van Jurrissen.
Blijkens een aantekening achterop het schil-
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Gezicht vanaf Naarden op de Amersfoortsestraatweg met Jan Tabak, vanaf het huis van Jurrissen. Schilderij van
J.A. de Rijk, ca. 1855.
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derij, zou het jongetje met de bok, Piet
Jurrissen zijn (geb. 1839). Daar het kereltje
niet veel ouder dan 6 jaar lijkt, zou het
schilderij moeten dateren uit 1845, als het
tenminste naar het leven geschilderd zou zijn.
Mar dat laatste lijkt uitgesloten, daar de
schilder De Rijk zelf toen pas 14 jaar was.
Wij dateren het schilderij - evenals het andere
van De Rijk - op ca. 1855.

Zandbergen was overigens slechts een (hou
ten) buitenverblijf van Van Rossum, die met
zijn gezin in Amsterdam woonde, tot hij in
1853 - 75 jaar oud - permanent op
Zandbergen ging wonen of zoals hij zelf zegt:
mijne boeken en liefhebberijen uit Amsterdam
overbragt, om mij in mijn gevorderden leeftijd,
zo lang God mij het leven spaart, met
landbouw, natuur en studiën bezig te houden.
Lang heeft Van Rossum van dit alles niet
kunnen genieten want hij overleed op
Zandbergen, 21 maart 1856. Rond 1870 werd
Zandbergen vervangen door de gelijknamige
statige villa, later De Bongerd genaamd,

waarin de familie Dudok van Heel - nazaten
van Van Rossum - ging wonen (zie afb.). In
het begin van de jaren zestig van deze eeuw
maakte de villa plaats voor de huidige flats,
die ook de naam Zandbergen dragen.

Jan Tabak uit de as herrezen

Na dit intermezzo, waarin wij de kwekerijen
en het landgoed Zandbergen in de omgeving
van Jan Tabak verkenden, hernemen wij
weer de lijn van de geschiedenis van het
logement Jan Tabak zelf.
Een herberg met een reputatie als van Jan
Tabak kon - na de verwoesting in 1813 -
natuurlijk niet voor altijd verdwijnen. In 1826
- inmiddels was in 1815 de Amersfoortseweg
verhard - bouwde de artillerie-commandant
van Naarden, majoor P.F. de Seyff, lid van
het Legioen van Eer en Ridder der Orde van
de Nederlandse Leeuw, op enkele honderden
meters afstand van het oude Jan Tabak
(maar aan de andere zijde van de straatweg,
voorbij de kwekerij van Jurrissen) een nieuwe
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herberg die hij Zandhoeve noemde. Op deze
zelfde plaats verrees later het in 1981
afgebroken Jan Tabak. De locatie was -
alweer - goed gekozen: vrijwel tegenover de
prachtige beukenlaan (thans Oud Blaricum-
merweg), die toegang gaf tot het schitterende
landgoed Oud-Bussem, waarvan het gedeelte
in de nabijheid van Jan Tabak later Bosch
van Bredius werd genoemd.
Er kwam echter concurrentie. Zekere J.W.
Leenders, zelf al herbergier, kocht in 1829
vlak naast Zandhoeve grond en laat daarop
óók een logement bouwen dat hij Nieuw Jan
Tabak noemde. Twee logementen naast
elkaar, dat kon niet goed gaan. Rond 1835
brandt Nieuw Jan Tabak (dan ook) af! Op 24
september 1835 koopt majoor De Seyff voor
f 250,- van Leenders den opstal o f standmuren
van een uitgebrand huis, zijnde geweest een
logement genaamd Nieuw Jan Tabak. Kort
daarop - op 16 november 1835 - breidt De
Seyff zijn bezit weer uit, door aankoop van
zekere A. Nieukerk van een stuk land achter
Rustenburg, helend ten Noord Oosten gedeelte
lijk het erf van Nieuw Jan Tabak. Ook enkele
jaren later, op 27 februari 1844, koopt De
Seyff weer grond bij.
De Seyff had zo een flink terrein verworven,
terwijl hij ook het logement uitbreidde. Zo
kocht hij op 27 augustus 1836 van de Staat
een strook grond langs de weg voor een stal
en een remise. Hij kreeg toestemming om
daarop te bouwen, mits de deuren plat tegen
de zijmuur langs de straatweg openslaan,
ingevoege dat er nimmer een deur over den weg
hange.
In 1848 is De Seyff blijkbaar in financiële
moeilijkheden geraakt, want op last van zijn
hypothecaire schuldeiser A.C. Oudemans
wordt Zandhoeve geveild en toegewezen
gedeeltelijk aan A.C. Oudemans zelf en voor
het overige aan E.J. Nijkerk. Op 2 januari
1850 verkoopt A.C. Oudemans het bezit aan
B.J. Nijkerk (mogelijk een zoon van E.J.),
omschreven als een huis, stalling, koetshuis en
verdere getimmerten, ingerigt tot logement
voorheen genaamd Nieuw Jan Tabak thans
Zandhoeve. Deze naam-aanduidingen zijn
enigszins verwarrend. De Seyff had vanaf
1826 zijn logement Zandhoeve genoemd,

maar dat in 1835 verenigd met het terrein
waarop, tevoren gedurende zes jaar, het
logement Nieuw Jan Tabak had gestaan.
Overigens maakten al die namen weinig uit;
een ieder bleef van ’Jan Tabak’ spreken. Bij
de koop wordt het terrein bij Jan Tabak
omschreven als grond voor vermaak. Hier
lagen mogelijk kegel- of kolfbanen.

Bredius en Oud-Bussem

Op 22 november 1851 verkoopt Nijkerk het
logement, inch het hele terrein aan A.
Bredius. Bredius, eigenaar van de buskruit-
molen De Krijgsman onder Muiden, had 25
jaar tevoren in 1825 voor f 38.000,- het
landgoed Oud-Bussem verworven, groot 108
ha. Oud-Bussem was in het midden van de
16e eeuw eigendom van Paulus van Loo,
baljuw van Gooiland en drost van Muiden.
Later kwam het in bezit van de familie
Hinlopen, bij wie Vondel regelmatig
logeerde. Na vele keren van eigenaar te zijn
verwisseld kwam het, zoals gezegd in handen
van Bredius, die sedertdien zijn landgoed
door vele aankopen steeds uitbreidde, zo ook
in 1851 toen hij Zandhoeve verwierf. Bredius
heeft zeer veel zorg aan zijn bezit besteed dat
hij door aanplantingen en ontginningen
aanmerkelijk wist te verfraaien. Een gedeelte
van zijn bezit draagt nog steeds zijn naam:
Bosch van Bredius. Toen Bredius in 1863
overleed was zijn bezit tot 300 ha. aange
groeid. Het bleef - ongedeeld - in eigendom
van de familie Bredius tot 1895.

Na aankoop van Zandhoeve liet Bredius het
logement voor f 2.000,-opknappen.
In 1858 brand Zandhoeve af; Fabius tekent
enkele tientallen jaren later aan dat deze
brand onder zeer verdachte omstandigheden
plaatsvond. Jalousie de métier van een
concurrent?
Kort daarop laat Bredius op dezelfde plaats
voor eigen bewoning een buitenplaats bou
wen, dat hij in 1866 weer verlaat en als hotel
Zandhoeve of Jan Tabak verpacht. Dit is
hetzelfde Jan Tabak dat wij tot in de jaren
zeventig van onze eeuw hebben gekend.
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Van Zandhoeve of Jan Tabak is een schilderij
van De Rijk bekend, gezien vanaf de
Amersfoortsestraatweg ter hoogte van het
huis van Jurrissen, later klein Rubroeck, nu
Brediusflats. Het is niet duidelijk of deze
schildering het Zandhoeve voorstelt zoals
gebouwd door De Seyff, afgebrand in 1858,
danwel het door Bredius ca. 1860 gebouwde
Zandhoeve, dat hij in 1866 als hotel verpacht.
Het komt ons voor dat De Rijk dit vóór 1858
geschilderd heeft. In 1856 ging De Rijk
namelijk naar Hageveld om wijsbegeerte te
studeren, waarna hij priester werd. Schilderen
deed hij toen niet veel meer. Van het
Zandhoeve van na 1860 bestaan vele foto’s en
prentbriefkaarten. Op het schilderij van De
Rijk lijkt het hoofdgebouw toch anders dan
op de latere afbeeldingen; het koetshuis lijkt
wél sterk op wat op latere afbeeldingen te
zien is. Mogelijk is in 1858 alleen het
hoofdgebouw verbrand en het koetshuis
blijven staan; Bredius zou dan alleen een
nieuw hoofdgebouw hebben neergezet. Wij
dateren het schilderij rond 1855.
Hoe dit alles ook zij, Zandhoeve was
schitterend gelegen aan de rand van een
enorm cultuur- en bosgebied, aan de met
bomen omzoomde, toen nog zeer landelijke
en smalle Amersfoortsestraatweg. Het is niet
voor niets dat zoveel schilders hier inspiratie
hebben gevonden. Een goede indruk van de
sfeer in de periode 1860-1900 geven de
afbeeldingen van de pvertuin van Jan Tabak,
gelegen tussen de Brediusweg aan de

overzijde van de Amersfoortsestraatweg en
de Oud Blaricummerweg.
Men bekijke de diverse afbeeldingen uit die
tijd en verzuchte met mij; wat is er toch veel
aan natuurschoon en landelijke rust ver
dwenen!

Jan Tabak bleef een drukbezocht en geliefd
oord voor Gooiers en Amsterdammers, voor
zondaguitstapjes en voor reizigers. Toen in
1882 de Gooise stoomtram werd geopend,
die langs Jan Tabak liep, kwam de
uitspanning helemaal in trek.

Op 22 maart 1895 verkocht Dr. Abraham
Bredius, directeur van het Koninklijk Kabi
net van Schilderijen, kunstkenner en verza
melaar, erfgenaam en kleinzoon van de
Bredius die in 1825 Oud-Bussem had
gekocht, zijn hele bezit, waaronder Zand
hoeve aan Henry Tindal. Deze kwam enkele
jaren later in financiële problemen zodat hij
in 1901 zijn bezit van de hand moest doen,
waarna het in 1902 inch Zandhoeve geveild
werd. Het was een enorm gebied dat toen
onder de hamer kwam, 308 ha., waaronder
ruim 250 ha. aaneengesloten bosgebied rond
Oud-Bussem. Het omvatte ruwweg alle
gronden ten noorden van de Amersfoortse
straatweg vanaf het Beethovenpark tot en met
het terrein van het Blindeninstituut en wat
daarachter ligt tot en met Bikbergen, het
Ijzeren Veld, en Tames tot aan den Sijsjesberg.
Dit alles werd verkocht voor een bedrag van

Gezicht op Jan Tabak door Waller
naar een tekening van
H.A.C. Dekker, ca. 1880.
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Jan Tabak rond 1875.

f 468.341,-. Jan Tabak, dat toen verhuurd
was voor f 1.450,- per jaar, bracht, met
omliggend terrein, groot 3.42.25 ha.,
f 28.667.- op, dwz. f 0,84 per m2. De drie
hoekige overtuin, groot 45 a 50 centiare,
bracht f 9.394,- op, ruim f 2,08 per m2. Het
werd dus toen reeds als een prachtig
bouwterreintje gewaardeerd!

Het gehele bezit bleef gelukkig in één hand.
Het werd aangekocht door Van Woensel
Kooy, die het geheel inbracht in de N.V.
Oud-Bussum Exploitatie Mij. waarin hij een
kapitaal van f 1,5 mln. stak. Van Woensel
Kooy liet op het terrein nabij de oude
hofstede door de bekende architect K.P.C. de
Bazel de Hofstede of Melkerij Oud-Bussum
bouwen (voltooid in 1906). Van Woensel
Kooy overleed echter in 1903, vijfentwintig
jaar oud. Toen ging het snel bergafwaarts
met het landgoed Oud-Bussum. Het werd in
1908 wederom geveild, incl. Zandhoeve;
maar nu was er niet één koper. In 1910
volgde een nieuwe veiling en nieuwe splitsing
en toen was het definitief gedaan met het 250
ha, grootte landgoed van Bredius.

Daar Van Woensel Kooy en zijn mede
directeur van Oud-Bussum Floris Vos, veel
contacten met De Bazel hadden, is het niet
verwonderlijk dat zij in 1903 door De Bazel
een ontwerp hebben laten maken voor een
hotel Nieuw Jan Tabak. Blijkbaar bestond

het plan om het oude Zandhoeve, dat toen
verpacht was aan J.C.A. van Aken, af te
breken. Door de financiële problemen van de
Mij. Oud-Bussum is hiervan niets gekomen.
Het ontwerp is - volgens Reinink - sterk
geinspireerd op het Nederlandse 17e eeuwse
klassicisme, met zijn achtkantige, door een
koepel overdekte achterbouw, die direkte
reminicenties oproept aan het huis ’Trompen
burg’ in ’s-Graveland.

Tussen de wereldoorlogen

Nadat Jan Tabak vanaf 1851 deel had
uitgemaakt van het landgoed Oud-Bussem,
verwierf Van Aken het vermoedelijk in 1910
in eigendom6). In die tijd werd Jan Tabak
geheel gerestaureerd. Het koetshuis
verdween.
In 1918 kwam het in bezit van de heer en
mevrouw Van Buuren-Oostermeyer. Deze
brachten Jan Tabak tot verdere bloei. De
hotelaccommodatie werd verbeterd en er
werden al ver voor 1940 tennisbanen
aangelegd. In 1937 werd het 250-jarig bestaan
van Jan Tabak luisterrijk gevierd.
Tijdens de tweede wereldoorlog werd Jan
Tabak, dat door de Duitsers gevorderd was,
door een Engelse beschieting op goede
vrijdag 30 maart 1945 zwaar beschadigd. De
Duitse staf van generaal Christiansen, die in
Jan Tabak was getrokken nadat het nabij
gelegen Hotel Bosch van Bredius één week
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Jan Tabak rond 1900.

Jan Tabak rond 1910; koetshuis en stalling zijn verdw enen.
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„Z A N D H O E V E  ,
voorheen „ J A N  T A B A K ”.

F A M I L I Ë N H O T E L .

J. C. A. van Aken,
bij NA AR DEN.

tevoren was gebombardeerd, was op dat
moment niet in Jan Tabak aanwezig, maar -
weet Joan Bruineman te vertellen - was juist
naar de bioscoop gegaan!

Na-oorlogse bloei

Sybren Speerstra had in 1935 bijna een hotel in
Zuid-Frankrijk, in Cap-Martin-Plage in de
buurt van Menton gekocht doch daar uiteinde
lijk vanaf gezien. Maar goed ook, want in aug.
1944 werd het bij de invasie van de geallieerden
door een bombardement compleet in de as
gelegd. Terug in Nederland verwierf hij het
hotel/restaurant Dennenhof in Soest. Op zoek
naar een groter hotel om na de orlog te gaan
exploiteren, liet hij het oog vallen op het Hotel
Bosch van Bredius. Op het laatste moment ging
de koop niet door; alweer geluk want enige
maanden later werd - zoals gezegd - het hotel
door een bombardement met de grond gelijk
gemaakt.
Toen wendde Speerstra de blik naar het

Jan Tabak en omgeving, 1934.
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Churchill op de grens van Bussum
en Naarden. Op de
achtergrond: Jan Tabak.

nabijgelegen Jan Tabak, maar - de lezer weet
het reeds en het zal hem, gezien het
voorafgaande ook niet verbazen - óók Jan
Tabak werd door bommen en beschietingen
zwaar beschadigd.
Speerstra liet zich echter door drie bombarde
menten niet uit het veld slaan en ging na de
oorlog Jan Tabak pachten. Hij pakte de zaak
zeer energiek aan en al op 27 oktober 1945
kon Jan Tabak heropend worden. In 1950
konden de heer en mevrouw Speerstra-
Meuskens Jan Tabak in eigendom
verwerven.
In de loop der jaren werd aan het
hotel/restaurant heel wat verbouwd en
uitgebreid, o.a. in 1959 toen een aantal
nieuwe zalen gereed kwam en in 1963 toen
een algehele renovatie plaats vond en een
nieuwe hoofdingang tussen het hoofdgebouw
en de dependance aan de Jan Toebacklaan
werd geopend.
Jan Tabak ging duidelijk met zijn tijd mee; zo
kwamen er in 1953 de eerste midgetgolfbanen
in het Gooi; het tennispark was zeer in trek;
de chef-kok won diverse internationale
prijzen. Het 275-jarig bestaan werd met
allerlei feestelijkheden gevierd, waaronder het
optreden van artiesten als Mieke Telkamp en
Connie van den Bosch.

Jan Tabak was in de jaren na de oorlog een

gerenommeerde gelegenheid geworden. Heel
het Gooi kwam er regelmatig en hield er
verlovings- en trouwdiners, feesten en recep
ties of kwam er vergaderen. Ook het café en
terras waren een trefpunt van velen. De heer
Speerstra, die o.a. lid was van het bestuur van
de landelijke Horecaf-organisatie en voorzit
ter van de afdeling Gooi werd een bekend en
vooraanstaand figuur in Bussum en het
Gooi.
Jan Tabak heeft in die naoorlogse jaren
steeds de allure gehad van een buitenhotel,
waar de sfeer te proeven was van de traditie
en de tijd dat het Gooi en vooral ook de
omgeving van Jan Tabak nog een schitterend
landelijk gebied was.
Zo zullen velen zich dit Jan Tabak blijven
herinneren.

Door de aanleg van de weg ’om de noord’ -
de verlegging van Rijksweg 1 om Naarden
heen - in het begin van de jaren zeventig,
kwam Jan Tabak iets buiten de verkeers
stroom te liggen. In 1974 verkocht de heer
Speerstra - toen 65 jaar - Jan Tabak, waarna
de exploitatie in 1977 werd gestopt. In 1981
werd Jan Tabak afgebroken.
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Entrée Hotel Jan Tabak

Toekomst

Gelukkig wordt de traditie van Jan Tabak
voorgezet en herleeft binnenkort een stukje
Gooise historie. De Golden Tulip Hotel
organisatie gaat hier een hotel bouwen - ont
worpen door de architecten Greiner en Van
Goor - dat ook weer de naam Jan Tabak zal
dragen. Het hotel zal 100 kamers krijgen, met
restaurants, ruimten voor conferenties en
vergaderingen, tennisbanen en zwembad.
Dat aan een dergelijk hotel in het Gooi grote
behoefte bestaat, zowel voor inwoners van
het Gooi als voor het bedrijfsleven en de
radio en tv-wereld blijkt wel uit het feit dat
zeer veel partikulieren en bedrijven uit de
regio een aandeel in het nieuwe Jan Tabak
hebben gekocht. De ligging van het hotel is -
evenals in de eeuwen tevoren - zeer goed te
noemen; zo’n 20 minuten van Amsterdam -
niet meerde vier uur die Huygens in 1692
nodig had - en evenver van Schiphol. Het
nabijgelegen gebied tussen Naarden, Bussum,
Laren en Huizen is nog steeds een fraai en
interessant wandel- en fietsgebied.

Heuveln, de toekomstige directeur van Jan
Tabak en S.P. Speerstra - zoon van de
vroegere eigenaar - die ook bij Golden Tulip
werkzaam is, zeer voorkomend, belangstel
lend en gastvrij ontvangen. Dit lijken mij
belangrijke eigenschappen in de hotellerie;
dat was al zo toen Jan Tabak nog herberg of
logement heette. Ik heb dan ook goed
vertrouwen dat het nieuwe Jan Tabak de
beste tradities van de illustere voorgangers zal
voortzetten en zal worden wat het immer is
geweest: een waar toevluchtsoord voor den
reisenden man.

Bij de voorbereiding van dit artikel ben ik
verschillende keren door de heren G. Spitz,
directeur van Jan Tabak N.V., N.T. van
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Noten mbt. afbeeldingen

1) Hendrik Spilman (1721-1784) is voornamelijk etser
geweest, die kopergravures maakte naar tekeningen
van tijdgenoten. Zijn gravures zijn o.a. te vinden in
werken als ’Tegenwoordige Staat’, 23 dln., 1739-1772
en Het Verheerlijkt Nederland, 9 dln., 1745-1774.

2) Drijver vermeldt dat Bolten lid was van de
Municipale Raad (gemeenteraad) van Naarden. Van
der Aa deelt over Bolten mee dat deze leefde van
1771-1828, dat hij getrouwd was met een meisje van
de bekende Naardense familie Thierens en dat hij van
beroep landmeter en architect was. Van Jacob Bolten
is ook een fraaie kaart uit 1818 bekend van het nabij
gelegen landgoed Oud-Bussem (afb. bij Van der Aa).
Van de hand van Bolten is ook een afbeelding van
rond 1813 bekend van het logement De Roskam, aan
de andere kant van Naarden, (afb. bij Drijver, 1932
blz. 38); voorts een gezicht op Naarden uit 1792
(Rijksprentenkabinet, Amsterdam, inv. nr. 21/394,
aangeduid als Jacob Bolten Jansz.; gegevens uit aan
tekeningen in Coll. Van der Aa).

3) Jan van Ravenswaay (1789-1869) woonde in Hilver
sum aan het Moleneind. Hij was landschapsschilder,
kleinzoon van de buurmeester, later subst. secretaris
van Hilversum Hendrik de Blinde. Van Rossum
vermeldt in zijn boekje dat hij een van zijn paarden
door Van Ravenswaay liet schilderen. De historische
afdeling van het Cultureel Centrum De Vaart te
Hilversum bezit vrij veel werk van hem. Zie over Van
Ravenswaay o.a. Gedenkboek Hilversum, 1424-
1924, blz. 319.

4) J.A. de Rijk (1831-1897), zoon van de Hilversumse
schilder James de Rijk (1806-1895). Zou aanvankelijk
schilder worden en maakte landschappen. Ging in
Hageveld wijsbegeerte studeren en werd later priester
en professor. Schreef een bekend boek over het Gooi,
'Wandelingen door Gooi en Eemland’, 1905 (oorspr.
artikelenserie in De Gooi-en Eemlander, 1882).
De drie schilderijen zijn in bezit van een nazaat van
Van Aken, die van ca. 1910 tot 1918 eigenaar van
Jan Tabak was.

5) A. Brouwer (1927-1908) woonde lang in Hilversum,
Groest 83. Hij schilderde in 1857 twee doeken voor
zijaltaren in de St. Vituskerk aldaar en in 1861 voor
dezelfde kerk een kruisweg. Ook voor de St. Vitus
kerk in Bussum schilderde Brouwer een kruisweg

(1857). Zie over hem Gedenkboek Hilversum, blz.
320; J. van der Heijden, Katholiek Hilversum voor
heen en thans, 1917, blz. 83 en 84; Fabius, blz. 66 en
Nw. Nederlands Biografisch Woordenboek II.
Men bedenke dat Brouwer de prentjes van
Zandbergen vermoedelijk toch niet veel eerder dan
ca. 1850 tekende. Het Zandbergen vóór en na de
verwoesting in 1813 tekende hij dan ook niet naar het
leven, maar - dunkt mij - naar oudere afbeeldingen
zoals van Bolten, Van Ravenswaay en De Rijk en op
aanwijzingen van zijn opdrachtgever Van Rossum.

6) In het bestuur van de Tentoonstelling van Gooische
Oudheden’ in Naarden in 1907, georganiseerd door
Ds. Drijver, zat P.H.A. van Aken. Vele inzendingen
waren van hem. Voorde tentoonstelling werden door
J.C. van Aken ingezonden twee afbeeldingen van
Zandbergen (zie catalogus, blz. 31 nrs. 26 en 27). Wij
nemen aan dat dit dezelfde is als J.C.A. van Aken
pachter en later eigenaar van Jan Tabak.
Op de tentoonstelling waren ook te zien ’zes schilde
rijtjes’, gezichten op Berghuis en Zandbergen, inge
zonden door Mej. B. Jurrissen. Wij vermoeden dat
dit de plaatjes van Brouwer zijn geweest (catalogus,
blz. 13 n r .. 35.) In dezelfde catalogus treffen wij de in
noot 1 genoemde afbeelding van Bolten van De
Roskam aan (blz. 31 nr. 29). Wie deze inzond staat er
niet bij vermeld.
Een interessante inzending betrof Abraham van
Rossum (1785-1866, een broer (?) van J.A. van
Rossum), van wie de eretekenen, benoeming bij de
Garde Nationale, paspoort en slobkousen werden
vertoond (catalogus, blz. 13 nr. 32).
Op de tentoonstelling - een zeer rijke bron voor de
Gooise historie - waren voorts velen Van Raven
swaay's en diverse De Rijk's te zien.
Ds. Drijver vermeldt in een van zijn eerste publica
ties over Naarden (Naarden, ca. 1910, 22 blz.): Op
een oude prent, in 't bezit van den heer P.H.A. van
Aken alhier, den ijverigen verzamelaar van wat betrek
king heeft op Naarden’s historie, staat het oude
logement Sandbergen afgebeeld, bewaakt door
kozakken, met het bekende onderschrift over de
opeising van Naarden door Anna Meurs. Naar men
verzekert was die Anna Meurs, aan wie die gewichtige
opdracht werd toevertrouwd, geen andere dan de toen
malige dienstbode van het logement Sandbergen, het
oude 'Jan Tabak'., aldus Drijver. Jammergenoeg

161



vermeldt hij er niet bij of de bedoelde tekening van
Bolten, van Van Ravenswaay of misschien van een
andere schilder is. Pas in een veel later verschenen
boek over Naarden (Naarden, Historie en monumen
ten, 1932) vermeldt Drijver dat een dan bij Jan
Tabak hangend schilderij met het bekende onder
schrift, door Jacob Bolten gesigneerd is. Het schil
derij dat Drijver in 1910 noemt als zijnde in bezit van
de heer P.H.A. van Aken, moet wel dat van Bolten
geweest zijn. Gezien het feit dat dit schilderij niet op
de tentoonstelling in 1907 te zien was, vermoeden wij
dat het tussen 1907 en 1910 in het bezit van Van
Aken is gekomen. Wij kunnen ons immers niet voor
stellen dat Van Aken of Drijver - beide kenners van
en verzamelaars over Naarden - dit interessante
schilderij niet zouden hebben geëxposeerd indien zij
het hadden gekend of in bezit gehad. Mogelijk is de
Bolten naar aanleiding van de tentoonstelling boven
water gekomen.
Ook de Van Ravenswaay en de De Rijk’s van
Zandbergen zijn in de catalogus niet als zodanig
terug te vinden. Misschien waren dit wel de nrs. 26 en
27 die J.C. van Aken inzond en alleen als Zand
bergen staan aangeduid. Elders in de catalogus staan
de namen van de schilders echter wél vermeld.
Waarom dan bij deze twee niet? Mogelijk wordt ook
dit raadsel nog eens ontsluierd?

De in dit artikel besproken en afgebeelde tekeningen en
schilderingen zijn op dit moment in bezit van:
J. Bolten, Opeising van Naarden: S.H. Speerstra, Meer,
België.
J. van Ravenswaay (naar Bolten): Fam. Kuhn, Naarden.
J. van Ravenswaay, Gezicht op Zandbergen en Naarden:
Fam. Waters, Huissen.
J.A. de Rijk, Gezichten op Zandbergen en Naarden, op
het tolhuis bij Zandbergen en op Zandhoeve: Fam.
Schfakamp, Achel, België.
J. Wigersma, Gezicht op Naarden met Zandbergen,
1937: Fam. Demmers, Bussum.
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Bussum en de literatuur

H. Duits

Sinds het eind van de negentiende eeuw is
Bussum een gezochte woonplaats geweest
voor literatoren, die daarbij een grote
voorkeur toonden voorde wijk Het Spieghel.
Vooral in de decennia rond de eeuwwende
was Bussum literair gezien een belangrijke
plaats omdat een aantal coryfeeën van de
Beweging van Tachtig zich hiet vestigden of
er korter of langer verbleven.
Een van de eerste schrijvers die zich in de
gemeente vestigde was Hendrik Jan Schim
mel (1823-1906), die in de vaderlandse
letterkunde naam had gemaakt als schrijver
van toneelstukken en historische romans.
Toen hij in 1878 werd gepensioneerd, betrok
hij de villa Anna’s Hoeve aan de Nieuwe
’s-Gravelandseweg (thans verdwenen). Van
de aanwezige tuinkoepel maakte hij zijn
werkvertrek en hij hield zich voortaan alleen
nog met literatuur bezig. In 1888 publiceerde
hij de historische roman De kapitein van de
lijfgarde, in 1896 Jan Willems levensboek, een
autobiografische roman waarin herinnerin
gen aan zijn jeugd in ’s-Graveland zijn
verwerkt. Niet lang nadat Schimmel in 1906
was overleden, besloot de Bussumse gemeen
teraad de gestorven schrijver te eren door een
straat te noemen naar een figuur uit een van
zijn romans en zo werd het dorp een Majoor
Franslaan rijk. Een aantal jaren later,
omstreeks 1920, kwam het gemeentebestuur
tot de pijnlijke ontdekking dat men zich had
vergist en dat ’Majoor Frans’ geen romanper
sonage van Schimmel, maar van Bosboom-
Toussaint was; om zich niet verder
belachelijk te maken, bracht men stilzwijgend
een naamsverandering aan: de Majoor
Franslaan werd H.J. Schimmellaan.

Van Eeden

In 1886 kwam Frederik van Eeden (1860-

1932), na zijn huwelijk met Martha van
Vloten, als huisarts naar Bussum, waar hij
villa Beukenoord betrok aan de Nieuwe
’s-Gravelandseweg. Als literator werkte Van
Eeden mee aan het tijdschrift van de
Tachtigers De Nieuwe Gids waarin hij behalve
over letterkundige onderwerpen, ook schreef
over parapsychologie en psychoterapie, die
beide toen nog in de kinderschoenen stonden.
In 1887 publiceerde hij De kleine Johannes.
Een ontmoeting met Betsy van Hoogstraten,
twee jaar later, zou ingrijpend worden voor
de komende jaren; zijn liefde voor haar zou
zijn leven een aantal jaren beheersen, de ups
en downs van de verhouding tussen hen
noteerde hij trouw in zijn dagboek. In 1893
verhuisde de familie Van Eeden naar een
door Berlage gebouwd huis, Dennekamp,
ook aan de Nieuwe ’-Gravelandseweg.
Datzelfde jaar trok hij zich terug uit de
redactie van De Nieuwe Gids, daarna
vervreemdde hij al snel van zijn vroegere
vrienden. Toch hield de literatuur hem in
haar ban en in 1894 verscheen zijn drama De
Broeders, in 1900 gevolgd door de belangrijke
psychologische roman Van de koele meren des
doods, waarin hij aantoonde dat hij op het
gebied van de psychiatrie zijn tijd ver vooruit
was.
In diezelfde tijd was zijn sociale belangstelling
toegenomen, vooral onder invloed van
Tolstoj en de Amerikaanse schrijver Tho-
reau. Dit zou er toe leiden dat hij omstreeks
de eeuwwisseling op het grondgebied van het
landgoed Cruysbergen, de idealistische kolo
nie Walden begon om zijn denkbeelden in de
praktijk te brengen. Zelf betrok hij een hut op
het terrein, zijn gezin nam zijn intrek in het
door Willem Bauer nieuw gebouwde huis De
Lelie, nu Nwe ’s-Gravelandseweg 86. 19 februari
1899 noteerde Van Eeden in zijn Dagboek:
’De verhuizing is afgelopen. Het is vrij glad
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gegaan. De laatste dagen op Dennekamp
waren melancholiek. Nog lang bleef ik er
thuis voelen, zolang er warmte en eten was.
Eindelijk was het als een afgeknaagd skelet,
en ik griezelde er van. Het nieuwe huis is
mooi en gezellig.’ ’) Toch heeft de schrijver
niet echt meer gewoond op De Lelie al had
hij daar wel een studeerkamer-bibliotheek;
meestal verbleef hij in zijn hut.
In 1901 was de groep kolonisten op Walden
al uitgedijd tot veertig personen, waaronder
zestien kinderen. In dat jaar verscheen ook
Truida Everts in de kolonie; met haar begon
Van Eeden al spoedig een verhouding die tot
grote ergenis leidde onder de andere kolonis
ten. Niet alleen idealisten werden aangetrok
ken door het experiment, ook maatschappe
lijke mislukkelingen, dagdromers en
navelstaarders verschenen er, daarnaast ook
de schrijvers Nico van Suchtelen, Adriaan
van Oordt en Card Scharten. Tot de
potentiële kolonisten behoorde misschien
ook Nescio: Tn de kolonie van Van Eeden
hadden we misschien kunnen gaan, maar
toen we op een Zondag er heen waren
gelopen, vier uur gaans, toen liep daar een
heer, in een boerenkiel, met dure gele
schoenen, kolombijntjes te eten uit een
papieren zak, blootshoofs, in innige aanra
king met de natuur, zoals dat toen genoemd
werd, en zijn baard vol kruimels. Toen
dorsten we niet verder en liepen weer naar
Amsterdam terug (...)’2)
Hoewel Van Eeden met veel enthousiame
aan het projekt was begonnen en daarvan
ook blijk gaf in zijn Dagboek zoals op 18
maart 1899: ’Gister een heerlijke dag van
zwaar veldwerk. Mijn akkertje bemest,
beploegd, bezaaid, beëgd en besleept. Alles
achter elkaar. De wit en zwarte kwikstaartjes
in de bruine voor achter de ploeg aan’3), ging
het met het experiment, vooral na de
spoorwegstaking van 1903, snel bergaf
waarts, zodat het in 1907 beëindigd moest
worden, waarbij Van Eeden zijn kapitaal
grotendeels verloor. In zijn toneelstuk De
Idealisten o f het beloofde land (1909) ver
werkte hij zijn ervaringen met Walden; Nico
van Suchtelen objectiveerde zijn belevenissen
in de roman Quia absurdum (1906).

Ook in later jaren bleef Walden, de meest
bekende van de vele soortgelijke kolonies die
er omstreeks de eeuwwisseling waren
geweest, de mensen fascineren. Zo dichtte
Jaap Harten:

Frederik van Eeden.
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Van Eeden’s Walden

bestaat niet meer. Denk hoe het was:
de kolonisten, wonend in verspreide huisjes,
bezaten een elektrische bakkerij,
een groentekwekerij, muizen, katten,
en een hooggestemde conversatie.

Heel Bussum vond het gek. Men keek
nieuwsgierig naar de dichter en zijn boeken-
kar: een rijdend uitleenbibliotheek.
Men kocht ’socialistische groente’
uit Walden. (...)

Waar de kolonisten eens Tolstoj
lazen ligt nu een voetbalveld.
De golfkartonfabriek Van Meurs staat
op de grond van Van Eeden’s
negenjarig Utopia.4)
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Na de mislukking van Walden wilde Van
Eeden met andere gelijkgezinden ’koninklij
ken van geest’ een internationale vrienden
kring oprichten, die invloed zou kunnen
uitoefenen op de politieke en economische
machthebbers in de wereld. Al spoedig
vormde Van Eeden een middelpunt van deze
vorm van sociale actie door zijn internati
onale contacten, waar ook drie reizen naar
Amerika belangrijk toe bijdroegen. Door het
uitbreken van de eerste wereldoorlog was de
actie tot mislukken gedoemd. Er volgde voor
Van Eeden een tijd van ontgoocheling en
nieuw geluk, zijn huwelijk met Martha werd
ontbonden en hij hertrouwde in 1907 met
Truida Everts, die hem nog twee kinderen
schonk. Geobsedeerd door de dood, vooral
sedert het overlijden van zijn zoon Paul in
1913, groeide hij langzaam naar het katholi
cisme, waartoe hij in 1922 overging. De
laatste jaren publiceerde hij weinig meer. Op
16 juli 1932 overleed hij en werd begraven op
de R.K. begraafplaats in Bussum.
De gemeente Bussum eerde hem met een
straatnaam en met een bronzen beeldje van
’de kleine Johannes’, van de hand van de
beeldhouwster Margot Hudig-Heldring dat
in 1980 werd geplaatst in de hal van het
raadhuis. Op de sokkel van het beeld leest
men: ’Waar de mensheid is, en haar weedom,
daar is mijn weg’. Dit is overigens het derde

Villa Cruysbergen, Walden.

beeld in successie van ’de kleine Johannes’;
twee eerdere van steen werden vernield.

Kloos

De Tachtiger Willem Kloos (1859-1938)
kwam, nadat hij enige tijd in een krankzinni
geninrichting had verbleven, op 8 mei 1896
naar de Van Eedens op Dennekamp en bleef
daar logeren tot 4 oktober van dat jaar. Van
Eeden had erg tegen zijn komst op gezien, hij
noteerde op 9 mei in zijn Dagboek'. ’Sinds
gister is Koos hier. Ik ben er zeer bezwaard
onder geweest, maar nu gaat het weer. Hij
zelf is zeer goed en geschikt, luistert naar
allen raad, en behalve een zwakheid van zijn
geheugen is zijn geest en zijn gedrag normaal.
Maar ik was er onrustig over en bezwaard en
sliep slecht.’5) Dat Kloos’ creativiteit als
dichter al sterk verminderd is, blijkt uit zijn
scheldsonnetten, waarvan er één tegen
Bussum en tegen Van Eeden is gericht:

Zwak-burgerlijk en laf-lief levend Bussum,
Dat zijt een speel-vertrek voor slechte
kinderen,
Daarheen verwezen, wijl zij dan niet hinderen
Konden de echt-groote menschen. Zeg eens,
lust je ’em,

Dees donderende vuist? Ik zie, je kust hem,
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Schijnheilige gezichtjes en verslinderen
Van al wat echt in menschborst is. Kom, sust
je ’em,
Uw toorn maar, kleinen toorn, die niets dan
hinderen

Kan aan uw eigen sufferige leventje
Van zoetlijk-bedrijf ge daagjes en slaperig
Door-gezeurde avondjes, waar elk met
gaperig

Gebaar iets tracht te zeggen van zijn
streventje,
Dat niets was als een spelletje, o klein volkje,
Dat ras verdwijnen zal als een ijl wolkje.6)

Vanzelfsprekend waren de Van Eedens niet
bijster gelukkig met deze dichterlijke ontboe
zeming: ’Martha heeft Kloos gisteren scherp
de waarheid gezegd over zijn lelijke verzen,
want hij doet soms zo irritant alsof hij
zichzelf niets te verwijten heeft. Toen trok hij
zich dat sterk aan, en is er nu nog stil van.
Dat is een goed teken.’7) Van de familie Van
Eeden vetrok Kloos naar het pension Villa
Parkzicht aan de Parklaan, daarna woonde
hij Nieuwe Enghlaan 20. In Bussum begon hij
een correspondentie met Jeanne Reyneke van
Stuwe, waarna al spoedig ontmoetingen

volgden. In 1899 vertrok Kloos naar Den
Haag om met Jeanne in het huwelijk te
treden; zij zou hem, in de woorden van
Boutens ’van de drank en de poëzie
afhelpen.’

Gorter

Ook de dichter Herman Gorter (1864-1927)
had Bussum als woonplaats gekozen; in mei
1893 betrok hij het door Berlage gebouwde
huis aan de Nieuwe ’s-Gravelandseweg 66.
'Het huis is te klein, beneden een suite iets
grooter dan in Amersfoort, naast de suite een
kamer voor mij met openslaande ramen. Dat
is een heel mooie groote kamer. Verder
beneden een keuken en boven op zolder 2
heel aardige slaapkamers, 1 voor ons en 1
logeerkamer. Zooals je weet gaat Wies (zijn
vrouw, H.D.) alleen maar een loopmeisje
houden. Het huis ziet er heel aardig uit, meer
een mooi boerderijtje dan een villa en het
heeft een tuin van berken en sparren en een
wijd uitzicht over weilanden naar bossen.’8)
schreef hij aan zijn vriend Alphons Diepen-
brock. Voortaan zou Gorter leven voorde
literatuur, na 1897 ook voor het socialisme,
daartoe in staat gesteld door het kapitaal van
zijn vrouw en de inkomsten uit privé-lessen in
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Villa De Lelie, Nw. 's-Gravelandseweg 86.
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de klassieke talen. Samen met de dichteres
Henriëtte Roland Holst en Frank van der
Goes werd hij redacteur van het tijdschrift De
Nieuwe Tijd', in dit blad publiceerde hij poëzie
en studies. De bundels Verzen (1903), Een
klein heldendicht (1905) en Pan (1912) zijn
voor een groot deel hier ontstaan, in talloze
gedichten vinden we reminiscenties aan de
Gooise natuur. Vooral de eerste jaren van
zijn verblijf in Bussum had hij veel contact
met het gezin Van Eeden dat dichtbij
woonde; men deed veel samen: tennissen,
cricketten, wandelen, fietsen, roeien en
schaatsen. Samen zwommen Gorter en Van
Eeden in de brede sloot die door de
weilanden liep, soms tot diep in het najaar.
Op den duur zou er echter verwijdering
ontstaan tussen de beide dichters, het verloop
ervan is goed te volgen in Van Eedens
Dagboek: ’De Sint-Nicolaas avond was
vrolijk. Met de Gorters. Vreemd dat ik
telkens iets kouds voelde als ik aan Herman
dacht, en dat toch onze verhouding als we
samenzijn heel hartelijk was en zijn doen
vriendelijk en vrolijk.'9) Ook met Henriëtte
en Rik Roland Holst, die in ’s-Graveland
woonden, hadden de Gorters intensieve
contacten, hun samenwerking later in de
socialistische beweging zou deze nog intensie
ver maken. Over Henriëtte Roland Holst
dichtte Gorter:

Gij schone vrouw, in wie gedachte leeft
en brandt van vrijheid en van éénheid,
en die toch dat verterend vuur omgeeft
met ’t zachte dons van blijheid en alleenheid.
O zie haar zachte oog naar ons uitstralen
als hoopvolste en vroegste morgenstralen.10)

Vooral na de spoorwegstaking van 1903 werd
Gorter meer en meer de leider van de
marxistische oppositie tegen Troelstra, tot in
1909 de confrontatie kwam en Gorter de
SDAP verliet.
Hoewel Gorter in Bussum bleef wonen, had
hij vanaf 1911 in Bergen de beschikking over
een huis van vrienden, waar hij regelmatig
langere tijd doorbracht. In 1916 werd zijn
vrouw ziek, zij overleed in november.
Uitgeput ging Gorter op doktersadvies naar

Zwitserland, waar hij contact kreeg met
Lenin. Na de Russische revolutie reisde hij in
1920 naar de Sowjet-Unie om Lenin ervan te
overtuigen dat deze een verkeerde politiek
voerde tegenover het Westen; hij kon de
Russische leiders echter niet tot andere
inzichten brengen en keerde ontgoocheld
terug. Hij zette zich nu aan een diepgaande
studie van het verband tussen maatschappij
en dichterschap, wat resulteerde in de
posthume publicatie De groote Dichters
(1935). Terugkerend uit Zwitserland in
september 1927, kreeg hij in de trein in
Brussel een hartaanval, die in de ochtend van
15 september een eind aan zijn leven maakte.
Al lang voor zijn dood had hij zijn huis aan
de ’s-Gravelandseweg verkocht aan zijn
vriendin Jenne Clinge Doorenbos, die het tot
haar dood in 1978 vrijwel intact heeft
bewaard. In zijn Gedenkschriften heeft
Lodewijk van Deyssel een schitterend portret
van de mens en de dichter Herman Gorter
gegeven: ’(...) hij was een vriend, een zeer
groot vriend, een bóézemvriend van mij! En
hij was niet een eenzelvige, wereldschuwe,
suffe afwezige; maar hij was door-en-door
gezond, sterk en lenig, helder, zonnig, man
van de lichaams-spelen, man van zon en zee!
Hij had een bruin-en-rood gezicht, met
heldere licht grijs-blauwe ogen.’ “ )

Veth

Veel contacten met de leidende Tachtigers
had ook de schrijver-graficus Jan P. Veth
(1864-1925) die al in 1888 in Bussum was
komen wonen op Parklaan 35 in villa Op den
Akker. Zijn atelier achter het huis was een
belangrijke ontmoetingsplaats voor Gooise
kunstenaars die er elkaar uit eigen werk
voorlazen of over kunst discussieerden.
Onder verschilldende pseudoniemen had hij
meegewerkt aan De Nieuwe Gids, als
beeldend kunstenaar was hij verbonden aan
De Kroniek, daarvoor aan het weekblad De
Amsterdammer. Veth ontplooide grote activi
teit als verdediger van bedreigd stedeschoon;
ook organiseerde hij allerlei acties om
kunstenaars-vrienden die in financiële nood
zaten te hulp te komen. Kort voor zijn dood
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verliet hij Bussum in 1924.

Tak

In een soort vrijwillige ballingschap woonde
P.L. Tak (1848-1907) van 1890 tot 1893
Landstraat 35. Tak was behalve journalist en
essayist ook politicus. Onder de schuilnaam
Van de Klei werkte hij een aantal jaren mee
aan De Nieuwe Gids, waarvan hij ook enige
tijd redactielid was. Het weekblad De
Kroniek, dat hij vanaf 1895 uitgaf, zou een
van de belangrijkste culturele bladen worden
die ooit in Nederland zijn verschenen. Het
blad was zozeer aan de persoon van Tak
gebonden, dat het, toen deze in 1907
overleed, op moest houden te bestaan. Hoe
anders dat deel van Bussum er uit zag, blijkt
wel uit de beschrijving die Tak geeft in een
brief aan Albert Verwey: ‘Sedert een week
ben ik hier. Mijn kamers hebben een vrolijk
uitzicht, en alles groent en geurt om mij heen.
Ik zal mij in dit kluizenaarsbestaan heerlijk
kunnen schikken.’ I2)

Coenen

Ook de schrijver Frans Coenen (1866-1936)
verbleef veelvuldig in Bussum. In 1906
bouwde de architect K.P.C. de Bazel een huis
voor hem Hoge Zandweg 35 (thans Busken

Huetlaan la). Coenen die conservator was
van het Amsterdamse museum Willet Holt-
huysen, reisde dagelijks naar Amsterdam. In
1914 verhuisde hij naar Oud Bussummerweg
35, acht jaar later vestigde hij zich definitief in
Amsterdam.

Van Oordt

Nauw betrokken bij de stichting van Van
Eedens Walden was de schrijver Adriaan van
Oordt (1865-1910), maar al gauw hield hij het
experiment voor gezien en vestigde zich aan
de Nieuwe ’s-Gravelandseweg 75 (thans
verdwenen) waar hij verder een teruggetrok
ken bestaan leidde. Met zijn beide historische
romans Warhold{ 1906) en Irmenlo (1896)
had hij enige bekendheid verworven. Toen hij
stierf noteerde Van Eeden in zijn Dagboek'.
’De droefheid van onze verwijdering en
misverstanden is nu niet meer wat het vroeger
zou geweest zijn. Alles omdat ik nu beter het
blijvende en het eeuwige besef. Ook de
luguberheid van zijn sterfbed, daar in de hut,
met vrouw en jonge kinderen.’ 13)

Overige literatoren

Zo belangrijk Bussum was als literair
centrum van de Beweging van Tachtig, is het
daarna nooit meer geweest. Wel zijn er tot op

Hut op Walden in de tuin van Nw. 's-Gravelandseweg 96, bewoond door Carla van Hoogstraten.
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de huidige dag schrijvers blijven wonen, die
hun rol in de vaderlandse letteren hebben
gespeeld of nog spelen.
Op Parklaan 27 woonde in de jaren twintig
W.H. Dinger, die onder andere Du Perrons
Een voorbereiding (1921) uitgaf; als medere
dacteur was hij verbonden aan het tijdschrift
Avontuur (1928) dat slechts één jaar heeft
bestaan. Dit tijdschrift is vooral belangrijk
geweest door de bijdragen van de redactiele
den Paul van Ostaijen en E. du Perron.
Dinger droeg zelf ook enkele gedichten en
korte prozastukken bij. Tijdens de tweede
wereldoorlog had de dichter A. Marja
(1917-1964) een tijdje zijn werkterrein in het
koetshuis achter de voormalige uitgeverij
Kroonder, Graaf Wichmanlaan 28; hier hield
hij zich bezig met de illegale Homerus Pers en
Bayard Pers. De uitgever Van Dishoeck
woonde een groot aantal jaren in De Lelie,
nadat hij dit van Martha van Eeden-van
Vloten had gekocht. Daar zijn literair fonds
ook veel Vlaamse schrijvers bevatte, werd

De kleine Johannes
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zijn huis een belangrijk trefpunt voor
schijvers, zowel uit het Noorden als uit het
Zuiden.
Grote literaire activiteit werd in de jaren 1951
tot 1958 ontplooid op Meent weg 25, het huis
van de literator Gerrit Bongers. Hij was
redactiesecretaris van het tijdschrift Podium
en werkte hier samen met Hans Andreus,
Gerrit Kouwenaar, Remco Campert en
anderen. Het blad dat al vanaf 1944 bestond,
werd nu meer en meer een tijdschrift van de
Vijftigers. In Hans Andreus’ roman Valentijn
(1960) vinden we reminiscenties aan de
periode met Podium.
Tot de dichters en schrijvers die korter of
langer in Bussum gewoond hebben, behoort
Jan Prins (1876-1948) die door evacuatie
gedwongen, hier zijn domicilie zocht van
1945 tot 1947. Hij woonde aanvankelijk
Brediusweg 25, daarna op 71 en verhuisde
toen naar Naarden, waar hij overleed. F. W.
van Heerikhuyzen (1925-1969) woonde enige
jaren op Oude ’s-Gravelandseweg 9. Hij
publiceerde een paar bundels gedichten en
een belangrijke studie over Arthur van
Schendel. Marie Cremers (1874-1960), dichte
res en schilderes uit de kring rond Albert
Verwey, woonde op verschillende Bussumse
adressen, het laatst Heuvellaan 1. In 1948
publiceerde zij haar Jeugdherinneringen,
waarin zij met veel gevoel voor sfeer soms het
Gooi van rond de eeuwwisseling oproept.
De Vlaamse balling René de Clercq (1877-
1932) had in de jaren twintig een tijdlang een
kunsthandel op Prinsenstraat 8, Willy Cor-
sari woonde enige tijd op de Huizerweg 20.
Ook de schrijfster Cissy van Marxveldt
(1889-1948) woonde jarenlang in Bussum,
o.a. Nieuwe Enghlaan 26 (thans verdwenen).
Zij kreeg vooral bekendheid door ha'ar
boeken voor oudere meisjes, waarmee hele
generaties zijn opgegroeid zoals haar Joop ter
Heul-serie en Een zomerzotheid (1927).
Nadat hij was gerepatrieerd uit Indonesië,
vestigde de dichter Willem Brandt zich in
1957 Burg. ’s Jacoblaan 31. Hij werd
directeur en hoofdredacteur van de Bussum-
sche Courant, later het Coots Nieuwsblad.
Daarnaast was hij als criticus verbonden aan
De Telegraaf. Als dichter worstelde hij met
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een innerlijke gespletenheid, als burger van
twee vaderlanden. Een uitdrukking hiervan
geeft het gedicht: ’Indischman’:

In naarden-bussum wilde ik wonen
aan een verstilde lindelaan,
de vogels horen op de heide
eenzaam de blanke paden gaan.

Daar ben ik naar de haard verdreven,
sarong en waaiers aan de wand;
moeizaam de winters overlevend
droom ik van ’t ander vaderland. I4)

Ik groet de slager en de bakker
en schuifel over het nat trottoir,
de dag is kort en ’s avonds staar
ik naar de praatbuis, nauwlijks wakker.

De jaren vlieden, uren talmen;
in de verdorde kerkhoflaan
hoor ik het ruisen van de palmen
en geurt mij de kambodja aan.

In bussum zal ik blijven sterven,
een regendag vol laatste eer.

W. Kloos, 1888.
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En op mijn steen schrijven de erven:
Hij leefde hier, maar niet zozeer.

Willem Brandt schreef een aantal bundels
waarin deze problematiek centraal stond. In
1965 werd zijn poëzie bijeengebracht in zijn
Verzamelde Gedichten. In 1976 publiceerde
hij Het land van terugkomst, een Indonesisch
reisjournaal in poëzie. In 1981 overleed hij in
Bussum.
Jarenlang woonde in Bussum de schrijfster
Marianne Philips (1886-1951) Bosboom
Toussaintlaan 10. Aanvankelijk hield zij zich
vooral bezig met politiek en de vrouwenbe
weging, zij werd lid van de SDAP en kwam in
1918 als eerste vrouw in de Bussumse

gemeenteraad. Pas op latere leeftijd, na haar
veertigste, begon zij te schrijven; Haar roman
Bruiloft in Europa (1934) werd het meest
bekend. Haar novelle De zaak Beukenoot
werd bekroond en uitgegeven als boeken
weekgeschenk in 1950. In de tweede wereld
oorlog verhuisde zij naar Naarden.
Kort na de oorlog, in 1946, kwam Meyer
Sluyser (1901-1973) naar Bussum en vestigde
zich Gabriëllaan 1. Al spoedig begaf hij zich
in de gemeentepolitiek en in 1953 kwam hij
in de gemeenteraad voor de PvdA. Bekend
werd hij als buitenlandcommentator van de
VARA: elke zaterdagavond omstreeks zes
uur gaf hij zijn zienswijze op de politieke
toestand in de wereld. Meestal diep pessimis
tisch, zag hij de afschuwelijkste gebeurtenis
sen op ons afkomen, waarna hij zijn
luisteraars alsnog een smakelijk eten toewen
ste. In een reeks boeken riep hij de sfeer op
van de Amsterdamse jodenbuurt, zoals hij
die in zijn jeugd had gekend en die in de
tweede wereldoorlog voorgoed was verdwe
nen. Enkele van zijn bekendste titels zijn:
Voordat ik het vergeet, Hun lach klinkt van zo
ver, Er groeit gras in de Weesperstraat.
Helma Wolf-Catz (1900-1979) woonde een
groot deel van haar leven Fortlaan 22. Zij
was aan het ziekbed gekluisterd en daardoor
sterk van de buitenwereld geïsoleerd. Zij
schreef een aantal romans, waaronder een
zevendelige cyclus beginnend met Diepzee
(1960) en eindigend met Luchtkristal (1964).
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Jan Veth, 1915. Portret door F. Bobeldijk

In 1975 verscheen Zeeuwse herinneringen
waarin zij haar jeugd in Zeeland opriep.
De van afkomst Duitse Hans Keilson (geb.
1909) kwam in de jaren voor de tweede
wereldoorlog naar Nedrland en kreeg contact
met kringen rond het tijdschrift De Gemeen
schap. Hij vestigde zich in Bussum, maar
moest tijdens de oorlog onderduiken. In 1961
publiceerde hij In de ban van de tegenstander,
dat twee jaar eerder al in Duitsland was
verschenen. Ook al jaren in Bussum woon
achtig is de schrijfster en dichteres Nel
Noordzij (geb. 1923); zij publiceerde verschil
lende bundels poëzie en trok in 1956 vooral
aandacht met haar roman Het kan me niet
schelen. Isaac Faro (geb. 1922) kreeg een
zekere bekendheid met zijn romans Heksen
huilen niet o f de oranje pyama (1961) en De
Rokkenjagers (1963). Rudolf Geel (geb. 1941)
heeft al een respectabel aantal romans en
verhalen gepubliceerd, naast zijn werk als
wetenschapper aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij bezocht het Bussumse
Willem de Zwijger-lyceum en schreef daar
over later min of meer een sleutelroman De
weerspannige naaktschrijver (1956) die het
nodige stof deed op waaien. Met de roman De
ambitie (1980), die door de kritiek in het
algemeen goed werd ontvangen, kreeg.hij zijn
doorbraak. Over Het Spieghel schreef hij: ’Ik
woon in de Bussumse wijk Het Spieghel. Het

aardige van dit woongebied is de sfeer die
wordt veroorzaakt door de vele authentieke
elementen die in deze oude Gooise wijk
bewaard zijn gebleven. De oude huizen staan
er kriskras door elkaar. De groene lanen zijn
bochtig, een soort doolhof voor wie er de weg
niet kent. Gorter woonde er, Van Eedens
Walden grensde eraan. Achter Het Spieghel
liggen kwekerijen, landerijen en het Naarder-
meer. Hoewel er een paar uiterst detonerende
flatgebouwen zijn neergepoot, blijft de sfeer
van oude chic er decadent verval er
overheersend. Vaak wandel ik er ’s avonds
door de donkere lanen, langs het huis van
Gorter, met zijn tuin die op een taartpunt
lijkt. De dichter zou zo naar buiten kunnen
komen om een partij tennis te gaan spelen.’ 15)

Behalve de vele schrijvers die in Bussum
woonden en soms over het dorp schreven,
zijn er natuurlijk ook anderen geweest die
hun visie op Bussum gegeven hebben, en het
moest worden toegegeven dat die mening niet
altijd positief uitviel. Uitermate satirisch is
wel Jan Greshoff in zijn bundel Rebuten: ’Als
ge uit Parijs terugkomt, voldoende gestaald
voor de strijd, moet ge in Bussum gaan
wonen. Dat is een lief plaatsje, villatjes-met-
tuintjes in alle stijlen, waar de keur der
makelaardij zijn rustkwartieren heeft. Het is
een milieu, dat absoluut safe is. Nooit zal
daar ooit de schandelijke nieuwigheid vaste
voet verkrijgen. Gij zult er u thuis en op uw
gemak voelen. Nog onlangs waagde een
onverlaat het daar, te midden van de
puursten der puren, een zogenaamd muziek
stuk van een zekere Milhaud (Darius,
Godbetert, luidde zijn voornaam!) ten gehore
te brengen, onder het kinderachtige voor
wendsel, dat die onzin in alle hoofdsteden
van Europa met veel succes was uitgevoerd.
Maar het is hem slecht vergaan. De
makelaars hebben heerlijke longen van Jan
de Witt en ze hebben gelachen, dat de
wanden der zaal scheef gingen staan. Als alle
Sodoms en Gomorrha’s eindelijk weer eens
opgeruimd worden - het wordt tijd daarvoor!
- vinden de redelijke mensen van stavast en
van wat-ben-je-me een laatste toevlucht in
Bussum.’ 16)
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Veel milder was de dichter Hein de Bruin in
zijn gedicht ’Regen te Bussum’: ’Dit is in
Bussum, dat ik amper ken, /  waar ik de weg
niet weet en verdwaal’ n), een situatie die
velen zullen herkennen.
Ook de dichter van het verlangen, J.C.
Bloem, heeft hier rondgelopen. Het eerste
gedicht van hem dat waarschijnlijk door een
Vlaams tijdschrift werd aanvaard, draagt de
titel ’Villapark’ (te Bussum); er komen deze
regels in voor:
Langs de rechtlijnig-witte, stille wegen
Staan helder-nieuwe huisjes daar, gerede
Woningen voor gewonnen levenszegen,
En ijle boompjes zijn zwart opgericht
Midden in ’t zilvergrijze middaglicht.18)
Helaas biedt deze tekst te weinig aankno
pingspunten om te kunnen lokaliseren waar
Bloem het over heeft.
Godfried Bomans schijnt ook iets tegen
Bussum gehad te hebben, want alleen al in
zijn Wandelingen door Rome (1956) wordt tot
driemaal toe een persoon uit Bussum op de
korrel genomen. In ’De ideale toerist’ vertelt
hij hoe op het Forum Romanum, te midden
van het puin, een gezelschap van zo’n zestig
Hollanders door een gids werd begeleid:
’Achterin stond een dikke, blozende dame.
Zij kwam waarschijnlijk uit Bussum, ik heb
gevoel voor die dingen.’ De dame die met een
half oor luisterde, rondkeek, en uit een zakje
versnaperingen tot zich nam, zei plotseling
toen de gids even stil was, met heldere stem:
’Zeg, wat is alles hier kapot.” Bomans vertelt
dan dat hij naar het dichtsbijzijnde café
wankelde om het gesprokene te overdenken.
’Want dit is de essentie van het Forum
Romanum: dat het kapot is. Een verbrokkeld
keizerrijk, een ingestort Imperium. De
tragiek had zij opeens begrepen, in een
visioen, zoals alleen aan de onschuldigen
geopenbaard wordt. Het werd haar geopen
baard, omdat zij zich op Bussums standpunt
stelde. In Bussum is namelijk alles heel. Het is
er netjes, welvarend en proper. De tragiek
daarvan ontging haar vermoedelijk. Maar
daardoor zag zij des te duidelijker, dat het
hier in elk geval voorbij was, onherroepelijk
voorbij.’ 19)

We keren terug naar een Bussumse schrijver,
Rudolf Geel. Keek Bomans om naar de
ruïnes van het Romeinse rijk, Geel beschreef
de toekomst van Bussum in De terugkeer van
Buffalo Bill (1971). Terwijl hij liep te dwalen
tussen de ruïnes van Pompeji, in het besef van
de vergankelijkheid van al het aardse, besefte
de ik-figuur ploteseling: ’Zo zal Bussum zijn
bijvoorbeeld, eens. Een stad; er groeien
pijnbomen en er woekert gras. Je loopt daar
steeds verder. En uiteindelijk (zoals ook
uiteindelijk in Pompeji) bereik je een stil
weggetje waaraan wat fundamenten liggen.
Alsof hier alles nog zou kunnen beginnen.
Maar het begint nooit meer (...)’20)
Noten
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Met dank aan Marcus van der Heijde die mij welwillend
een deel van zijn archief beschikbaar heeft gesteld.
Ongetwijfeld heeft hij een van de grootste verzamelingen
op het gebied van literatuur met betrekking tot het Gooi.
Hij hoopt binnen afzienbare tijd een boekje te publiceren
over Bussum en de literatuur.
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Herman Gorter - dichter en politicus

L.H.G. Platvoet

Inleiding

Herman Gorter, dichter en politicus, leefde
een groot deel van zijn leven in Bussum. Van
1893 tot aan zijn dood in 1927,
Dit artikel gaat over de politieke aktiviteiten
van Gorter in Bussum. Het is gebaseerd op
een boekje van de PSP dat in 1977 is uitge
bracht onder de titel Herman Gorter, een
revolutionair socialist in politiek Bussum ‘).
De schrijver van dit artikel was een van de
bronnenonderzoekers van die brochure en
had de eindredaktie.

Spinoza-Marx

Herman Gorter werd op 26 november 1864
in Wormerveer geboren, als 2de zoon van
Johanna Lugt en Simon Gorter. In maart
1870 verhuisde het gezin Gorter naar
Amsterdam, waar Simon Gorter hoofd-
redakteur werd van Het Nieuws van den
Dag. Herman ging naar het Stedelijk
Gymnasium waar in zijn middelbare
schooltijd (1877-1883) de karaktertrekken al
duidelijk werden van een emotioneel en
verstandelijk zeer begaafde jongeman, die nu
weer eens gevoelig en zachtaardig was en dan
weer hard en vechtlustig. 2)
Na het gymnasium bezocht Herman de
Gemeentelijke Universiteit, waar hij in 1888
(23 jaar jong) slaagde voor het doctoraal
examen klassieke letteren. Een jaar later
promoveerde hij. Gorter vond met zijn werk
lust, sportiviteit en wilskracht aansluiting bij
een nieuwe stroming van schrijvers en schil
ders, die de Nederlandse kunst wilde ver
nieuwen: de Tachtigers. Zijn passie voor de
dichtkupst resulteerde in 1889 in het vers
Mei dat hem beroemd maakte.
In 1890 verhuisde Gorter naar Amersfoort,
waar hij leraar klassieke talen werd op het

gymnasium. In dat jaar trouwde hij met
Louise Koopmans. Lang hield hij het in
Amersfoort niet uit, het leraarschap paste
hem niet. In 1893 verhuisden zij naar
Bussum, waar zij een speciaal door Berlage
ontworpen huis betrokken, gelegen aan de
’s-Gravelandseweg hoek Bredelaan.3)
Politiek ontwikkelde Gorter zich in de
richting van het socialisme. Eerst trachtte
Gorter via de leer van de filosoof Spinoza de
absolute waarheid over het wezen der dingen
te vinden. Deze filosofie gaf hem echter geen
antwoord op de maatschappelijke ontwik
kelingen die zich rond 1900 scherp afteken
den: de grote maatschappelijke ongelijkheid,
de starre politieke verhoudingen waarin een
groeiende arbeidersklasse vooralsnog elke
zeggenschap door de heersende klasse werd
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onthouden. Gorter zocht naar een theorie,
waarin de maatschappij niet alleen werd geïn
terpreteerd, maar ook werd veranderd. Hij
vond deze in de werken van de Duitsers Karl
Marx en Friedrich Engels, de grondleggers
van het wetenschappelijk socialisme. In 1896
begon hij Marx en Engels grondig te bestu
deren, daarbij aangemoedigd door zijn
aangetrouwde neef Frank van der Goes, die
wel de eerste Nederlandse kenner van het
marxisme wordt genoemd.

Walden

Vanaf nu zullen we ons in dit artikel bezig
houden met de politieke aktiviteiten van
Herman Gorter in Bussum. Niet omdat dit
het grootste deel van zijn tijd in beslag nam.
Integendeel. Maar over zijn dicht-arbeid, die
hij tot zijn dood zou verrichten, en over zijn
(inter)nationale politieke aktiviteiten is veel
geschreven. Richten wij de schijnwerper nu
op zijn rol in de Bussumse politiek.
Het Bussum van rond 1900 telde ongeveer
7000 inwoners en was een snelgroeiende
forensengemeente, dit dankzij de gunstige
ligging aan de spoorlijn Amsterdam-
Amersfoort. De bevolking bestond naast
forensen uit boeren, kleine middenstanders,
arbeiders in kleine en middelgrote bedrijven
zoals Bensdorp, de leerfabriek en de bleeke-
rijen en natuurlijk de rustende renteniers die
zich in het Spiegel vestigden. In die wijk
woonde Gorter; zoals Henriette Roland
Holst het omschreef: Het (huis) lag toen nog
geheel buiten de vil/abuurt, aan drie kanten

door dennenboschjes omgeven. Naar den
's Gravenlandschen kant bood het een vrij
uitzicht op groote weiden. 4)
Henriette Roland Holst, die in ’s-Graveland
woonde, was tegelijk met Gorter lid van de
SDAP geworden. Gedurende een lange
periode waren zij innig bevried.
Het huis van Gorter was vlak bij de kolonie
Walden gelegen, het experiment van Frederik
Van Eeden, dat tussen 1898 en 1907 de daad
bij de droom trachtte te voegen.
Aanvankelijk was Gorter goed bevriend met
Van Eeden. Zij zwommen regelmatig in een
van de nabijgelegen sloten, kwamen bij
elkaar over de vloer en hadden gemeenschap
pelijke kennissen. Maar de SDAP en Gorter,
moesten weinig weten van het expriment
Walden. Dat was niet de manier om het
socialisme te bereiken. Gorter vond dat Van
Eeden zoiets als vivisectie op arbeiders
pleegde. Er ontstond al snel een verwijdering
tussen beiden.

SDAP - Bussum

Het echtpaar Gorter was in 1897 lid
geworden van de Sociaal-Demokratische
Arbeiders Partij (SDAP), de enige marxis
tische partij in Nederland, die in 1894 was
opgericht door een twaalftal mensen, dat de
strijd van de arbeidersklasse ook parlemen
tair wilde vertalen. De toen nog kleine SDAP
telde uiteraard afdelingen. In 1899 werd in
Bussum een afdeling opgericht, waarvan
Gorter de eerste voorzitter werd. Gorter
bemoeide zich ook met het eenvoudige
afdelingswerk blijkens het briefkaartje dat hij
op 9 maart 1899 aan de landelijke SDAP
stuurt met het verzoek om een partijtje
partijboekjes te zenden aan G.A. Vader, de
voorzitter van de eveneens nieuw opgerichte
SDAP afdeling Weesp. De kleine SDAP
afdeling Bussum (6 leden bij de oprichting)
ontplooide al snel aktiviteiten. Op zaterdag
22 april 1899 werd de eerste openbare
vergadering belegd waarop Frank van der
Goes het woord voerde over De Sociaal-
democratie en de Christelijke partijen. Dit was
één van de immer terugkerende onderwerpen
van de SDAP: de gebondenheid van
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christelijke arbeiders aan christelijke partijen,
die echter een politiek voerden die strijdig
was met de belangen van de arbeidersklasse.
Hen losweken van die partijen was een be
langrijke strategie van de SDAP.
Omdat de SDAP het parlement als één van
de middelen zag om het socialisme te berei
ken, nam de afdeling uiteraard deel aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen
waren toen heel anders dan nu. Er was noch
algemeen kiesrecht, noch was er sprake van
een evenredige vertegenwoordiging. De
gemeenteraad was dus geen politieke afspie
geling van de bevolking. De stem van de
arbeidersklasse ontbrak. Op landelijk nivo
streefde de SDAP ernaar om het algemeen
kiesrecht ingevoerd te krijgen. In 1901 nam
de SDAP in Bussum voor het eerst deel aan
de gemeenteraadsverkiezingen. Gorter was
de SDAP kandidaat, maar werd niet
gekozen.
De aktiviteiten van de SDAP beperkten zich
niet tot verkiezingen. Uiteraard belegde de
afdeling regelmatig ledenvergaderingen om
huishoudelijke zaken te bepreken en
landelijke SDAP kongressen voor de
bereiden. Gorter behoorde op die landelijke

kongressen altijd tot de afgevaardigden en
voerde vaak het woord. Felle diskussies heeft
hij daar gevoerd over landelijke politieke
onderwerpen. Vooral met Troelstra, de
politiek leider van de SDAP, lag hij regel
matig in de clinch.
Verder trad de afdeling ook naar buiten. Er
werden regelmatig openbare avonden
gehouden in Hotel Vlietlaan of Concordia, er
vond kolportage met brochures plaats, er
werden brieven aan de gemeenteraad gezon
den en er werden vlugschriften uitgegeven
over plaatselijke gebeurtenissen.
Gorter was tot oktober 1902 voorzitter van
de afdeling. Hij sprak op openbare avonden
en gaf cursussen, zoals blijkt uit een adver
tentie in de Bussumsche Courant van 10
december 1902. Voor 10 cent konden de
Bussummers twee cursussen bij wonen over
Politiek, Vakbeweging en Coöperatie die
door Gorter in hotel Vlietlaan werden
gegeven. In december belegde de SDAP twee
openbare avonden. Een daarvan was een
debatavond met de vereniging Gemeenschap
pelijk Grondbezit. Dit was een vereniging
van kolonies, waarvan Walden er één van
was. Zoals al eerder opgemerkt moest de

Werkkamer van Gorter.
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SDAP niet veel hebben van deze kleinscha
lige strategie naar het socialisme.
Gorter was buiten Bussum zeer aktief voor
de SDAP. Hij was in oktober 1902 kandidaat
voorde Tweede Kamer. Vele spreekbeurten
heeft hij overal in het land vervuld, hij was
een boeiend spreker, die op heldere wijze
politieke propaganda bedreef. Daarnaast was
Gorter ook redakteur van het theoretische
tijdschrift van de SDAP, De Nieuwe Tijd. De
redaktie bestond uit principiële marxisten.
Deze kregen in de periode 1903 - 1909 in
toenemende mate kritiek op de koers van de
SDAP, die zij te veel naar rechts vonden
afglijden. In 1909 zou dat leiden tot een
afsplitsing van de SDAP.

1903 -1905: een aktieve periode

1903 is het jaar van de grote spoorweg
staking. De grootste, nationale staking tot
dan toe, die van grote betekenis is geweest
voor het bewustzijn en de organisatiegraad
van de Nederlandse arbeidersbeweging. De
staking schudde behoudend Nederland
wakker en vergrootte de reaktie tegen de
socialisten. Zo ook in Bussum waar volgens
een bericht in de Gooi- en Eemlander een
SDAP vergadering in een café aan de Heren
straat door toedoen van de politie geen
doorgang vond.5) De SDAP zond haar
kaderleden door het hele land om de
stakende arbeiders te ondersteunen. Gorter
ging naar Groningen. De Gooi- en Eemlan
der vond het nuttig een bericht uit een
Groningse krant over te nemen, waarin de
heer dr. H. Gorter er van werd beschuldigd in
enkele dagen in onderscheidende gezinnen twist
te hebben gebracht en velen in het verderf
(heeft) gestort. 6)
1903 was (evenals 1983) een Marx-gedenk-

jaar. Toen was het 20 jaar geleden dat Marx
overleden was. dit had Gorter o.a. geïnspi
reerd tot het schrijven van een herdenkings
artikel in de SDAP krant Het Volk. Het
artikel begon met een overduidelijke zin
Marx is de held van het proletariaat. 7)
De spoorwegstaking zette de christelijke
vakbonden aan tot reaktie. Op 19 maart hield

rector Bult voor de St. Josephgezellen en de
leden van Patrimonium een lezing over De
noodzakelijkheid der Christelijke organisatie
en hare roeping. Gorter krijgt het zwaar te
verduren. De socialisten willen weten, dat ze
aan God in de maatschappij geen plaats
toekennen. Deze dagen is Marx’ gedenkdag
gehouden (14 maart). Herman Gorter, de
socialist, heeft het nodig gevonden de lof
trompet voor Marx te steken. Marx, zegt hij, is
de held van het proletariaat; de strijd die hij
voerde, sproot voort uit zijn gevoel. Marx
wapenen waren in de eerste plaats bestrijding
van het christendom. 8)
Rector Bult had gedaan wat de christelijke
arbeiders was verboden: het socialistische
Volk lezen ...
In juli 1903 is Gorter opnieuw kandidaat
voor de gemeenteraad, maar hij behaalde te
weinig stemmen. De strooibiljetten die op
grote schaal werden verspreid mochten niet
helpen.

Het jaar 1904 was een aktief jaar voor de
SDAP Bussum. En voor Gorter. In januari
bezocht hij een openbare vergadering van de
Christelijke Historische Kiesvereniging. Het
Zuid-Hollandse Statenlid De Geer sprak over
onze politieke strijd. Hij bestreed het marx
isme. Gorter nam deel aan het debat, maar
wilde geen filosofische diskussie. Hij stelde
slechts de vraag wat doen de christenen voor de
arbeider? Het verslag in de Bussumsche
Courant geeft ons helaas niet het antwoord.
Er staat slechts Na re- en dupliek werd de
ordelijke vergadering gesloten. 9) Voor Gorter
was de vraag natuurlijk een retorische. Het
antwoord voor hem was niets]
In maart belegde de Anti-Revolutionairen
een openbare avond over de SDAP. Even
eens in Hotel Vlietlaan. De AR spreker
Honigh hield één lange tirade tegen het
socialisme. De SDAP is verderfelijk. Zij leidt
het volk a f van God. Zij keert het volk tegen
het geliefde vorstenhuis, tegen het vaderland.
Zij zaait ontevredenheid in de harten en bereid
ons voor op een gewelddadige revolutie.
Aan het debat nam alleen Gorter deel die het
een dwaling noemde te beweren dat de SDAP
ophitserig was. Hij veroordeelde de a-sociale
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christelijke politiek, die o.a. kinderarbeid
mogelijk maakte. Het debat ging er zo fel aan
toe dat de voorziter Gorter tot de orde riep en
met politie dreigde 10). Als reaktie op deze AR
avond belegde de SDAP in juni, op dezelfde
plek, een openbare avond over de Christelijke
politiek. Gorter sprak uiteraard; Honigh was
uitgenodigd voor een debat, maar kwam
echter niet opdagen.
In augustus 1904 opende de SDAP aan de
Raadhuisstraat een bibliotheek, waar leden
van de SDAP en de Bussumse Arbeiders
Commissie voor 2 cent per week een boek
konden lenen.
In oktober werden er verkiezingen gehouden
voor enkele opengevallen plaatsen in de
gemeenteraad. Gorter was weer voor de
SDAP kandidaat. Op 24 oktober werd een
openbare avond gehouden waarop Gorter de
punten besprak, die ook al in de verkiezings-
folder aan de orde waren gesteld: het
drieploegenstelsel van de gasfabriek, het
ontbreken van een ziekenhuis in Bussum en
de schoolgeldheffing. Aan het slot van de
avond debatteerde hij nog met de katholiek
Banis die de kandidatuur van Moolenburgh
steunde. Banis had sukses, want Gorter legde
het met 183 stemmen af tegen Moolenburgh,
die met 428 stemmen werd gekozen.

De leraar Gorter (hij leefde o.a. van de
inkomsten die hij verwierf met het geven van
privé-lessen) bleef ook scholing geven in
Bussum. In december hield hij een lezing over
sociaal-democratie en Anarchisme, waarin hij
de drie zaken behandelde die uiterst belang
rijk waren voor de arbeiders: het vermeerde
ren van kennis, discipline en organisatiekracht.
De vele aktiviteiten van de SDAP leidde ook
tot een ledengroei. In 1904 had de afdeling
ruim 60 leden en de secretaris Wulp kon
tevreden in zijn jaarverslag schrijven de
toestand in onze afdeling is goed, er wordt flink
gewerkt11).
Dat was ook in 1905 nodig. In mei sprak
Gorter voor de Bussumse Bestuurdersbond
over de wettelijke acht-urendag en algemeen
kiesrecht. Jarenlang twee strijdpunten van de
socialistische beweging, waartoe, naast de
SDAP, ook de vakbonden gerekend moeten
worden. De Bestuurdersbonden waren voor
lopers van het NVV en waren opgezet om
arbeiders af te houden van het anarchistische
Nationaal Arbeids Secretariaat. Gorter
behoorde in 1898 tot de oprichters van de
Hilversumse Bestuurders Bond.
In juli werd Gorter wederom kandidaat
gesteld voor de gemeenteraad. Deze keer
werd er zeer veel werk van gemaakt. Hij
bezocht debat-avonden van politieke tegen
standers die hij fel bestreed. Op 5 juli belegde
de SDAP in Concordia een avond met als
onderwerp Waarom moet Gorter in den
Gemeenteraad?. Er werd een speciale bro
chure uitgebracht onder de titel Bussumsch
Gemeentebeheer, de Candidatuur-Gorter voor
den Gemeenteraad. Deze brochure was de
eerste poging om te komen tot een
gemeenteraadsprogramma. Dat was zeer
bijzonder in die tijd. In de brochure werd het
burgerlijke karakter van de Bussumse
gemeenteraad aan een kritische beschouwing
onderworpen. Daarnaast werden allerlei
maatregelen bepleit: goede arbeidsomstandig
heden voor het gemeentepersoneel, goed
onderwijs voor arbeiderskinderen, woning-
wetbouw, een ziekenhuis em belastingen naar
inkomen. 12) Het beperkte kiesrecht zorgde er
echter opnieuw voor dat Gorter niet gekozen
werd.
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FORENSEN!
Voor een opkomende gemeente als Biuwum, is het noodxakelijk,

dat er mannen in den Raad sijn, die een ruime kijk op de dingen
hebben, en weten te spreken, daar waar gesproken moet worden,
zonder iemand naar de oogen te moeten sien.

STEMT daarom met ons aanstaande Donderdag op

Dr. H. GbOBTEB,
die bij ziju al^emeene kennis, tevens van Gemeentezaken, degelijk op
de hoogte is, en daar meer studie van gemaakt heeft als elke andere
candidaat.

Stemt vóór dat ge naar den trein gaat.
EEN1GK FORENSEN.

Verwijdering en splitsing

In de periode 1905 - 1909 werden de al even
aangestipte tegenstellingen binnen de lande
lijke SDAP steeds groter. Dit had ook zijn
weerslag op de afdeling Bussum, waar
Gorter, gezien zijn theoretische en propagan
distische kwaliteiten, een leidende positie
innam. Het aantal openbare avonden dat
georganiseerd werd, nam af. Gorter voerde
daarop ook niet meer het woord. Evenmin
werd hij kandidaat gesteld voor de
gemeenteraad.
In 1907 waren Van den Berg en Riemsdijk
kandidaat voor de SDAP. Het zou echter tot
1915 duren eer de SDAP eindelijk een zetel in
de raad behaalde.
De jaarverslagen van de afdeling ademden in
die periode een stemming in mineur. In 1908
stonden achter de namen van H. Gorter en
Mevr. Gorter op de ledenlijst vergaderingbe-
zoek: niet meer. 13)
De tegenstellingen in de landelijke SDAP
leidde in 1909 tot een scheuring. De
principieele marxisten, waaronder Gorter,
traden uit de SDAP en richtten een nieuwe

partij op: de Sociaal-Demokratische Partij
(SDP).
Wat waren de gevolgen in Bussum van deze
scheuring? De grote invloed van Gorter in de
Bussumse afdeling van de SDAP bleek uit het
feit dat 20 SDAP leden naar de nieuwe partij
overstapten. Daarmee was de Bussumse
afdeling in grootte de 4de afdeling van de
SDP. Gorter ontplooide al snel veel aktivitei-
ten voor de landelijke SDP. Ook in Bussum
pakte de SDP de zaken energiek aan, al trad
Gorter minder op de voorgrond. In juli 1909
voerden Gorter en Van den Berg het woord
in Concordia op een verkiezingsavond.
Opnieuw waren er plaatsen in de gemeente
raad opengevallen. De politieke tegenstan
ders waren uitgenodigd, maar kwamen niet
opdagen. De avond werd goed bezocht. In
tegenstelling tot de avond die de SDAP
tegelijkertijd had belegd. Deze kon wegens
gebrek aan belangstelling niet door
gaan, zo meldde de krant van de SDP, De
Tribune, niet zonder leedvermaak. u ) Ook de
SDP kandidaat (Van den Berg) haalde het
niet, maar het feit dat de SDP meer stemmen
vergaarde dan de SDAP stemde tot
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tevredenheid.
In juli 1911 spreekt Gorter waarschijnlijk
voor het laatst in Bussum. Alweer op een
verkiezingsavond. Vanaf die tijd speelt
Gorter geen aktieve rol meer in politiek
Bussum. Zijn politieke geschriften en zijn
gedichten lieten echter, met name in de
Bussumse afdeling, hun sporen achter. Op 6
juli 1912 berichtte de ’Tribune’: Bussum -
Partijgenoot Booleman heeft in eenige zondag
ochtenden Herman Gorters 'Pan' voor onze
afdeling gelezen. Wij wekken ook andere
afdelingen op hare leden en zoveel mogelijk
arbeiders op deze wijze met dit schoone
kunstwerk, waarvan bovendien een grote
propagandistische kracht uitgaat, bekend te
maken.

Radenkommunist

Het verdwijnen van Gorter uit het politieke
beeld van Bussum betekende niet dat hij voor
de SDP verloren was. Hoewel hij in
toenemende mate begon te kampen met zijn
gezondheid en hij zich ook hele periodes in
Bergen afzonderde om zich aan de dicht
arbeid te wijden, bleef hij met vlagen aktief.

Gebeurtenissen van buitenaf inspireerden
hem daarbij. Het uitbreken van de eerste
wereldoorlog, die de internationale socialisti
sche beweging ernstig verdeelde, bracht hem
ertoe zijn bekendste geschrift te publiceren
Het Imperialisme, de Wereldoorlog en de
Sociaal-Democratie. Hij riep in dat geschtift
alle socialisten op internationaal voor de zaak
van het socialisme te blijven strijden. Met
name Lenin was enthousiast over deze
brochure.
De Russische oktober revolutie was een anere
gebeurtenis die Gorter inspireerde. Hij was
aanvankelijk zeer geestdriftig. De imperialis-
tiche wereldoorlog was immers omgezet in
een socialistische revolutie. Een revolutie die
doorklonk in West-Europa, met name in
Duitsland. Na enige tijd kreeg Gorter kritiek
op het permanente autoritaire karakter van
de bolsjewieken, hetgeen hem er in 1920 toe
bracht naar de Sovjet-Unie te reizen om
Lenin, tevergeefs, op andere gedachten te
brengen. De SDP bleef de Russische revolutie
echter trouw aanhangen. Dit leidde mede tot
verwijdering tussen Gorter en de SDP. In
1920 verliet hij de SDP. Hij bleef zijn
standpunt echter trouw dat organisatie
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belangrijk was. Van 1921 tot aan zijn dood in
1927 maakte Gorter deel uit van de zeer
kleine Kommunistische Arbeiders Partij
Nederland (KAPN). Deze partij, die het
radenkommunisme aanhing, had slechts
enkele afdelingen, waaronder één in Bussum.
Opnieuw had Gorter enkele SPD’ers meege
nomen. Gorter zette zich wel in voor de
KAPN, maar in Bussum zelf waren er geen
aktiviteiten.
De laatste jaren leidde hij een eenzaam, arm
en ziekelijk bestaan. Hij was verzeild geraakt
in een partijtje van verbeten sektariërs en
ruziemakers.
Op 15 september 1927 overleed Herman
Gorter in een Brusselse hotelkamer, op
terugreis vanuit Zwitserland. Op 25 septem
ber 1927 belegde de Groep Internationale
Communisten (alweer een afscheiding van de
KAPN...) een herdenkingsvergadering in de
tuinzaal van Concordia, waar Coerman het
woord voerde. De krematie vond plaats op
Westerveld.

Tastbare herinnering?

Bussum, dat immer burgerlijk is gebleven,
heeft lang moeten wachten op een tastbare
herinnering aan Gorter. In 1918 pleitte het
SDAP raadslid Van der Kieft er voor een
straat naar Gorter te noemen, Tevergeefs. In
1977, bij de herdenking van de 50ste sterfdag
herhaalde de PSP dit verzoek. Een toezegging
volgde en in 1982 besloot de gemeenteraad
een stukje geplande nieuwbouw om te dopen
in Herman Gorterhof. Beter iets dan niets,
maar het is wel weinig voor deze plaatsge
noot die in de politiek en de kunst zo’n
vooraanstaande plaats heeft ingenomen.

Noten

1) Het boekje ’Herman Gorter, een revolutionair
socialist in politiek Bussm’, is voor de derde keer
herdrukt en is voor f 5,- verkrijgbaar bij de PSP
Bussum, Bijlstraat 93, Bussum, of door storting van
f 9,25 (inkl. porto) op giro 1577902 tnv PSP te
Bussum o.v.v. ’Gorterbrochure’

2) Herman de Liagre Böhl: ’Herman Gorter, zijn
politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de
opkomende kommunistische beweging in Neder
land’, SUN, Nijmegen, blz. 9.
Dit boek bevat een uitstekende beschrijving van de
(inter)nationale politieke aktiviteiten van Gorter.

3) Toen ging Gorter wonen op nummer 32, thans is dat
Nieuwe ’s-Gravelandseweg 66.

4) Henriëtte Roland Holst: ’Herman Gorter’, SUN,
Nijmegen, blz. 19 e.v.

5) De Gooi- en Eemlander van 14 april 1903
6) De Gooi- en Eemlander van 22 april 1903
7) Het Volk van 15 maart 1903
8) De Gooi- en Eemlander van 20 maart 1903
9) De Bussumsche Courant van 30 januari 1904

10) De Bussumsche Courant van 26 maart 1904
11) SDAP archief, map afdeling Bussum, Internationaal

Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
Het ledental bedroeg bij de oprichting 6, op 25
oktober 1899 18 en op 1 januari 1901 55. Tot 1912
zou het ledental van de SDAP afdeling Bussum
tussen de 40 en 70 schommelen.

12) De brochure bevindt zich in het SDAP archief,
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
De 16 blz. tellende brochure is als bijlage intergraal
afgedrukt bij het boekje ’Herman Gorter, een
revolutionair socialist in politiek Bussum’.

13) SDAP map, IISG
14) De Tribune van 10 juli 1909
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De Bussumse Renbanen

M.J.M. Heyne

Tussen 1880 en de eerste wereldoorlog, in een
tijd dat Bussum aan een onstuimige expansie-
periode was begonnen, groeide met het
inwonertal door de vestiging van vele
welgestelden ook de kulturele belangstelling.
De nieuwkomers wensten amusement. Ver
enigingen voor muziek, toneel en beeldende
kunst, maar ook voor sportbeoefening werden
enthousiast opgericht en trokken veel publiek.
Een zeer populaire sport was paardenraces.
Hiervoor interesseerde zich met name de heer
Broekman, die aan de Eslaan woonde. Door
zijn ijveren werd op de hei tussen Bussum en
Hilversum een paardenrenbaan aangelegd.
Aan de voet van de Lange Heul - de
heuvelrug benoorden het ’Gebed zonder
End’ - werd een ovale baan uitgezet met
rechte einden van 500 m en een totale lengte
van 1600 m. De toeschouwers konden
plaatsnemen op twee overdekte tribunes die
boven op de Lange Heul stonden en een ruim
uitzicht boden. Op het middenterrein stond

een houten toren die als scheidsrechtersstoel
fungeerde. Door de omvang van de baan lag
deze dwars over een aantal oude voetpaden.
Om die reden stond op de aankondiging van
de feestelijke ingebruikneming vermeld dat

1  K K X H A A X .
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de Oud Crailose Weg 28 Augustus gesloten
was. Hiermee doelde men op de openingsda
tum van zaterdag 28 augustus 1880. Om de
baan te kunnen bereiken werd aan de
Oosterspoorlijn vanaf Hilversum een speciale
halte gemaakt, waar treinen op dagen dat er
wedrennen waren stopten. Dit was zeer tot
ongenoegen van de Bussumse winkeliers, die
luidkeels protesteerden, omdat zij veel
toeloop van volk aan hun neus voorbij
vreesden te zien gaan. Degenen die van
Amsterdam kwamen dienden echter wèl in
Bussum uit te stappen. Zij gingen dan verder
te voet of per rijtuig de Brinklaan af. Bij het
kerkhof staken zij het spoor over (bij het nog
aanwezige baanwachtershuis nr. 26) om
vervolgens 350 m. verderop vóór de Waterto
ren nogmaals de spoorlijn over te steken.
Deze overweg is tot in de jaren vijftig nog in
gebruik gebleven. Hun pad voerde hen
daarna langs de Engdijk en de heidezoom,
om ter hoogte van de huidige hoek
Laarderweg-Randweg de hei op te gaan. Na
500 m. werd dan de baan bereikt. Al met al
een tocht van 3,5 km.
Een zeer feestelijke gebeurtenis was het
bezoek van koning Willem III en koningin
Emma op 3 september 1881. Van dit bezoek
zijn twee foto’s bekend, waarop de koning
staat met de burgemeester P. Langerhuizen.
Van de races op deze baan is niet veel
bekend. Wel bestaat er een aquarel van Otto
Eerelman ’Courses de Bussum'. Het laat de
westelijke bocht van de baan zien, met op de
achtergrond één der tribunes. Op de voor
grond galoppeert een paard, dat zonder ruiter
de races voortzet en blijkens het bijschrift als
tweede eindigde. Deze renbaan lag slechts
gedeeltelijk op Bussums grondgebied. Alleen
de westelijke bocht lag voor tweederde deel
binnen Bussum. Bij de grenswijziging van
1902 ging het stuk hei bezuiden de Engdijk

181



iP®
......

'Courses de Bussum’, aquarel van Otto Eerelman, ca. 1890.

(de huidige Randweg) naar Hilversum over.
Voor de renbaan was deze grenswijziging niet
van belang. Want toen in 1893 op Cruysber-
gen een nieuwe baan in gebruik werd
genomen, was het met de baan op de hei
gedaan en werd deze ontmanteld. De
treinhalte werd opgeheven en alleen de
baanwachterswoning nr. 27, op 600 m. ten
zuiden van de Franse Kampweg geeft de
plaats nog aan waar deze halte heeft gelegen.
Van de baan zelf is de ca. 20 cm. hoge en 1 m.
brede buitenste omwalling nog in het terrein
terug te vinden. Bij een lage zonnestand
tekent deze wal zich in het open terrein goed
zichtbaar af. Helaas is het oostelijk deel te
veel overgroeid met vliegdennen en andere
opslag om makkelijk terug gevonden te
kunnen worden.

De tweede renbaan

In 1893 werd op het landgoed Cruysbergen
een nieuwe renbaan aangelegd. Dit landgoed
lag op het Bussumse deel van de (Hilver-
sumse) Meent ten noorden van de Franse
Kampweg. Waar de naam Cruysbergen van
afkomstig is valt niet te zeggen. Ze kan
verband houden met één van de heuvels in dit
terrein vóórdat het werd afgezand in het
derde kwart van de 19e eeuw. Er waren meer

heuvels. Zo lag tot enkele jaren geleden vlak
vóór het Meent-hek aan het eind van de
Meentweg een restant van Maria’s heuvel. De
Boslaan heette op de kaart van Ketelaar uit
1769 Wittenbergseweg, wat wijst op zandheu
vels ten westen van Bussum; ten zuiden van
het dorp lagen de Molenaarsbergen.
Het voor de baan beschikbare stuk weiland
was beperkt van afmetingen en strekte zich
nog niet uit tot de Koedijk. Met enig passen
en meten kon er een driehoekig parcours met
(linke bochten op worden uitgezet. De totale
lengte was 1000 m. Door het middenterrein
liep in oost-west richting een rechte sloot, en
in de westelijke bocht een gehoekte sloot.
Voordien hadden deze sloten deel uitgemaakt
van een stelsel afgravingssloten. Het midden
terrein was door die sloten niet overal voor
het publiek toegankelijk.
Kort na 1900 werd het stuk weiland dat
dichter bij de Koedijk lag bij het renbaanter-
rein getrokken en de baan drastisch gewij
zigd. De driehoekige vorm maakte plaats
voor een parallelogram met zijden van 500 en
120 m. De verbeterde baan was ruim 300 m.
lang. In de sloot die het middenterrein bleef
doorsnijden moest voor de aanleg van de
baan een tweede dam worden gelegd. Over de
eerste dam van het oude parcours konden de
toeschouwers doordat de gehoekte sloot tot
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"RENBAAN CRUY6E.ERG6H

de helft werd ingekort nu ook het noordelijke
rechte eind bereiken. Men had echter beter
zicht op het hele terrein als men plaats nam
op de grote tribune (1) langs het zuidelijke
rechte einde. De tribune was gebouwd op de
rand van de afgraving die ter plaatse
ongeveer 1.5 m. hoog was. Tegenover de
tribune stond op het middenterrein aanvan
kelijk een houten en na 1904 een fraai
gietijzeren scheidsrechtersstoel. Langs het
slootje op het middenterrein stonden naast

elkaar een totalisatorkantoor en een kom-
sumptiekeet (4),
Voor de races werden de jockeys gewogen
om hun handicap vast te kunnen stellen. Dit
gebeurde in het jockeyverblijf (3) ontworpen
door architect C.J. Kruisweg.
Op de baan werden behalve draverijen en
wedrennen ook steeple-chases gehouden.
Voor zo’n hindernis wedstrijd werd behalve
van horden, heggen en hekken ook van de
aanwezige sloot evenals het haaks daarop

Jockeyverblijf.
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staande slootje op het middenterrein gebruik
gemaakt.
Maar niet alleen paardensport werd hier
beoefend. Op 17 juli 1904 hield het gewest
Noord-Holland van het Nederlands Gymnas
tiek Verbond er zijn negende uitvoering,
terwijl er ook enige jaren een zomers
Zangersfeest werd gehouden. De toeschou
wers konden het terrein bereiken door de
hoofdingang aan de Franse Kampweg
westelijk van de villa Oud Cruysbergen. Deze
ingang scheidde de vestiging Walden in een
Westelijk en Oostelijk deel. Een andere
ingang was er aan de Nieuwe ’s-Grave-
landseweg, waar nu de ingang naar het
militaire terrein is. De paarden vonden een
onderdak in een stallenkomplex (5) opzij van
de baan aan de kant van de Koedijk.
Het publiek bij de races was altijd gedistin
geerd. De heren met bol- of stro-hoed, de
dames met grote hoeden en parasol. Dit
vormde een schrille tegenstelling met de
sobere plunje van de kolonisten op het
aangrenzende Walden. Zij leefden veelal in
hutten aan de rand van wat we nu het
bestaansminimum noemen. Hoe zullen deze
mensen zich gevoeld hebben met allerlei

feestelijkheden zo vlak in de buurt? Alleen de
naar inspiratie zoekende schrijvers zullen er
wel van hebben kunnen genieten. Het kan
opbeurend geweest zijn, maar ook deprime
rend gewerkt hebben, afhankelijk van de
eigen geaardheid. Het lijkt me dat de
bezoekers van de renbaan Cruysbergen er
weinig door beïnvloed werden. Zij stonden
met de rug naar Walden toe.
Alles leek zo in de lengte van jaren te kunnen
doorgaan. Maar door het aannemen van de
wet van Abraham Kuyper werd in 1912 het
gokken door middel van de totalisator
verboden. Hiermee verviel de grote aantrek
kingskracht, het publiek bleef weg en binnen
een jaar werd de baan gesloten.

De periode na 1913

Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog
werd het terrein door het Ministerie van
Oorlog gekocht. Dit gebruikte het als
Remonte Depot van de vestingartillerie waar
men paarden africhtte om geschut te trekken.
De tribune werd door soldaten dichtgemet
seld, waarna er stallen inkwamen. In 1920
besloot het Ministerie het depot op te heffen.
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De grond werd in 1921 in eeuwigdurende
erfpacht gegeven aan de heer J.F. Spliethoff.
Deze verhuurde het weiland aan boeren voor
hetzelfde bedrag dat hij betaalde voor de
erfpacht en verbouwde het jockey verblijf tot
woonhuis. Zo werd de ingang verplaatst naar
de weegruimte voor de jockeys die tot hal
werd verbouwd met een royale trap naar de
bovenverdieping. Waar eens de entreekaar
tjes werden verkocht kwam een garderobe-
vertrek. In 1922 werd de gietijzeren opbouw
van de tribune verkocht. Deze kreeg een
nieuwe bestemming: opslagloodsen op het
terrein van Van Oeveren aan de Nieuwstraat.
Daar staat hij nog steeds langzaam weg te
roesten. De betonnen onderbouw van de
tribune bleef staan, evenals de starttoren.
Deze sierde jarenlang de tuin als een exclusief
theekoepeltje. Bij het terrein behoorde ook de
grond van de villa Oud Cruysbergen (7) aan
de Franse Kampweg. De heer Spliethoff liet
hier de oude villa slopen en door architect
London een nieuwe kapitale villa ontwerpen.
Deze werd verkocht aan de familie Van
Eeghen, van 1927 tot 1935 verhuurd aan Van
der Lee, en daarna verkocht aan Thole.
Kort na het begin van de tweede wereldoor
log vorderde de bezetter de stallen van de
oude renbaan om er paarden in onder te
kunnen brengen. Na acht maanden vertrok-

Oud-C'ruysbergen, arch. J. London.

ken zij weer met bestemming Noord Afrika.
De heer Spliethoff wenste een nieuwe
inkwartiering niet af te wachten, daar hij
bang was dan ook zijn woning kwijt te raken.
Hij ging dan ook graag in op het verzoek van
Wiegmans om de stallen te mogen kopen om
er in te gaan wonen en werken.
Tot 1956 bleef het verder rustig. Indatjaar
kreeg Defensie behoefte aan het laaggelegen
deel van het terrein om er een opslagplaats
aan te leggen. Prompt was de eeuwigdurende
erfpacht van de baan en waren de boeren die
de weidegrond huurden genoodzaakt andere
weidegrond op te zoeken. De sloot werd

De renbaan is verdwenen; tuin van Spliethoff.
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gedempt en er verrezen stenen loodsen. Om
het geheel kwam een meer dan manshoog
hek voorzien van afschrikkende borden.
De gietijzeren scheidsrechtersstoel bleef staan
tot deze in 1970 in zodanige staat verkeerde
dat slopen noodzakelijk werd. Intussen was
de lage haag van coniferen, die ooit vóór de
tribune geplant was zo hoog opgeschoten dat
deze een ondoordringbaar groene wand
vormde die elk uitzicht vanaf de tribune
onmogelijk zou hebben gemaakt. Tijdens de
storm van 1972 waaide alles scheef en bleef
zo leunen tegen de zwaarbemoste tribune-
voet. Men waant zich daar nu bij een
vervallen tempel in een stukje oerwoud in
zuid-oost Azië; resten vergeten cultuur

overwoekerd door vegetatie. Van het jockey-
verblijf is het torentje reeds in 1935
verwijderd, omdat de lekkages niet te stoppen
waren. Het huis heeft er veel aan allure mee
ingeboet.
Dit zijn de restanten van de renbaan
Cruysbergen, die 70 jaar geleden na 20
glorierijke jaren ophield te bestaan. Hoe lang
zal de tribune nog achter de Huizerweg
blijven staan?

Restanten van de tribunes, nu opslagloodsen aan de
Nieuwstraat.
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Bussum en televisie: een huwelijk dat niet
doorging
G.H. van Beek

Er zullen weinig gemeenten in Nederland zijn
die van een zo grote offervaardigheid hebben
getuigd om een nationaal goed te verwezen
lijken als Bussum in de afgelopen dertig jaar
heeft gedaan ten behoeve van onze nationale
televisie. Vanaf die merkwaardige tweede
oktober 1951 immers, toen Excellenties,
’captains of industry’ en omroepbonzen
elkaar verdrongen in de tuinzaal van Hotel-
Café-Restaurant ’De Rozenboom’, om de
kijken naar de eerste televisie-uitzending
vanuit de Irenekerk te Bussum, heeft de
gemeente niets nagelaten om de leefomstan
digheden van de jonge spruit zo gunstig
mogelijk te doen zijn. Natuurlijk was dit niet
geheel belangeloos; het feit dat de naam Hil
versum dankzij de radio wereldwijde klank
had gekregen moet ongetwijfeld ook de
Bussumse vroede vaderen hebben bewogen
om een soortgelijke reputatie voor Bussum
op te bouwen via het medium televisie. De
belangen van de middenstand waren
overigens ook ten deze onderkend terwijl de
overweging van mogelijk nieuwe werkgele
genheid - ook al was dat toen niet zo
klemmend als heden ten dage - bij kan
hebben gedragen tot het Bussums enthou
siasme. Dit enthousiasme was aanwezig in
alle lagen van de bevolking. Grote groepen
belangstellenden kwamen kijken hoe het
voormalig Irenekerkje (zie hiervoor ook de
bijdrage van M.J.M. Heyne ’De Vituskapel’
elders in dit nummer) zich gedroeg in zijn
nieuwe taak, te weten, de tempel te zijn
vanwaar het nieuwe medium vat ging krijgen
op de Nederlandse huiskamer. Het komen en
gaan van artiesten - bekend en onbekend -
werd eveneens een attractie terwijl kinderen
hun boekjes gereed hielden om de ’beroemd
heden’ een handtekening te ontfutselen.

’Een goede buur

Binnen de benauwde veste - want groot was
de studio niet - wist men dat men op vele
Bussumers kon rekenen en ook dat een goede
buur beter is dan een verre vriend. Dit laatste
werd er de oorzaak van dat de dochters van
banketbakker Tönis tegenover het studiootje
vermaard waren wegens de culinaire verzor
ging en dat Kootje Roozenboom, zoals de
andere overbuurman genoemd werd, steevast
werd aangeklampt om met enig huishoude
lijk artikel het decor aan te vullen tot in die
mate dat zelfs zijn hele huiskamerameuble-
ment eenmaal moest dienen voor een televi
sie-uitzending.

In de eerste experimentele twee jaren was het
ploeteren geblazen voor het jonge medium
dat twee avonden in de week enkele duizen
den toestellen in het westen des lands en in de
omgeving van Eindhoven trachtte te voeden
met eenvoudige programma’s, want het geld
was schaars en uitbundig mocht het niet
worden. Voor dit laatste had de toenmalige
regering Drees al eerder aanwijzingen doen
uitgaan toen het in het begin van 1951 erom
ging of de televisie, die toen reeds enkele jaren
experimenteel getoond werd in Eindhoven,
een nationaal verschijnsel zou worden ja of
nee.
In de naoorlogse armoede werd op matiging
aangedrongen en had men geen enkele
belangstelling om de behoefte van de
consument kunstmatig aan te wakkeren.
Philips daarentegen deed het voorkomen
alsof het wel of niet invoeren van televisie
voor dit concern ’het zijn of niet zijn’
betekende. Bij de omroep was men in het
algemeen overtuigd van de noodzaak om ook
het visuele medium te starten en begreep men
wel dat bij een ingebreke blijven anderen deze
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Middenvoor het Vitusgebouw . tot aan de brand in 1971 het technisch hart van de Nederlandse T. V.: linksboven:
Irenekerkje; rechtsboven: verbindingstoren van de P. T. T.

I ®  "  V  E :  j ,  .  I

■ k . .

i . . .  ; ■

taak met graagte zouden overnemen.
In dit opzicht was het jaar 1951 een bewogen
jaar geweest waarin opnieuw was gebleken,
dat wat in de natuur der dingen ligt niet kan
worden verhinderd, zij het wel uitgesteld. Het
had veel voeten in de aarde gehad om tot een
compromis te komen dat uitmondde in een
driepartijenverdrag, waarbij overheid (PTT
en zender), omroep (programmakosten en
personeel) en Philips (techniek, studio en
know how) tezamen van start gingen. Als
studio werd het Bussumse kerkje gekozen,
kennelijk door Philips zelf, ofschoon eerder
een staatscommissie zich had bezig gehouden
met de mogelijkheid van onderbrenging in
een oude garage te Hilversum.
Beperkt was ook de techniek die men daar
onderbracht alsook het handjevol mensen
dat uit Eindhoven meekwam om de begin
nende omroepregisseurs de eerste knepen van
het vak bij te brengen. Beperkt was ook het
programmabudget van niet meer dan f 1,2
miljoen voor twee jaren en beperkt tenslotte
het zenderpark dat niet meer dan de zender
Lopik in het Westen des lands en een hulp-

zender te Eindhoven bevatte. Geen matiging
daarentegen in het enthousiasme van dege
nen die bij het nieuwe medium betrokken
werden.
Onder leiding van NTS-secretaris Jan Willem
Rengelink, werden complete wonderen
verricht in een sfeer van improvisatie en
vindingrijkheid welke nadien niet meer is
voorgekomen. Indien er al een CAO was dan
gold deze niet voor diegenen die toen het
pionierswerk moesten verrichten en voor wie
een dubbel aantal werkuren per week bijna
tot de normale praktijk behoorde. Het
blauw-ogig medium fascineerde allen en
bracht hen tot prestaties die hun gelijke niet
meer hebben.

De eerste groei

Onder die omstandigheden moest het enge
keurslijf van Irene-studio spoedig doorbro
ken worden en binnen het jaar was dan ook
een uitbouw precies op de hoek van de
Kerkstraat/Kapelstraat een feit geworden.
De enkele vierkante meters die men aldus
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gewonnen had kreeg de trote naam van
’studio B’. De groei van het aantal medewer
kers dwong er toe kantoorruimte in de
directe omgeving te vinden; hiervoor werd
allereerst het nabij staande huis van de Ver
eniging voor Zedenopbouw, dat op de hoek
van de Landstraat stond, gehuurd. Achter dit
voormalige woonhuis en ’Irene’ bevond zich
de Ambachtsschool die juist in die periode
kon worden verlaten omdat een nieuwe LTS
tot stand was gekomen. Logisch dat ook de
naar verhouding grote ruimten van deze
ambachtsschool toegevoegd werden aan het
televisiebedrijf dat hier zijn decors opsloeg,
zijn decorontwerpers huisvestte, zijn werk
plaatsen had etc.
Maar regeren is vooruitzien en het leed geen
twijfel of na afloop van de experimentele
periode zou de omvang van het programma
worden uitgebreid. Dit betekende nieuwe
studio-ruimte en ook deze kon in Bussum
worden gevonden doordat het verenigings
gebouw van de Sint Vitusparochie, dat
vooral ’s winters veel amateurtoneel en verge
lijkbare bijeenkomsten huisvestte, ter
beschikking kwam. Ook het parochie
bestuur was dus blijkbaar bereid om mee te
werken om van Bussum een televisie-stad te
maken.

Journaal onder de hanebalken

Met deze nieuwe aanwinst kon de televisie
opnieuw vorderingen maken welke op hun
beurt de nodige aandacht kregen in de
Nederlandse pers. Tot die vorderingen
behoorden bijvoorbeeld de invoering van een
regelmatig terugkerend nieuwsbulletin, het
zogenaamde Journaal, dat op 1 januari 1956
van start ging. Weliswaar nog niet elke dag
maar toch reeds voldoende van omvang om
werk te verschaffen aan een aantal medewer
kers voor wie wederom huisvesting moest
worden gezocht. Deze werd gevonden in een
vrijstaande villa aan de Berensteinerlaan die
voordien als woonhuis had gediend maar
ruime mogelijkheden bood.
Aldus werd de Journaalredactie op de eerste
verdieping gehuisvest en de filmmontage-
ruimtes onder de hanebalken, terwijl later in
dat jaar, bij de start van de Eurovisie, het
programmatisch centrum van de jonge
Nederlandse Televisie Stichting (NTS) op de
parterre van dit gebouw kantoorruimte vond.

Een andere vordering betrof de mogelijkheid
om ook buiten studio’s te opereren met
behulp van reportage-wagens. Aanvankelijk
had men een oude Philips-wagen voor dit
doel benut maar zodra ook eigen reporage-
wagens waren ontwikkeld was garageruimte
de eerste eis. Deze werd gevonden in de
garages, die zich bevonden achter het wijk-
gebouw ’Eltheto’ behorende bij de Ned.
Hervormde Kerk aan de Huizerweg. Dit
zelfde wijkgebouw mocht als onderkomen
worden benut in 1955 toen een brand in de
Irenestudio het nationale televisievermaak in
een klap stop zette. Met slechts één dag
onderbreking wist men de hele santenkraam
toen op te stellen in ’Eltheto’ want ook hier
gold the show must go on\
De kwaliteiten van dit gebouw waren dan
ook bekend toen opnieuw naar uitbreiding
van studio-ruimte moest worden uitgezien.
Binnen een halfjaar was ’Irene’ weliswaar
gerestaureerd en inmiddels was ook studio
Vitus voor uitzendingen volledig ingericht,
maar anderzijds groeide ook het aantal uit
zenduren. In 1956 was het zogenaamde kijk-
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geld ingevoerd. Dit laatste betekende niet
alleen dat voortaan bekend kon zijn hoeveel
toestelbezitters er in Nederland waren (in dat
jaar nog geen 40.000), maar kwam er ook
regelmatig inkomen beschikbaar om het nog
altijd kostbare medium televisie het leven
mogelijk te maken. Dankzij het eigen inko
men kon men wat breder de vleugels gaan
uitslaan en kon ook de zendtijd worden ver
ruimd. Dit laatste bracht weer mee méér
technici, méér decorbouwers en ontwerpers,
méér administratief personeel en ook daar
voor moest opnieuw huisvesting worden ge
zocht.
Panden aan de Koningslaan, waar voorheen
’Ons Lekenspel’ nog haar onderkomen had
gehad, aan de Brinklaan, waar eerder de
praktijk van dokter Hoelen gevestigd was
geweest, ruimten aan de Veldheimerlaan en
elders moesten hierin voorzien. Gelukkig had
men toen een ruimhartig gemeentebestuur,
dat begrip had voor de noden van de televi
sie. Daarbij werd natuurlijk wel gehoopt dat
aldus het lokale prestige, dat toenam naar
mate de uitzendingen een groter bereik
vonden en dus grotere bijval, nog zou worden
versterkt.

Grote groei

Deze hoop was niet ijdel. Toen na 1959 ook
televisie-studio III in ’Eltheto’ definitief in
gebruik was gekomen en men het aantal
zenduren op 18 per week had gebracht begon
voor het eerst een duidelijke, sterk klim
mende, lijn zich af te tekenen in de toename
van het aantal kijkers. Vermeerdering van het
aantal zenders in het land speelde daarbij
uiteraard een rol. De belangstelling voor het
medium was in die dagen zo onwezenlijk
groot dat het enkele woord televisie in den
lande wonderen deed. Auto’s gingen opzij
om televisiewagens voor te laten bij de pont;
verkeersvoorschriften werden tijdelijk gewij
zigd als dat ten behoeve van een uitzending
gewenst was. Kortom, op alle mogelijke wijze
werd eer bewezen aan (en ruimte gemaakt
voor) het jonge medium dat geleidelijk aan
Nederland wist te overwinnen.

Voor Bussum was het bijzonder zuur te
bemerken dat ondanks deze ruimhartig
gegeven medewerking de aantrekkingskracht
van Hilversum sterker bleek. Reeds had men
daar kans gezien een groot woningcontin-
gent te verwerven op titel van de huisvesting
van omroepmensen en ofschoon op platte
gronden van Bussum was aangegeven waar
eventueel ruimte te vinden zou zijn voor
nieuwbouw van studio’s werd deze toch
gezocht in het verlengde van de plannen van
de radio te Hilversum.

De eerste vestiging van de jonge NTS vond
daar in 1960 plaats en wel aan de Kamp
straat, waar een voormalige tapijtfabriek kon
worden omgebouwd tot decorcentrum. Deze
overplaatsing van alle activiteiten en werk
zaamheden verbonden aan de decors
verschafte ruimte in de Ambachtsschool,
welke geleidelijk een nieuwe bestemming, te
weten een filmcentrum, kreeg. Hier gingen
zich de montagekamers aaneenrijen tezamen
met nasynchronisatiecentra, naarmate er de
ruimte voor werd vrij gegeven.

Bussum blijft hopen

Dat Bussum nog niet de hoop had opgegeven
een belangrijke televisieplaats te blijven mag
blijken uit het feit dat men in 1964 bereid was
in te stemmen met de verhuur van theater-
complex Concordia aan de NTS voor een
periode van 10 jaar. Hiermee immers werd de
laatste culturele accomodatie welke het
Bussumse gemeenschapsleven nog kende
opgeofferd aan de belangen van de televisie
en het heeft lang geduurd voordat enigszins
in dit tekort werd voorzien door de bouw van
het Spant. Het moet verbazing wekken dat
Bussum toen niet te hoop is gelopen tegen
deze aanslag op de eigen gezelligheid.

De verplaatsing van de televisie naar
Hilversum kreeg intussen steeds duidelijker
vormen. Op een terrein aan de noordzijde
van deze gemeente had men de eerste steen
gelegd voor een televisiestudiocomplex
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Brand in de Irenekapel. 1955.
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waarvan eind 1963 reeds een onderdeel als
een voorlopige studio in gebruik was
genomen. De ontwikkeling toen was er op
gericht om zo snel mogelijk over passende
ruimte te beschikken samenhangend met de
invoering van een tweede tv-programma in
het jaar 1964. Ook het Singercomplex te
Laren was tenminste één dag per week in
gebruik voor studiodoeleinden.
Er was vaart gekomen in de groei van de TV
en voorlopig bleek ze niet te stuiten. In 1967
kwam kleurentelevisie in ons land en begon
de omschakeling van zwart wit naar kleur,
zowel in de studio’s als in het groeiende
aantal reportagetreinen.

De staven van de verschillende omroepen
groeiden als kool, maar zoals bleek, vonden
zij allen een onderkomen in de omgeving van
het radiocentrum van deze omroepvereni
gingen. De Bussumse accommodaties kregen
steeds meer een technisch karakter en alleen
de technische staf zocht voor zijn admini
stratieve sectoren het nodige onderdak in

Bussum. Zo ondermeer aan de Brinklaan,
waar voorheen een notaris kantoor had
gehouden; voorts in het Broederhuis dat
tegenover de Vitusstudio interessante moge
lijkheden bood; tenslotte ook in de voorma
lige Coca Cola fabriek aan de Landstraat
waar het wagenpark geleidelijk aan gecon
centreerd kon worden.
Maar ook anderszins merkte Bussum wel
degelijk de aanwezigheid van de televisie. Het
aantal politici en artiesten uit binnen-en
buitenland dat zich daar naar de studio begaf
(en meestal vooraf de maaltijd genoot in of
rond Bussum) was enorm groot. De eisen van
het publiek werden inmiddels ook steeds
groteren de belangstelling kritischer. Dit
leidde er weer toe dat men in die periode, de
naam Bussum vereenzelvigde met televisie,
Bussum ook vaak in een zeer duister daglicht
stelde met opmerkingen als: ’vanavond heeft
Bussum weer niets te bieden’, e.d.
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Het keerpunt

De brand die in 1971 Studio Vitus tot aan
zijn fundamenten toe vernietigde bracht een
duidelijk keerpunt in de ontwikkeling. Deze
studio betekende immers niet alleen studio-
ruimte maar was tevens het technische hart
van de gehele televisie in Nederland zonder
hetwelk uitzendingen onmogelijk waren.
In dit gebouw bevonden zich de presentatie -
studio’s, waaruit de aankondigingen voorde
twee nationale televisie-programma’s dage
lijks werden gedaan (samen met de weers
voorspellingen vanuit dezelfde ruimte); hier
bevond zich ook de concentratie van regis
tratiemogelijkheden, die naast de filmband,
de zgn. telerecording, ook de magnetische
band, de ’ampex’, zoals dat toen heette,
omvatten.
De groeiende behoefte om programma’s
vooraf vast te leggen had er toe geleid dat het
aantal van deze registratie-machines geleide
lijk aan was opgevoerd; hierdoor was men
genoodzaakt geweest om de aangrenzende
bakkerij op te kopen en als uitbouw voor
Studio Vitus te benutten. Ook van de
bakkerij bleef weinig over.
Met kolosale krachtsinspanning van allen
werd een noodoplossing gevonden in de
inmiddels in gebruik genomen nieuwe
televisiestudio’s te Hilversum en deze impro
visatie bleek achteraf zo deugdelijk dat zelfs
nu nog een deel van de toen ontstane situatie
gehandhaafd is gebleven.
De betekenis van Concordia werd daaren
tegen groter en is dit feitelijk ook nu nog
omdat zelfs heden ten dage het tv-
programma, voorzover overdag in de lucht,
uitgezonden wordt vanuit dit gebouw. Met
een grondige renovatie van de grote studio’s
te Hilversum in het vooruitzicht ziet het er
naar uit dat ’Concordia’ nog wel enige jaren
haar functie zal blijven vervullen.
Dit laatste geldt niet voor de overige
gebouwen, die de televisie nog steeds bezet
houdt. Het staat vast dat nog dit jaar de
Irene-studio zal worden afgestoten alsmede
het gebruik van de Ambachtsschool. Studio
B, zoals de voormalige ’Eltheto’ thans heet,
zal nog enige tijd gehandhaafd blijven, maar

Studio Vitus na verschillende verbouwingen.

L I”

de verschillende huisvestingen aan de
Brinklaan en Berensteinerlaan worden ook
dit jaar verlaten. Uit andere percelen had de
televisie zich reeds in de afgelopen jaren
teruggetrokken. Dit alles betekent dat
Bussum nog enige tijd haar roemrijke plaats
in de ontwikkeling van de televisie zal blijven
innemen.
De grote opwinding is over. Het felle
meekloppen met de bedrijvigheid die de
televisie jarenlang in deze overigens zo rustige
gemeente heeft uitgeoefend zal niet terugkeren.
Voorzover gebouwen niet worden afgebro
ken zullen wellicht pelgrimsplaatsen over
blijven voor gepensioneerde televisiemede-
werkers en andere meelevenden en tenslotte
zullen vele ingezetenen, die hun dagelijks
brood verdienen bij de omroep, geen
behoefte hebben hun zetel naar elders te
verplaatsen.
Ook al heeft de korstondige maar hartstoch
telijke verloving van de gemeente Bussum
met het medium televisie niet tot een defini
tief huwelijk mogen leiden, zal er toch alle
reden zijn om het Bussums aandeel in de
mediumgeschiedenis met trots te blijven
herdenken in de toekomst.
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Streekplan Gooi en Vechtstreek in
stroomversnelling
S. Minco

Het is altijd prettig te beginnen met iets waar
iedereen het al heel lang over eens is: het huidige
streekplan van 1965 is sterk verouderd. De
herziening van 1972 was voornamelijk bedoeld om
het streekplan aan te passen aan enige nieuwe
tracé’s van rijkswegen.
Door het stellen van andere prioriteiten bij de
provincie is het nooit tot een tijdige aanpassing
van het totale streekplan gekomen.
Zo is het, destijds door alle gemeenten aanvaarde,
ruimtelijke voornemen om het huidige karakter
van het Gooi te bewaren feitelijk nooit in het
streekplan neergelegd. De verdere verstening van
het Gooi en de Vechtstreek ging dan ook
onverdroten voort. Dat moet ook niemand
verbazen, omdat in de praktijk blijkt dat het beleid
van gemeenten en gewest, door verschil van
inzichten, belangen en bestuursniveau, onderling
inconsistent is. Ook tussen gewest en provinciaal
bestuur is vooral in het verleden, verschil van
opvatting gebleken.
Zo kunnen we in de nota van aanbieding 1983 van
het gewest lezen dat de ontwikkelingen van de
laatste jaren uit de pas lopen bij het besluit van de
gewestraad in 1976 genomen bij de behandeling van
de verstedelijkingsnota.
Dat kan ook niet verbazen als men moet
constateren dat het huidige beleid gebaseerd is op
prognoses, met name ten aanzien van de
woningbehoefte die èn landelijk èn regionaal
voortdurend naar beneden bijgesteld moeten
worden. Om van de teruggang in de economie
maar niet te spreken. Maar toch moet men
vaststellen dat het beleid gericht is op de korte
termijn en ruimte-consumerend blijft!

De afbrokkeling van de resterende open ruimte in
onze regio gaat door omdat men niet bereid is,
volgens het gewestelijk statuut, bij voorbaat te
kiezen voor een zorgvuldiger en conserverend
beleid maar zorgvuldig alle belangen blijft afwegen
zoals dat in het verleden, overigens met de beste
bedoelingen, ook steeds gebeurd is. Maar omdat
die belangen vaak tegenstrijdig zijn en op korte
termijn gericht ontstaat een incidentenbeleid.
Dat het streekplan daarbij al jarenlang niet meer

bruikbaar is als beleidsuitgangspunt blijkt ook uit
het in 1981 verschenen 'streekplanverslag voor het
Gooi en de Vechtstreek'. Daarin wordt gesteld dat
als gevolg van de plaatsgevonden ontwikkelingen het
streekplan nog slechts beperkt de functie als
beleidsplan, integratiekader en toetsingskader kan
vervullen.
De provincie komt dan ook terecht, maar laat, tot
de conclusie dat de noodzakelijke aanpassingen van
het streekplan zodanig ingrijpend zijn voor het
opheffen van de nu gesignaleerde beperkingen, dat
alleen de mogelijkheid van herziening open blijft. De
procedure daarvoor wordt in 1983 ingezet en het is
de bedoeling dat die herziening in de lopende
zittingsperiode van provinciale staten wordt
vastgesteld.

Het gewest is over de te volgen procedure niet erg
te spreken, omdat overeengekomen was dat de
visie van gemeenten en gewest gezamenlijk via een
nota ruimtelijke ordening vooraf tot uitdrukking
zou worden gebracht. Die nota zou bouwsteen
moeten en kunnen zijn voor de herziening.
De provincie staat een procedure voor waarin in
april 1983 een provinciale nota ter visie wordt
gelegd met een aantal mogelijke richtingen van de
ruimtelijke ontwikkeling zoals de provincie die ziet
in het streekplangebied.
De provincie beoogt daarbij de gemeenten, het
gewest en andere belanghebbenden in een zo vroeg
mogelijk stadium van de procedure bij de
ontwikkeling te betrekken. Men zou nauwelijks
bezwaar kunnen maken tegen deze opzet met een
zgn. lichte nota als deze zwaar genoeg bevonden
wordt! De vraag is namelijk m.i. niet of er een
lichte of zware nota moet komen maar of een
procedure met een aantal mogelijke richtingen
gewenst is. Daarentegen dient juist stelling te
worden genomen. Ontwikkelingen die een verdere
verstening van het gebied bevorderen en dus het
karakter aantasten dienen geen alternatief meer te
zijn. Het is geen vijf vóór twaalf, maar vijf óver
twaalf.

Hoe zorgvuldig de gekozen procedure ook lijkt
met inspraak en alternatieven, het beleid op zowel
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regionaal als provinciaal niveau dient nu eindelijk
en vooraf te kiezen of men verder wil met het
’trendmodel’ of serieus beleid wil voeren op basis
van het milieumodel, dat uitgangspunt is van het
gewestelijk beleid.

Natuur en landschap in Gooi en Vechtstreek staan
nog steeds onder veel te grote druk. De aantasting
van natuurgebieden en landschappelijk waarde-
volle elementen is voortgeschreden door woning
bouw, recreatie en autoverkeer, schaalvergroting
van landbouwbedrijven en aantasting van grond
en oppervlakte water.

Er dient een einde te komen aan de vrijblijvend
heid. Er dient een actief conserverend beleid te
komen. Dat betekent dus niet voorbijgaan aan de
problemen als woningnood en economische
ontwikkelingen. Maar het betekent naast bescher
ming van de resterende open ruimte (en voorzover

nog mogelijk) oplossingen zoeken binnen aanv
aarde en aanvaardbare grenzen.
Zo’n beleid zou als hoofdpunten kunnen hebben:
•  uitsluitend nog woningbouw in de reeds

aanvaarde uitbreidingsplannen en in de
bestaande kernen

•  geen nieuwe wegen
•  geen nieuwe uitbreidingsplannen, dus ook geen

4de kwadrant
•  geen verdere recreatieve ontwikkelingen
•  sterke nadruk op een integraal woningbouw- en

recreatief beleid met het nieuwe land.

Op lange termijn zal het om meer gaan dan het
oplossen van korte termijn problemen op
materieel gebied, maar zullen immateriële zaken
doorslaggevend moeten zijn.
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Herstel en behoud van natuur en landschap
in het gebied van de Warandebergen
ƒƒ. W.E. Diepe rink

Protest wandeling en brief aan de gemeente Blaricum

De directe aanleiding tot deze wandeling, welke op
5 februari 1983 op initiatief van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi plaats vond, was het
verzoek van enige van de Blaricumse leden van
onze vereniging om iets te ondernemen tegen de
voortdurende aftakeling van het eertijds zo fraaie
en ongerepte gebied van de Warandebergen. Kort
tevoren had de Vereniging Leefmilieu ’t Gooi en
omstreken de kat de bel aangebonden en ten
gemeentehuize van Blaricum ter attentie van de
Burgemeester een grote hoeveelheid grof vuil
gedeponeerd. De bedoeling van de wandeling was
de aandacht, vooral van de betrokken politici, op
de trieste achteruitgang, om niet te zeggen
verloedering, van het natuurterrein dat met de
naam Warandebergen - de naam krijgt langzamer
hand een bijna lachwekkende klank - te vestigen.

Het gaat hier om een jaren slepende zaak. Reeds in
het begin van de jaren zeventig waren de Vrienden
tijdelijk vertegenwoordigd in de Werkgroep
Herinrichting Warandepark, welke helaas in de
praktijk niet bleek te functioneren. In 1974
tekende de Vereniging bezwaar aan tegen de
aanleg van de ’tijdelijke’ bouwverkeersweg - hoe
duurzaam is het tijdelijke! - (de Verlengde
Bergweg) naar de Bijvanck. In 1981 dienden wij
een bezwaarschrift in tegen de uitbreiding van de
sportaccommodatie en de aanleg van een jeugd
honk in het Waradepark tussen de Slotweg en de
Meentzoom, welk protest dit keer wel effect
sorteerde. B & W van Blaricum kondigden eind
1982 aan dat ze in 1983 de procedure voor een
gedetailleerd bestemmingsplan op gang zouden
brengen. Op 9 februari j.1. werd door de Raad van
Blaricum opnieuw een voorbereidingsbesluit geno
men voor het Warandepark, waarbij ter bescher
ming van de landschappelijke en natuurlijke
waarden van het gebied een vergunningenstelsel
werd opgenomen. Bovendien vernamen wij bij een
recent bezoek dat B & W een afzonderlijke
procedure voor een beheersplan in gang gezet
hadden, waarbij de Stichting Vrijwillig Goois
Natuurbeheer betrokken zal worden.

Deze maatregelen waren niet in staat onze zorgen
over de verdergaande aantasting van natuur en
landschap in het Warandepark weg te nemen. In
onze brief van 24 januari 1983 aan de Raad van
Blaricum schreven wij o.a. het volgende:
’Het ontbreken van een beheersplan en een
instantie die belast is met de dagelijkse uitvoering
van dat beheer is één van de oorzaken waardoor
het karakter van dit gebied jaarlijks achteruit gaat.
Deze verloedering gaat voort door o.a. het storten
van huisvuil, mest, cement, plastic, gedeelten van
autowrakken, asfalt, etc. Bovendien zijn er in dit
gebied drie grote stortplaatsen in gebruik voor
puin, klinkers, zand en grind. Het Warandepark
heeft bovendien nog zwaar te lijden van
oneigenlijk recreatief gebruik door motorcrossers,
andere voertuigen en ruiters.
Al deze activiteiten zijn in flagrante strijd met de
bepalingen van het voorbereidingsbesluit en
versnellen het bovenvermelde verloederingsproces,
doordat het publiek het Warandepark niet meer
als een waardevol natuurgebied ziet. Een ware
vicieuze cirkel!
Wij zijn van mening dat deze vicieuze cirkel
doorbroken moet worden, omdat een noodsituatie
is ontstaan welke op korte termijn om maatregelen
vraagt. Immers bij verdergaan van dit proces zal
het herstel steeds moeilijker en steeds duurder
worden, wanneer het tegen die tijd dan al niet
onmogelijk en onbetaalbaar geworden is!'

De gemeente Blaricum reageerde op deze brief, op
de aktie van Leefmilieu en op de voor 5 februari
aangekondigde wandeltocht met het laten verwij
deren van een groot deel van het ter plaatse
liggende huisvuil en het gestorte rioolafval. Maar
de gigantische plakken asfalt en puin, die
afkomstig zijn van de olieboring in de Eempolder,
die eind 1982 waren gestort op de illegale
stortplaats van de heer Lamphen, lieten zich niet
zo een, twee, drie weghalen en zijn nog steeds te
bewonderen, evenals de mest en het puin dat op
vele andere plekken in het natuurgebied ter ruste is
gelegd.

In onze brief aan Blaricum stelden wij voor om op
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korte termijn het Warandepark met de hulp van
vrijwilligers, onder leiding van Gemeentewerken,
te laten schoonmaken en op de meest bedreigde
plaatsen een begin te maken met het herstel. Op
dit voorstel is tot op heden nog niet gereageerd!
Maar er is nog veel te redden als de gemeente
Blaricum met spoed de definitieve bestemming
regelt en het herstel en beheer nu eens met kracht
en voortvarendheid ter hand neemt. Dat de
kwaliteit van natuur en landschap in de
Warandebergen nog steeds de moeite van het
herstellen en behouden meer dan waard is kan aan
de hand van een aantal studies en rapporten
aangetoond worden, tot welk doel wij in het
volgende een aantal punten uit die rapporten en
studies hebben samengevat.

Natuur en landschap

Het gebied, de voormalige warande Rijsbergen en
omgeving - warande betekent jachtterrein of
wandeldreef - vormt de overgang van de
hooggelegen oostelijke rand van het Gooise
stuwwallencomplex naar de laag gelegen Eemval-
lei. Dit zgn. gradiënt-gebied, bestaande uit een
mozaiek van engen, hakhoutbosjes, kleine heide

velden, schraal grasland, meentgrasland en bos,
neemt een geheel eigen plaats in het Gooi in.
Zelden wordt een gebied aangetroffen dat op zo
kleine schaal zo grote afwisseling bezit. Dit is dan
ook de oorzaak dat de Warandebergen in het
milieukundig onderzoek van het Gooi in de
hoogste waarderingsklasse zijn geplaatst.

Geologische betekenis

Tijdens de derde fase van het landijs in Nederland
zijn afzettingen van oudere datum nabij Blaricum
en Huizen door het ijs opgestuwd tot de
Warandebergen. Bij deze stuwing zijn sedimenten
van verschillende ouderdom betrokken geweest.
De afzettingen zijn hier en daar zeer goed
zichtbaar in de beide zandgroeven Warandebergen
(gemeente Huizenjen Oostermeent (gemeente
Blaricum).
De groeve Warandebergen heeft een lengte van
ongeveer 75 meter en is ongeveer 8 tot 9 meter
hoog. De lagen die hier ontsloten zijn, behoren tot
de Formatie van Sterksel en de Formatie van Urk.
Direct ten oosten van de groeve die enige jaren
geleden met hulp van de Vrienden als reservaat
voor oeverzwaluwen werd ingericht, bevindt zich
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een steilstaande grijsgroene leembank, die mis
schien de z.g. 'groene bank’ in het lagencomplex
vertegenwoordigt. Het aantal grote ontsluitingen
in stuwwallen neemt de laatste jaren snel af. Veel
groeven worden opgevuld met vuil, waardoor de
afzettingen en structuren niet meer zichtbaar zijn.
Vooral hoge wanden die een goed overzicht geven
van stuwingsverschijnselen worden zeldzaam.
Deze ontsluitingen hebben veelal een grote
educatieve waarde omdat de stuwingsverschijnse
len hierin beter dan in een kleine ontsluiting een
idee geven van stuwing die tot diep in de
ondergrond heeft plaats gehad.
De groeve Oostermeent heeft een lengte van
ongeveer 400 meter. De hoogte varieert van l 1/, tot
3 meter. Ook hier bevinden zich gestuwde
sedimenten van de formaties van Urk en van
Sterksel. Ter plaatse kan een deel van de overgang
van de stuwwal naar de Eemvallei bestudeerd
worden.
In de beide groeven is de combinatie van de
zichtbare verschijnselen uniek. Gezien de grote
diversiteit aan verschijnselen en afzettingen en de
duidelijke onderlinge relatie die deze tot elkaar
hebben, zijn de beide groeven voor educatieve
doeleinden zeer waardevol. Ook de wetenschappe
lijke betekenis van de objecten is erg groot.
Hiervan getuigen de verschillende onderzoekingen
van geografen en geologen, die in de loop van de
tijd verricht zijn. Het feit dat de twee groeven op
dit ogenblik als reservaat voor oeverzwaluwen zijn
ingericht vormt geen beletsel om ze tot geologisch
monument te bestemmen. Beide functies verlan
gen een tamelijk steil verloop van de wand.

Vegetatie

De meest interessante vegetatie in het gebied is die
van het heideschraalgrasland voorkomende ten
noorden en ten zuiden van de groeve Oostermeent,
waar bochtige smele domineert. Deze voor het
Gooi unieke vegetatie omvat zowel elementen van
het droge grasland zoals zandzegge, schapegras,
muizeoor,eekhoorngras en grasklokje, als van de
droge heide, namelijk tandjesgras, struikhei,
liggend walstro, heiklauwtjesmos en stekelbrem.
Op de top van de 22 meter hoge Woensberg - de
oude benaming is Coppenberg - komt een droge
heide voor met veel opslag van vogelkers,
krenteboompjes en eik. De bosjes langs de
hellingen van de Woensberg (Wodansberg?) in de
Blaricumse Eng bestaan uit naaldhout en eiken- en
berkenbosjes. Op de bodem van de natte slenk bij
de groeve Oostermeent heeft zich een pioniervege-
tatie gevormd. Op de smeltwaterheuveltjes langs

de Gooiergracht gaat het schraalgrasland over in
korstmossenrijke buntgrasvegetatie.
Twee feiten spelen een belangrijke rol bij de
ecologische waardering van het gebied. Ten eerste
de aanwezigheid van de uitzonderlijke grasvlakte
met de ook geomorfologisch interessante smeltwa-
terheuvels. Natuurlijk onbemest grasland is
tegenwoordig zeldzaam in Nederland, zodat alleen
al op grond daarvan een dergelijke oude vegetatie
met het daarbij behorende fraai ontwikkelde
bodemprofiel een hoge waarde heeft. Nu hier
bovendien nog sprake is van van een qua structuur
opmerkelijke en voor het Gooi unieke vegetatie,
krijgt dit gebied een zeer hoge waardering, waarbij
ook nog de fraai ontwikkelde korstmossenvegeta
tie op de smelheuveltjes meetelt.
Het tweede belangrijke feit van invloed op de
milieukundige waardering is de mogelijke ontwik
keling in het afgegraven vochtige deel. De voor
Nederland, en zeker voor het Gooi, zeldzame
vegetatietypen waarvan de ontwikkeling hier
gestart kan worden, maken dat de milieukundige
waarde ook van dit deel hoog aangeslagen moet
worden. De toppen van de hellingen van de
Woensberg bevatten geen bijzondere vegetatie.

Fauna

Het gebied ontleent zijn grote milieukundige
waarde tevens aan het voorkomen van de zelzame
rugstreeppad. Verder bevat de steilwand van de
groeve Oostermeent al enige jaren één van de
grootste oeverzwaluwenkolonies in ons land: 260
broedende paren (zie Bulletin Nr. 29, van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi, December
1982, pag. 13.). Het aantal broedende oeverzwalu
wen in de groeve Warandebergen is echter de
laatste jaren sterk gedaald.

Restanten van het oude Gooise cultuurlandschap

Hiertoe behoort de Blaricumse Eng, bestaande uit
akkers en hakhoutbosjes in de zuid-west hoek van
het gebied. De noordelijke boszoom van de
Blaricumse Eng vormt de overgang naar de
camping op de Woensberg. Omdat slechts weinig
Gooise engen aan bebouwing zijn ontkomen
verdient het behoud van deze restanten prioriteit.
Het graslanden complex, dat begrensd wordt door
de Blaricummerstraat, de Gooiergracht en de
Meentzoom is een restant van de meentgronden
waarvan de milieukundige waarde hierboven reeds
werd beschreven.
Uit het bovenstaande valt te concluderen dat het
Warandepark één van de meest waardevolle
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gradiêntgebieden in het Gooi is en vele mogelijk
heden biedt om de bestaande natuurlijke en
landschappelijke waarden nog te vergroten. Het is
de hoogste tijd dat de aantasting van dit unieke
gebied wordt gekeerd en dat met het herstel wordt
begonnen. Welke maatregelen dienen daartoe
genomen te worden?

Ruimtelijke ordening

Tot in het begin van de jaren zeventig vormden de
Warandebergen één geheel met de toen nog
onbebouwde Oostermeent, welke in eigendom
toebehoorde aan Stad en Lande en als landbouw-
terrein bij de Erfgooiers in gebruik was. De
toegang ertoe was praktisch onmogelijk door de
afrastering van Stad en Lande langs de Meent-
zoom in Blaricum en de grenzen van het oude
Huizen, toendertijd gemarkeerd door de hoge
zendmasten (zie de luchtfoto uit 1961). Nadat de
kalksteenfabriek na de tweede wereldoorlog van de
Huizerhaven verplaatst was naar de huidigejplaats
in het Warandepark bij de Woensberg werd met
de zandwinning in het gebied een begimgemaakt.

Na het sluiting van het zgn. Gooi Accoord in 1969,
waarbij de Hilversumse Meent bij Bussum en de
Oostermeent in Huizen als de twee grote
bouwplaatsen in het Gooi werden aangewezen,
nam de bedreiging van het Warandepark snel toe.
Het Warandepark kreeg in de gewestelijke
plannen inmiddels de functie van bufferzone
tussen de verstedelijkte gebied van de Oostermeent
en de oude dorpskern van Balricum. Het gebied
zou aan de westkant aansluiten op de Huizer Eng
en de Tafelbergheide, en aan de Oostkant op de
meentgronden in de Eempolder.
In 1974 werd het Warandepark sterk aangetast
door de aanleg van de ’tijdelijke’ bouwverkeers-
weg dwars door het waardevolle heideschraalgras-
land en langs de Oostermeentgroeve. Deze weg
was noodzakelijk voor de bebouwing van het
Blaricumse deel van de Oostermeent, de ’Bij-
vanck’. Met het begin van de bouw op de
Oostermeent werd het Warandepark vrij toegan
kelijk voor het publiek, en de gevolgen, waarover
boven al het een en ander verteld is, bleven dan
ook niet uit!
Deze voor de gemeente Blaricum grootschalige
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bebouwing van de Bijvanck zou een zware
belasting gaan betekenen van de gemeentelijke
diensten, met het gevolg dat er geen capaciteit zou
overblijven voor het beheer van het Warandepark.
B & W en de gemeenteraad zijn reeds in 1981 - de
bebouwing van de Bijvanck was toen al enige tijd
gereed - door ons dringend verzocht de inrichting
van het Warandepark in een bestemmingsplan te
regelen.

Bestemmingsplan

Om het herstel en behoud van de natuurlijke en
landschappelijke waarden en de agrarische functie
van het Warandepark veilig te stellen achten wij
het van het grootste belang dat de volgende
punten zo spoedig mogelijk in een gedetailleerd
bestemmingsplan worden opgenomen:
deelgebied I  (zie kaartje)
Het weidegebied ten oosten van de Blaricummer-
straat, dat verder wordt begrensd door de
Randweg - Oost, de Gooiergracht en de
Meentzoom, te bestemmen tot agrarisch gebied
met grote natuurhistorische waarde. De noord
kant van het gebied dat grenst aan de Randweg -
Oost te bebossen.
deelgebied II
Het resterende deel van het heischrale grasland ’t
Harde en het gebied dat doorsneden wordt door
de Verlengde Bergweg te bestemmen tot natuurge
bied, met accent op herstel van het landschap. Aan
dit terrein wordt een hoge ecologische waarde
toegekend, de doorsnijding van dit gebied door de
als tijdelijk bedoelde weg voor bouwverkeer is niet
aanvaardbaar. Na afsluiting en verwijdering van
het wegdek zal het uitgegraven wegtracé zo goed
mogelijk in het terrein ingepast moeten worden.
De mestbulten, graskuilen en overige vuilstort
plaatsen dienen uit het gebied verwijderd te
worden. De graskuilen aan de zuidoostkant
kunnen worden verplaatst naar het stuk ten zuiden
van de Slotweg. Het bestaande concours hippique
terrein te verplaatsen. Alternatieve plaatsingsmo
gelijkheden: ten oosten van de Gooiergracht op
grondgebied van Eemnes; in de Huizer Eng bij de
steenfabriek ’Rijsbergen', of bij de Blaricumse Eng
op het parkeerterrein hoek Bergweg (Huizerstraat-
weg). De groeve Oostermeent ware de bestemming
te geven van geologisch monument.
deelgebied III
Hiertoe behoort de Blaricumse Eng, bestaande uit
akkers, hakhoutbosjes en een boscomplex. Het
behoud en herstel van dit oude cultuurlandschap
vereist de bestemming agrarisch gebied met grote

natuurhistorische waarde, en bos. Een gedeelte
van het gebied wordt ingenomen door de camping
De Woensberg en de begraafplaats annex
parkeerterrein, waarvan de bestemmingen gehand
haafd kunnen blijven.
deelgebied IV
Het heideterreintje op de Woensberg, de groeve
Warandebergen en het weidegebied tot aan de
Randweg-Midden - alle drie gelegen op Huizer
grondgebied - maken deel uit van het gebied van
de Warandebergen. Wij pleitten voor een spoedige
regeling van de bestemming door de gemeente
Huizen, waarbij het heideterreintje, de groeve
Warandebergen en het weidelandschap de bestem
ming zouden moeten krijgen van resp. natuurge
bied, geologisch monument en agrarisch gebied
met grote natuurhistorische waarde. Verder is het
van belang dat langs de randweg een boszone
wordt aangelegd om het storend effect van deze
verkeersweg te verminderen.

Recreatie

Gezien de draagkracht van het gebied bepleiten
wij uitsluitend passieve recreatie toe te laten, dwz.
wandelen, fietsen en natuurrecreatie met als enige
uitzondering de kampeermogelijkheden op de
Woensberg. Het geheel is te klein voor een
afzonderlijk ruiter circuit. Eventueel zou gebruik
gemaakt kunnen worden van de bestaande
landbouwwegen.

Verkeer

Na de verwijdering van de Verlengde Bergweg zal
het Warandepark alleen nog maar zandwegen
hebben en de geasfalteerde Blaricummerstraat,
uitsluitend bestemd voor landbouwverkeer.

Beheersplan

Het spreekt vanzelf dat het uitsluitend vaststellen
van de bestemming geen garantie biedt voor het
behoud en herstel van al wat waardevol is in het
Warandepark. B & W van Blaricum hebben
onlangs de procedure voor het openstellen van een
beheersplan ingeleid, waarbij de nota ’Aanzet tot
een beheersplan voor de Warandebergen’ door de
Stichting Vrijwillig Goois Natuurbeheer een
belangrijke rol zal spelen. Voor wie geïnteresseerd
is in de mogelijkheden die het vrijwillig natuurbe
heer voor het Warandepark kan bieden, zij de
lectuur van deze interessante nota van harte
aanbevolen!
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Samenvatting en conclusies

•  Het gebied van de Warandebergen is één van
de resterende ecologisch zeer waardevolle
gradiëntgebieden in het Gooi.

•  Blaricum voert al jarenlang het behoud van
natuur en landschap hoog in het vaandel. Toch
is het Warandepark in het laatste decennium
sterk verwaarloosd en heeft iedere vorm van
beheer ontbroken.

•  Om het Warandepark voor het nageslacht te
behouden is het noodzakelijk dat het gemeente
bestuur op korte termijn een aantal beslissinge
neemt, waarvan de belangrijkste zijn:
- verwijderen van de Verlengde Bergweg
- kiezen van een andere plaats voor het

concours hippique
- het verwijderen van mest, huisvuil, puin en

asfalt van de klandestiene stortplaatsen en het
herstellen van het oude cultuurlandschap

- vaststellen van een gedetailleerd bestemming
splan.

- opstellen, in samenwerking met de gemeente
Huizen, van een beheersplan

- aanstellen van een instantie die belast wordt
met het beheer en het dagelijkse toezicht, zo
mogelijk onder inschakeling van vrijwilligers

- beschikbaar stellen van geldelijke middelen
voor herstel van natuur en landschap en voor
het beheer van de terreinen.

Wij zijn van mening dat het Warandepark alleen
gered kan worden indien bovengenoemde maatre
gelen met spoed worden getroffen en het besef
doorbreekt dat een aantal voorzieningen als
vuilstortplaatsen en ruiterconcoursen uitsluitend
in een regionaal kader gerealiseerd kunnen
worden.
Het behoud van dit unieke gebied is een uitdaging
aan het bestuur van de gemeente Blaricum. Neemt
het deze uitdaging aan?
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De concept-Beheersnota Stichting Gooisch
Natuurreservaat 1982-1987

Inleiding

Het eerste beheersplan voor de terreinen van het
Goois Natuurreservaat werd vervaardigd voor de
periode 1966-1976. In 1976 werd voorde opstel
ling van het nieuwe beheersplan gekozen voor een
planvorming in drie fasen, te weten:
•  een Lange Termijn Plan, in beginsel voor onbe

paalde tijd geldig en de doelstelling van het
beheer, alsmede de kwaliteiten om de doelstel
ling te realiseren aangevend.

•  een Middellange Termijn Plan, voor een
periode van 10 jaar.

•  een Korte Termijn Plan, vooreen periode van
circa 3 jaar.

Om bepaalde redenen, o.m. om te voldoen aan de
voorwaarden om voor overheidssubsidie voor het
beheer in aanmerking te komen, werd deze opzet
weer verlaten en besloten tot de opstelling van een
beheersnota G.N.R. 1982-1987 over te gaan. Men
beschouwt dit als een verbetering, omdat men op
deze manier met de veranderende maatschappe
lijke waardering van bos en natuurterrein rekening
kan houden, maar ook omdat steeds meer weten
schappelijk onderbouwde kennis voor de beheers-
voering beschikbaar komt.
In dit verband moet vermeld worden dat het
G.N.R. een Natuurwetenschappelijke Advies
Commissie heeft ingesteld, welke eind 1982 is geïn
stalleerd en waarin zitting hebben:

Voorzitter:
Prof.dr.K.H.Voous, zoöloog, ornitholoog (emeri
tus hoogleraar, Vrije Universiteit Amsterdam)
Leden:
Mw.drs.M.Addink-Samplonius, archeologe (ge
meente Hilversum)
Dr.S.Broekhuizen, zoöloog, wildbioloog, (Rijks
instituut voor natuurbeheer
Drs.A.M.H. Brunsting, entomoloog, Rijksuni
versiteit Utrecht (RUU)
Dr.C.Cup, geomorfoloog, landschapskundige
(RUU)
Dr.L. de Lange, botanisch oecoloog - in het
bijzonder watervegetatie, Universiteit Amsterdam
Dr.J.T. de Smidt, botanisch oecoloog - in het

bijzonder heidevegetatie (RUU)
Prof.dr.ir.A.P.A. Vink, landschapsoecoloog,
fysisch geograaf, Universiteit Amsterdam
Prof.dr.P.Zonderwijk, botanisch oecoloog-an-
thropogene invloeden (L.H. Wageningen)
Secretaris:
Drs.F.W.van der Vegte, bioloog (natuurbeheer
P.W.N.)
Adviseur:
Ing.J.Ph.Dhont, beheerder natuur-en recreatie
gebieden (Stichting Gooisch Natuurreservaat)

Deze commissie zal als onafhankelijk advies
orgaan op verzoek van het GNR dan wel op eigen
initiatief het bestuur van het GNR bij gerezen of te
verwachten beheersvraagstukken kunnen advise
ren. Daarnaast wordt als taak van de commissie
gezien het stimuleren en adviseren met betrekking
tot wetenschappelijk onderzoek dat plaats vindt of
zal worden uitgevoerd. De leden van deze commis
sie hebben daarin zitting op persoonlijke titel. De
eerste aan de commissie opgedragen taak is het
geven van haar visie op de Concept-Beheersnota
G.N.R. 1982-1987.
De Vereniging van Vrienden van het Gooi kreeg
deze conceptnota eveneens toegezonden met
verzoek om eventueel commentaar te leveren.
Dit commentaar heeft het bestuur gegeven in zijn
brief van 16 februari 1983 aan het Dagelijks
Bestuur van het G.N.R. De inhoud daarvan
drukken wij hieronder af.

Met Uw brief van 27 oktober 1982, nr. 6834, ontvingen
wij een exemplaar van de Concept-beheersnota Stichting
Gooisch Natuurreservaat 1982-1987, met het verzoek om
eventuele reacties vóór 1 maart 1983 aan U kenbaar te
maken. Gaarne voldoen wij hierbij aan dit verzoek,
waarbij het ons nuttig voorkomt onze opmerkingen van
meer algemene aard te doen zijn. En dit te meer, nu onze
Gooise Natuurwacht zijn ervaringen en opmerkingen,
welke in hoofdzaak op waarnemingen in het veld
gebaseerd zijn en dus veelal details betreffen, in een eigen
rapport heeft samengevat. Dit rapport bieden wij U aan
als bijlage bij deze brief, welke ons eigen commentaar
bevat.

1) De doelstelling van de Stichting
Toen deze doelstelling nu ruim een halve eeuw geleden
geformuleerd werd waren de omstandigheden anders
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dan nu. Vrije toegankelijkheid en het behoud van een
ongeschonden natuurreservaat konden toen samengaan.
En daarom was er ook geen tegenstrijdigheid in de
doelstelling. Zoals U zelf opmerkt is die innerlijke tegen
spraak er nu wel en wij menen deze op vele plaatsen in de
beheersnota te proeven. De duidelijkheid van de nota
lijdt er onder en de geconstateerde tegenspraak
verhindert het bereiken van positieve normen waar die
verwacht zouden worden. Wij komen daar in het
volgende enkele keren op terug.
Hier zou de vraag gesteld kunnen worden of het dan
geen tijd wordt die tegenstrijdigheid te elimineren door
een wijziging van de stichtingsakte, waardoor er duide
lijkheid zou kunnen komen. Gebeurt dit niet dan blijft U
ten eeuwigen dage met die tweeslachtigheid zitten, wat
op zijn beurt tot gevolg zal hebben dat er meer en meer
natuur verloren gaat, totdat - reductio ad absurdum, wij
geven het toe! - een dag komt dat de terreinen van het
G.N.R. niet meer voor het publiek open gesteld hoeven
te worden omdat er nauwelijks meer van natuur te
genieten valt.
Zover is het gelukkig nog geenszins, maar dan moeten er
naar onze mening wel prioriteiten gesteld worden. Om
prioriteiten te kunnen stellen is er een visie nodig, welke
in de nota echter niet duidelijk naar voren komt.
Om een voorbeeld te noemen: als U op pagina 9 stelt dat
het een uitdaging is om de aspecten van natuurbehoud
en recreatie met elkaar in harmonie te brengen, dan
vragen wij ons af hoe U dat gaat doen. Welke normen
gaat U hierbij hanteren? Een systeem van beperkte
toegankelijkheid zou best uit te werken zijn als U
beschikt over enig normgevend stelsel. Immers waarom
zou niet 20% van de terreinen alle onder geleide toegan
kelijk moeten zijn in plaats van 5% zoals nu? Met een
dergelijke houvast zou de Rentmeester een zekere vrije
hand dienen te hebben om de recreatie naar de draag
kracht van bodem en vegetatie te regelen. Wat nu op
pagina 10 onder d. gezegd wordt stelt ons maar betrekke
lijk gerust dat een evenwichtig beleid gevonden zal
kunnen
worden.

denken, wat hoog nodig is om de resultaten van het
beheer in de tijd te kunnen nagaan. Zoals de situatie nu is
ontbreekt veelal iedere vergelijkingsmogelijkheid met de
toestand van enkele jaren terug.

4) Openluchtrecreatie
Het vermelde onder de hoofd ’Structuurschema open
luchtrecreatie’ lijkt ons voor een deel op niet meer
actuele gegevens gebaseerd te zijn. Wij vragen ons af op
welke prognose de wens naar 9 nieuwe recreatieplaatsen
berust, terwijl op het ogenblik toch al een neiging valt
waar te nemen dat de bestaande kampeerterreinen
onderbezet zijn!
Ook de stelling dat elders binnen het stadsgewest
Hilversum nog ruimte gevonden zal moeten worden
voor ca. 700 ha. recreatiegebied klinkt ons zonder nadere
onderbouwing niet aannemelijk. De beheersnota stelt o.i.
terecht dat deze ruimte bij voorkeur bij het Gooi- en
IJmeer gevonden moeten worden, omdat uitbreiding van
verblijfsrecreatie in het Gooi voorkomen dient te
worden.
Nadere uitwerking van deze stelling ontbreekt weer,
waarom wij zouden wijlen aandringen op het voorberei
den van maatregelen om deze ontwikkeling in goede
banen te houden. Ditzelfde geldt voor al wat aan een
aanvullende voorzieningen (het Warandepark,
Spanderswoud en bij de Gooimeeroever/Oostermeent)
eventueel getroffen zou moeten worden.
Het recreatief gebruik van de Randmeren zouden wij in
elk geval beperkt willen zien tot een gedeelte van de
Gooise Noordflank waarover in deze nota verder niets
gezegd wordt.

5) Gemeentelijk niveau
Wat u onder dit hoofdje op pagina 13 schrijft komt ons
belangrijk voor. Het is stellig waar dat in het verleden de
bestemmingsplannen van de aangrenzende gemeenten
soms slecht op elkaar afgestemd waren. Maar wij
missen in de beheersnota concrete planologische gege
vens welke als uitgangspunt kunnen dienen bij het
toetsen van plannen en voorschriften.

2) Het aankoopbeleid
Zoals ook uit het jaarverslag 1981 van de Stichting valt
op te maken groeit het totale in eigendom gehouden
terrein maar langzaam. Om tot een harmonischer en effi
ciënter beheer te komen zou het aanbeveling verdienen
na te gaan of de gooise gemeenten die natuurgebied of
waardevol agrarisch terrein bezitten deze grond niet aan
het G.N.R. zouden willen overdragen. Op deze manier
zou de huidige verspreiding verminderd kunnen worden
en goed beheerbare grote terreinen verkregen worden.
Wij denken hierbij aan b.v. bezittingen als Bantam,
Spanderswoud, de restanten van de Larense Eng, de
Waradebergen, de Kamphoeve en de Laegieskamp. Dit
sluit dan bovendien geheel aan bij streven de eng-restan-
ten te verkrijgen om zodoende oude cultuurland
schappen te bewaren (pagina 7 van de beheersnota),
maar het zou op grote schaal kunnen gebeuren.
Immers het gaat erom het Gooi te behouden. Welnu,
daar is politieke wil nodig! Die wil is in de eerste plaats
vereist, en die kan getoond worden door meewerking bij
overdrachten van grond als hier bepleit.

6) Bosterreinen
Wij constateren met genoegen dat naar een groter
aandeel loofhout gestreefd wordt. Naar onze smaak zou
ook eikenhakhout voor uitbreiding in aanmerking
komen.

7) Heidevelden
Wij begrijpen dat de resultaten van het Heidesymposium
geëvalueerd moeten worden alvorens positieve uitspra
ken te doen zijn, en dat dus op het ogenblik een visie op
het heidebeheer ontbreekt. Zodra er echter een richting
te bepalen valt komt het ons hoogst gewenst voor dat
duidelijk gaat worden waar het G.N.R. wat betreft de
heide heen wil. Zoals de toestand nu is bevredigt,het
weinigen en het zou kunnen zijn dat beslissingen in een
andere richting dan de huidige genomen zouden moeten
worden. Uw uitspraak over de schaapskudde juichen wij
toe. Verder achten wij ons grotendeels ontslagen van het
geven van commentaar op wat in de nota nu verder volgt
over flora en fauna, omdat het rapport van de Natuur-
wacht hier uitvoerig op in gaat.

3) Amateur-onderzoekers
Interessant is wat U hierover op pagina 10 opmerkt. Wij
missen echter verdere uitwerking van deze gedachte. Hier
zouden wij de eerste plaats aan inventarisatie willen

8) Dagrecreatie
Hier lezen wij dat geen actief recreatiebeleid zal worden
gevoerd, gezien de beperkte draagkracht van bodem en
vegetatie, met name van de heideterreinen. De recreatie-
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druk, zo lezen wij verder, is op veel plaatsen uitgegroeid
tot het maximum wat toelaatbaar is, rekening houdend
met de doelstellingen natuur- en landschapsbehoud.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat hier
sprake is van een soort cirkelredenering. In de doelstel
ling van de Stichting, zo is het uitgangspunt, is een
innerlijke tegenstrijdigheid ingebouwd. Hoe kan een
dergelijke doelstelling dan houvast bieden om te bepalen
wat het maximum toelaatbare is? Het is juist deze
tegenstrijdigheid die verhindert dat de beheersnota
duidelijke criteria bevat en criteria zijn nodig in een
gebied als het Gooi dat op dit punt in zulk een wankel
evenwicht verkeert.
Waar is het maximum overschreden? U zegt dat het lijkt
dat b.v. bij de Tafelberg dit het geval is. Waarom? Als wij
door het Gooi wandelen of fietsen dan hebben wij de
stellige indruk dat het maximum hier en daar overschre
den is. Zondereen goed hanteerbare maatstaf zijn wij
bang dat de grens van het toelaatbare langzaam
opschuift, wat ook eigenlijk niet anders kan bij hand
having van de tegenstrijdigheid in de gehanteerde doel
stelling.
Mogen wij, ter voorkomen van al te snel afglijden, enige
suggesties doen?
- uitgave en verspreiding van een folder over natuur
terreinen zoals Staats Bosbeheer dat b.v. doet.
- meer bekendheid aan een strenger toezicht op het
naleven van het hondenaanlijngebod. Een kaartje
waarop duidelijk aangegeven wat waar mag en waar
niet.
- onze reeds eerder gedane suggestie om via de inning van
de hondenbelasting de aandacht van hondeneigenaren
op het aanlijnen te vestigen. Voor de goede orde sluiten
wij copie van onze brief d.d. 18 augustus 1982 aan de
Rentmeester in.
- inspelen op de veranderde en veranderende recreatie
druk, in plaats van propaganda maken om meer bezoek
aan te trekken, zoals nu gebeurt met betrekking tot de
Franse Kamp (zie Uw jaarverslag 1981, pagina 31 e.v.).
- opvoeding tot beter begrip van de waarde van het
milieu bij de schooljeugd is een schone zaak, maar wij
hebben bezwaar als dit ten koste gaat van het
surveilleren, wat nu het geval is.
- het surveilleren liever te voet of op de fiets dan per auto.
De.auto is bovendien een slecht voorbeeld voor het
publiek. Verder wat meer samenwerking met verwante
instellingen als Staats Bos en het Utrechts Landschap.
Tevens zou de surveillance niet bij de grenzen van het
gebied van een bepaalde eigenaar moeten ophouden.
- onderzoek of door samenwerking met gemeenten-
grond-eigenaren de kosten van beheer teruggebracht
kunnen worden.

9) Conclusie
Zoals wij onze plicht achtten, hebben wij ons in het
bovenstaande kritisch opgesteld. Enerzijds missen wij
veel in de concept- beheersnota, anderzijds hebben wij
waardering voor wat hij wel biedt en zeker voor al wat
het G.N.R., met te beperkte middelen, wel degelijk
presteert.
Als wij ons afvragen hoe het Gooi er thans uit zou zien
als nu ruim vijftig jaar geleden de stichters niet zulk een
vooruitziende blik hadden gehad, dan bevangt ons een
huivering. Wij dragen het G.N.R. dan ook een warm
hart toe, en in die gezindheid wagen wij het de laatste
opmerking, die weliswaar geen verband houdt met de
beheersnota, maar ons toch van het hart moet.
Zonder te pretenderen te weten hoe ’t wel zou moeten,

hebben wij het gevoel dat vorm en werkwijze van het
G.N.R. zich geleidelijk moeten aanpassen aan de
veranderde mentaliteit van de bevolking, wil voorkomen
worden dat de Stichting zich in een isolement dringt en
onnodige kritiek oproept.
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi

.tóïïSfc

1. Warandepark

Over dit onderwerp vindt u elders in dit nummer
meer. Hier zij in het kort bericht over de
wandeling voor leden en belangstellenden, welke
de Vereniging op zaterdagmorgen 5 februari j.1.
door het gebied van het Warandepark organi
seerde. De bossen en hellingen hadden zich ter ere
van deze gebeurtenis in een sneeuwjasje gehuld dat
een illusie van wintersport gaf. Zie de foto!
Hoewel wij voor deze wandeling in de eerste plaats
het college van B. & W. en de leden van de
gemeenteraad van Blaricum hadden uitgenodigd,
moest de verslaggever van de Gooi- en Eemlander
in zijn bericht wat spijtig constateren dat nagenoeg
geen politici aan de uitnodiging gehoor hadden
gegeven. Anderen gelukkig wel. Een naar
schatting 75-tal enthousiasten trok, in drie
groepen verdeeld, door de Warandebergen, met
een tweeledig doel: te constateren hoeveel afval er
in het gebied is gedumpt en verder om van het
merkwaardige en nog steeds mooie en boeiende
van de Warandebergen te genieten.
Weliswaar had een lezer aan de schrijftafel van de
daarnet genoemde krant de dag tevoren opge
merkt dat in de voorafgaande dagen opeens een
grote opruimwoede tentoon gespreid was, waarbij
vrachten illegaal gestort afval afgevoerd waren,
maar - zo constateerde hij verder - de wandeling
was daardoor niet overbodig geworden, want er
was genoeg rotzooi overgebleven. Dat hebben de
wandelaars op de zaterdag daarna ook kunnen
vaststellen! Maar er werd terecht ook terdege gelet
en gewezen op de natuurlijke schoonheid van het
terrein, immers in wezen gaat het daarom. De
houtwallen, de door bos omsloten akkertjes, de
zandoevers met hun zwaluwen en ook het verdere
gebied in de richting van de Gooiergracht, het zijn
allemaal kostbaarheden welke bewaakt en
beschermd moeten worden en die nu te vaak als
waardeloos gebied worden beschouwd waar het
goed vuil dumpen is.
De wandeling schijnt effect te gaan sorteren. Op
de agenda van de Commissie Ruimtelijke
Ordening van 8 februari stond opeens de
behandeling van het bijgestelde procedure-

tijdschema bestemmingsplan Warandepark en het
voorbereidingsbesluit gebied Warandepark als
agendapunten en in zijn vergadering van 21
februari nam de gemeenteraad van Blaricum het
voorbereidingsbesluit, waarbij de procedure
betreffende de ter visielegging en de inspraak
eveneens werd geregeld.
Het is inderdaad de hoogste tijd dat een behoorlijk
beheer gevoerd gaat worden en dat er een einde
komt aan het crossen met auto’s en motorfietsen
dwars door hei en vogelbroedplaatsen, dat circa
100 ton brokken asfalt worden opgeruimd en dat
de verspreid liggende inventaris van een zaak in
tweedehands auto-onderdelen gedeponeerd wordt
waar hij thuis hoort.

2. Bestemmingsplan ’De Weesboom' te Laren

Dit op 22 december 1982 door de raad van de
gemeente Laren vastgestelde plan regelt de
bestemming van een groot deel van de Larense
Enggronden. Het is goed dat dit plan er is, want de
grote natuurhistorische waarde van deze enggron
den wordt algemeen erkend en wordt bovendien
in de Larense Structuurstudie en in het onderha
vige bestemmingsplan met zoveel woorden
genoemd. En het milieukundig onderzoek van het
Gooi zegt dat, omdat slechts een stuk van de
Laarder Eng aan bebouwing is ontkomen, het
behoud van deze laatste resten zeer hoge prioriteit
verdient.
Nieuwe en verdere aantasting van de Larense Eng
is dan ook o.i. niet toelaatbaar en daarom zijn wij
bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in
beroep gegaan tegen een wijziging van het
ontwerp-bestemmingsplan zoals dit toen ter visie
lag. Onze bezwaren betreffen het gebied waar de
bestemming recreatie en landschapsbehoud is
gewijzigd in de bestemming recreatie, subbestem-
ming volkstuinen, waarbij maximaal 40% van het
hele gebied tot volkstuinen mag worden bestemd.
Deze uitbreiding van de recreatieve voorzieningen
achten wij onder de huidige omstandigheden in
Laren onjuist.
Het negatieve effect van de vier bestaande
voetbalvelden in de Laarder Eng, welke velden
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zijn aangelegd in een tijd dat de natuurhistorische
waarde van dit gebied nog niet tenvolle beseft
werd, dient zoveel mogelijk beperkt te worden.
Bezwaren hebben wij ook tegen de subbestem-
ming volkstuinen, waardoor het mogelijk zou
worden in de toekomst het meest oostelijk gelegen
voetbalveld als volkstuin te gaan gebruiken.
Verder hebben wij gepleit voor het geven van de
bestemming agrarisch gebied met grote landschap
pelijke waarde aan het meest westelijk gelegen
sportveld, waardoor het mogelijk zou worden op
den duur een gedeelte van de Eng in zijn oude
vorm te herstellen.
Tenslotte achten wij het van groot belang dat er
een verbod komt om zonder vergunning ontgron
dingen te verrichten. Daarmee zou het gebruik van
agrarische grond voor het kweken van graszoden
kunnen worden tegengegaan. Het euvel van de
graszodenkwekerij blijkt duidelijk uit het bestaan
van een graszodenkwekerij in het deel van de Eng
dat buiten het plan Weesboom valt!
Wij hopen bij G.S. een begrijpend standpunt te
vinden, omdat dit college enkele jaren eerder al in
zijn beslissing inzake het bestemmingsplan
’Zwarte Berg’ stelling nam tegen het indringen van
de dorpsbebouwing in de enggronden. Deze
beslissing werd verleden jaar door de Raad van
State volledig overgenomen.

3. Plan 'Gooi- en IJmeer’ van de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders

Tegen dit plan hebben wij enkele bezwaren
ingebracht, en wel betreffende:
•  de zandwinning in het Gooi- en IJmeer
•  de oeverrecreatie aan en de onsluiting van het

landhoofd bij de Stichtse Brug
•  de situering van een eiland ten Westen van het

bovengenoemde landhoofd
•  de jachthaven bij de Stichtse Brug.

De uitgangspunten van het plan zijn naar onze
mening te veel een extrapolatie van de trend uit het
verleden en te weinig gebaseerd op recente
ontwikkelingen welke grote invloed kunnen
uitoefenen op de toekomstige behoeften en
mogelijkheden.
Verheugend is dat de wateren onder de waarde-
volle Gooise kust tussen het Naarderbos en
Huizen de bestemming natuurgebied in het plan
hebben gekregen. Verontrustend is echter weer dat
in het gebied ten Noorden van dit natuurgebied
ontgronding mogelijk zal zijn. Als daar een
diepere vaargeul gegraven kan worden, dan zal de
watersport in de nabijheid van het reservaat

toenemen en blijft er van rustige vogelgebieden
weinig over.
Verder zijn wij tegen een concentratie van de
oeverrecreatie en de watersport bij het landhoofd
van de Stichtse Brug, gezien de nabijheid van het
nieuwe vogelreservaat en het z.g. vierde kwadrant
van de Oostermeent.
In het algemeen bepleiten wij in dit gebied slechts
beperkte oeverrecreatie toe te laten en een
geleidelijke afname van de recreatiedruk in het
oostelijk deel van het Gooimeer te verkrijgen.

4 .'De Zandzee' te Bussum

Het gaat hier om een stuk natuurterrein ten
noorden van het Sportfondsenbad te Bussum.
Reeds in 1974, toen de procedures rond dit
bestemmingsplan speelden, pleitten wij voor het
behoud van het Zandzee-complex met de
eikenwallen, de bijbehorende brede bosstrook en
de aangrenzende heide als wandel- en
recreatieterrein.
Wij treffen hier, zo schreven wij toen, nog de
laatste overgebleven stuifzandduintjes der eerste
vestiging met de heuvelresten van de historische
Gooiberg, heemkundig en landschappelijk van
grote waarde ook als overgangsgebied tussen de
veel te hoge flats en het westelijke natuurterrein.
In 1978 werd het bestemmingsplan ’Zandzee ’73’
herzien, en ook toen hebben wij geprotesteerd
tegen de zorgwekkende aantasting van het Gooise
landschappelijke karakter in de randzones van
Bussum en de aangrenzende natuurgebieden,
welke het gevolg zou zijn van de verstedelijkende
werking van het plan. Verdwijning van bomen en
bossages tezamen met de uitwissing van alle
historische paden en houtwallen in dit laatste
restje van het oude landelijke Bussum zou dan
ongetwijfeld onvermijdelijk zijn.
En nu, weer ruim vier jaar later, blijken er plannen
te bestaan waardoor dit natuurterrein met de
ondergang wordt bedreigd. Destijds kreeg een
noodgebouw, dat als laboratorium dienst doet
voor het Vitus College, een tijdelijke plaats
aangewezen in de Zandzee. Als dit gebouw zijn
functie niet meer zou behoeven uit te oefenen zou
het gehele terrein, inclusief de nog bestaande
vijver, worden opgeknapt en voor het publiek
opengesteld. Nu blijkt dat niet alleen het terrein
aan het Vitus College zal worden overgedragen,
maar dat het, inclusief de vijver, geschikt wordt
gemaakt voor een sportveld. Dit zal de verdwij
ning van de Zandzee betekenen; de restanten van
de historische Molenaarsberg zullen tot een
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wandelpad zijn teruggebracht.
Aangezien door het gemeentebestuur beslissingen
worden genomen die de grondtransactie met het
Vitus College mogelijk maken hebben wij onze
bezwaren tegen de plannen in een brief aan B. &
W. en de raadsleden van Bussum uiteengezet.
Elders in dit nummer vindt u nog een bijdrage
over de Zandzee, en de daar, na zandwinning
ontstane plas, van de hand van Dr. W.K. Kraak.

Naardermeertochten 1983

Ook dit jaar hebben wij voor leden en hun
gezinsleden de traditionele ’Naardermeertochten’
georganiseerd en wel 19 tochten voor in het totaal
ca. 300 deelnemers.
De data zijn:

datum pers. afvaart
A. Zaterdag 30 april 18 13.00 uur
B. Zaterdag 7 mei 18 13.00 uur
C. Donderdag 12 mei 18 9.00 uur
D. Zaterdag 14 mei 18 13.00 uur
E. Zondag 15 mei 14 13.00 uur
F. Zaterdag 21 mei 18 6.00 uur
G. Zaterdag 21 mei 18 13.00 uur
H. Zondag 22 mei 14 10.00 uur
I. Maandag 23 mei 14 10.00 uur
J. Vrijdag 27 mei 18 19.00 uur
K. Zaterdag 28 mei 18 6.00 uur
L. Zondag 29 mei 14 13.00 uur
M. Vrijdag 3 juni 18 19.00 uur
N. Zaterdag 4juni 18 13.00 uur
O. Vrijdag 10 juni 18 19.00 uur
P. Zaterdag 11 juni 18 9.00 uur
Q. Zondag 12 juni 14 13.00 uur
R. Zaterdag 25 juni 18 9.00 uur
S. Zondag 26 juni 14 13.00 uur

De kosten van de tochten bedragen f 10,50 p.p.
met eigen vervoer. Bij de bevestiging van uw
inschrijving ontvangt u een routebeschrijving naar
het Naardermeer. De tocht op het Naardermeer
duurt ca. 3 uur en wordt gemaakt in open boten.
In verband met de weersgesteldheid zorge men
voor passende (warme- en/of regen) kleding.
Vergeet ook uw kijker en/of fotoapparaat niet.
Mocht u met vervoersproblemen zitten, neemt u
dan even contact op met mevrouw Mastbergen.

Aanmelden door storting van het verschuldigde
bedrag op de Bondsspaarbank voor midden- en
oost Nederland te Amersfoort t.g.v. rek. nr.
94.24.20.985 t.n.v. Naardermeertochten Bussum
(gironummer van de bank 310031).
Op de achterzijde van uw girobiljet s.v.p. duidelijk
vermelden:

1. Naardermeer.
2. Uw naam, adres en gironummer indien deze

niet op de voorzijde van het formulier vermeld
zijn.
3. Aantal personen.
4. de LETTER van de tocht van uw voorkeur.
5. De letters van eventueel andere mogelijke data
in volgorde van voorkeur.

Uw aanvragen zullen in volgorde van ontvangst
worden behandeld. Wij moeten ons de vrijheid
voorbehouden om, zoveel mogelijk met inachtne
ming van de wensen der deelnemers, hen in te
delen over het beperkte aantal beschikbare
plaatsen per tocht; daarbij moet misschien worden
gewisseld of zelfs teleurgesteld. Wij vertrouwen
hiertoe gaarne op goed begrip en medewerking. U
ontvangt tijdig bericht over definitieve plaatsing.

Informatie Mevr. J.B. Mastbergen-Vlasveld, Kon.
Emmalaan 11, 1405 CJ Bussum, tel. 33895.

Excursie naar het Kroondomein bij Apeldoorn op
zaterdag 14 mei 1983

Dit wordt een bustocht (met gids), verder een
bezoek aan de theetuin in de paleistuin ’t Loo,
koninklijke stallen en westelijke vleugel van ’t
paleis.
U kunt zich alvast opgeven voor deze tocht door
de kosten ad f 30,- te storten op postrekening
262888 t.n.v. penningmeester van de Vereniging
Vrienden van het Gooi te Bussum.
Inlichtingen telef. onder nr. 02159-33895. Duur:
10.30 tot 19.00 uur.

Wandelexcursies voorjaar 1983

Zaterdag 7 mei: Wandelexcursies op het
’s-Gravelandse Landgoed Gooilust. Dit Landgoed
staat bekend om z’n vele boomsoorten en de
Rhododendron vallei. De wandeling staat onder
leiding van de Natuurwacht. Samenkomst en ver
trek bij toegangshek Corverslaan. De Corverslaan
is te bereiken via Leeuwenlaan. Vertrek 10.00 uur,
duur wandeling 2 uur.

Zondag 15 mei: Wandelexcursie in het heidegebied
Tafelberg en Blaricumse heide. Tijdens de
wandeling zal verteld worden over het belang van
de heide-vegetatie van de leemkuilen aldaar,
terwijl tevens van de bloeiende brem te genieten
valt.
De wandeling staat onder leiding van de
Natuurwacht.
Samenkomst en vertrek van parkeerplaats bij
Restaurant Tafelberg aan de Boissevainweg/Naar-
derweg Blaricum.
Vertrek 11.00 uur, duur wandeling 2 uur.

Voor meer inlichtingen omtrent de wandeling
kunt u terecht bij J. Kamies, Bussum, telefoon
02159-15995, liefst na 16.00 uur.
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Algemene Ledenvergadering
Vereniging Vrienden van het Gooi.

Uitnodiging tot het bijwonen van de
Jaarlijke Algemene Ledenvergadering op don
derdag 19 mei 1983, ’s avonds om 8 uur, in
’Oud-Bussem’ aan de Flevolaan 69 te
Naarden.

Na het huishoudelijke deel, de agenda waarvan
hieronder is afgedrukt, wordt een ogenblik gepauzeerd,
waarna de Heren Drs. H.E. van der Lans en Drs. J.
Meulenbroek, beiden bioloog en nauw betrokken bij het
Vrijwillig Natuurbeheer in Nederland, zullen vertellen
over vrijwillig natuurbeheer, in het bijzonder in het
Spanderswoud en de Warandebergen. Hun uiteenzetting
zal met enkele kleurendia’s toegelicht worden.

Agenda

1) Opening door de voorziter. Mededelingen en verzoek
tot dispensatie van artikel 14 van de statuten van de
vereniging.

2) Notulen van de ledenvergadering van 28 oktober
1982 in 't Spant te Bussum. Deze notulen zijn
gepubliceerd in het Bulletin van december 1982, No.
29.

3) Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar
1982 (zie hierachter).

4) Rekening en verantwoording door de penningmees
ter over 1982. (zie hierachter).

5) Verslag van de commissie tot het nazien van de
boeken (zie hierachter).
Goedkeuring van de jaarrekeningen en décharge van
het bestuur voor het geldelijke beleid over 1982.

6) Begroting voor 1983 (zie hierachter).
Uit de jaarrekening 1982 en de begroting 1983, welke
door de penningmeester mondeling nader zullen
worden toegelicht, blijkt de noodzaak de minimum
contributie vanaf 1984 te verhogen.
Vandaar het volgende voorstel:

7) Voorstel tot wijziging van artikel 1 van het
Huishoudelijk Reglement, dat bij aanname van het
voorstel zal luiden: De gewone leden, natuurlijke
personen, betalen een jaarlijkse contributie van
minstens f 15,-.
Het tweede en volgend lid van een gezin betaalt een
jaarlijkse contributie van minstens f 10,-.
Natuurlijke personen kunnen lid voor het leven
worden door betaling ineens van f  250,-.
Rechtspersonen - gewone leden - betalen een
jaarlijkse contributie van minstens f  75,-.
De laatste twee leden van dit artikel blijven
ongewijzigd.

8) Benoeming van de commissie tot het nazien der
boeken over het lopende verenigingsjaar.

9) Verslag van de Natuurwacht over 1982 en de in dat
jaar gehouden excursies (zie hierachter).

10) Bestuursmutaties:
De heer H.W.E. Dieperink treedt volgens rooster af
en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor in de
aldus ontstane vacature en in de sinds enkele jaren
vacante plaats te benoemen:
Drs. H. van Goudoever, geb. 1927 en wonende in
Laren. Studeerde natuurkunde te Leiden en werkt
thans bij Draka Kabel in Amsterdam. Was raadslid
in de plaats van zijn inwoning. Interessert zich in het
bijzonder voor planologie in het Gooi.
De heer W.J.B. Nugteren, geb. 1942 en wonende in
Bussum. Studeerde na zijn middelbare schooloplei
ding Industrieële Vormgeving in Eindhoven.
Behartigt Public Relations en Publiciteit voor de
Rabobank in Amstelveen. Zijn interesse gaat in het
bijzonder uit naar alles wat de natuur in het Gooi
betreft.
Tenslotte stelt het bestuur voor de heer Mr. J.E.
Brikkenaar van Dijk, sinds 1980 bestuurslid, tot
voorzitter te benoemen. Volgens artikel 7 van het
Huishoudelijk Reglement kunnen de leden eveneens
kandidaten stellen, mits uiterlijk 48 uur vóór de
vergadering aangemeld en ondertekend door min
stens 5 leden.

11) Rondvraag.
12) Sluiting.

N.B.! Op het terrein van Oud-Bussem is voldoende par
keergelegenheid, maar men plaatse zijn auto NIET vlak
voor het huis. Men volge de aanwijzingen die ter plekke
gegeven zullen worden.

Jaarverslag van de secretaris over 1982.

In het begin van het jaar werd de samenstelling van het
bestuur veranderd in die zin, dat de heer Oost Lievense
het financiële beheer overnam en dat de tot dan
penningmeester zich met het secretariaat belastte. Deze
verandering werd geëffectueerd nadat in februari de
kascommissie zijn controle had verricht en de nieuwe
penningmeester zodoende met een schone lei kon
beginnen.
Als gevolg van een enigszins gewijzigde opzet van het
secretariaatswerk werd besloten de band met het
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gemeentehuis van Blaricum, waar vele jaren lang al het
type- en copieërwerk werd verzorgd, te beëindigen. In
een persoonlijk bezoek aan de burgemeester heeft Uw
secretaris de grote dank van de vereniging voor de vele
goede zorgen tot uiting gebracht, terwijl ook node
afscheide genomen werd van de dames die op het
gemeentehuis voor de vereniging gewerkt hadden. Door
de toenemende druk van werk aan haar kant moest soms
correspondentie voor de Vrienden te lang blijven liggen.
Afdoende concentratie van plaats en tijd is nu vrijwel
bereikt, mede dankzij de aanschaf van een goede
copieërmachine en het feit dat mevrouw Mastbergen
steeds op korte termijn het typewerk kan verrichten.
Op 14 april vond in het Raadhuis van Naarden de
presentatie plaats van het boek 'Het Gooi bekeken en
besproken’, dat op instigatie van de vereniging tot stand
is gekomen, in tegenwoordigheid van o.a. de
Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, de
plaatsvervangend voorzitter van het Gooisch Natuur
Reservaat en de burgemeesters van een aantal Gooise
gemeenten. Ook op deze plaats zij nogmaals onze dank
gebracht aan de redactiecommissie, de heren de
Vrankrijker, Renou en Bonebakker, en aan alle auteurs,
die op voortvarende wijze meegewerkt hebben!
Op 6 mei vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in de
bij de Uitgeversmaatschappij Strengholt als kantoor in
gebruik zijnde hofstede Oud Bussem, een passende
plaats voor een vereniging welke zich met het Gooi bezig
houdt. Voor het overige wordt hier naar de reeds elders
gepubliceerde notulen verwezen.
Op 20 juli verscheen de tweede druk van de ’groene
kaart’ van het Gooi, waarin onze vereniging met 500
exemplaren participeerde. Deze kaart wordt aan nieuwe
leden cadeau gegeven en is overigens tegen de speciale
ledenprijs van f 4,50 te koop.
Op 12 augustus overleed ons erelid, tevens oud-
bestuurslid Ir. H.P. Uittenbogaard. Het bestuur was bij
zijn crematie aanwezig, De heer Uittenbogaard heeft heel
veel voor de Gooi-vrienden gedaan en wij zullen zijn
vertrouwde gestalte op de vergaderingen node misen.
Op 28 oktober vond de najaarsvergadering plaats, waar
het bestuursvoorstel om in 1983 de proef te nemen om
het Bulletin van de vereniging gecombineerd uit te geven
met het Tijdschrift van de Stichting Tussen Vecht en
Eem (T.V.E.) aan het oordeel van de leden onderworpen
werd. Het bleek dat het overgrote deel van de
aanwezigen het voorstel ondersteunde, zodat in 1983 vier
gecombineerde afleveringen zullen verschijnen. In de
loop van dat jaar zal door middel van een schriftelijke
enquête het gevoelen van de lezers gevraagd worden,
zodat daarna een besluit voor de verdere toekomst
genomen kan worden. De voorbereidende besprekingen
om tot deze stap te komen hebben lange tijd gevergd,
wat voor een groot deel aan de terughoudendheid van
Uw bestuur te wijten is. Afgewacht moet worden of uit
de leden van de Vrienden voldoende respons en
medewerking zal komen om onzerzijds voldoende
inbreng in het Tijdschrift te kunnen handhaven.
Gelukkig kan tevens gezegd worden dat het bestuur geen
overhaaste stap gedaan heeft, maar na ampele
overwegingen tot de conclusie gekomen is dat het hier

een goede zaak betreft, welke bij slagen ruime gevolgen
kan hebben. De ledenvergadering heeft dat eveneens zo
aangevoeld door te constateren dat het gezichtsveld van
de leden van onze vereniging verruimd zal worden,
terwijl omgekeerd de donateurs van T.V.E. betrokken
zullen worden bij informatie over fauna, flora en
ruimtelijke ordening van het Gooi. Het bestuur zal zich
in elk geval grote inspanning getroosten om deze proef
tot een succes te maken.
In de loop van het jaar kwam er duidelijkheid in de
kwestie van het heideschonen, welke bezigheid door
onverwachte misverstanden tot een splijtzwam dreigde te
worden. Gelukkig kan nu geconstateerd worden dat de
zaak tot normale proporties is teruggebracht. De
werkgroep welke zich met het heideschonen bezig houdt
werkt in nauwe samenwerking met het G.N.R. Onze
vereniging heeft zijn terughoudendheid laten varen en
steunt de werkgroep graag, nu vaststaat waar de
verantwoordelijkheid ligt.
Het heideschonen is overigens nog steeds een min of
meer omstreden punt, op welk stuk misschien pas meer
duidelijkheid zal komen als de resultaten van het
Heidesymposium uitgewerkt zullen zijn.
Verheugend is het hier nu ook te kunnen vaststellen dat
de verstandhouding met onze Natuurwacht weer gezond
geworden is. Ons bestuurslid Majoor houdt zich in het
bijzonder met de gang van zaken van de Natuurwacht
bezig.
Gedurende het hele verslagjaar bleef een reeks van zaken
de aandacht van het bestuur in beslag nemen. In het
Bulletin is regelmatig daarover bericht, zodat met een
enkele vermelding hier volstaan kan worden.
Het vierde kwadrant Oostermeent is er één van. Het
Warandepark is een gebied dat door vergaande
verwaarlozing snel in betekenis achteruit loopt, zo snel
dat te vrezen valt dat als het in dit tempo doorgaat er
binnekort weinig meer te redden zal zijn. Gelukkig
schijnt op dit ogenblik - februari 1983 - het
gemeentebestuur van Blaricum de ernst van de toestand
in te zien en de kwestie van het beheer en bestemming in
elk geval op de agenda’s te plaatsen.
De Raad van|State deed in zake het bestemmingsplan van
Laren 'Zwarte Berg’ een in alle opzichten aan de wensen
van natuur- en milieuverdedigers beantwoordende
uitspraak. Jammer slechts dat de overheid noch pers veel
aandacht aan deze toch erg belangrijke beslissing gewijd
hebben.
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland keurde in grote lijnen het bestemmingsplan van
Bussum ’Kamphoeve’ goed, daarmee alle verlangens van
onze en andere verenigingen afwijzend. Wij zijn bij de
Raad van State in beroep gegaan.
De Gooikust, het vogelgebied op het voorland bij de
Stichtse Brug, de jachthavens en de surfers, het zijn
evenzovele onderwerpen welke ons bezig blijven houden.
Met des te meer genoegen valt dan te berichten dat uit
onze leden enkelen naar voren zijn gekomen die zich met
bepaalde onderwerpen willen bemoeien om hun speciale
kennis van milieuzaken ten nutte van de vereniging aan
te wenden.
Het bestuur onderhield contacten met het dagelijks
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bestuur van het G.N.R. en van het Gewest. Met veel
aandacht woonden wij het door G.N.R. ter gelegenheid
van zijn 50-jarig bestaan georganiseerde Heidesympo-
sium bij.
Bestuursvergaderingen vonden 10 maal plaats, een
enkele keer in tegenwoordigheid van een lid van de Raad
van Advies.
Het ledental bedroeg aan het eind van 1982 4253, wat
weer een langzame stijging betekent. Meer leden blijft
echter niet alleen prettig, het is ook nuttig en nodig om
met des te meer kracht de voortdurende en, naar wij
vrezen, nog steeds groeiende bedreiging van het Gooi het
hoofd te kunnen bieden.

Gooilandshow in Hilversum.
Onze wensen zijn niet veranderd: meer en betere
rustgebieden voor wild in het bos, voor heidevogels,
afsluiting van het teveel aan paadjes, betere en duidelijke
bebording in de natuurterreinen.
De excursies tenslotte genoten de gebruikelijke grote
belangstelling.

J. Kamies.

Jaarverslag over 1982 van de Gooise Natuurwacht

De Natuurwacht heeft in het afgelopen jaar weer een
bijdrage kunnen leveren aan de zorg voor milieu, natuur
en dier. Maar er zal nog veel aan zowel collectief als
individueel gedrag verbeterd moeten worden, willen wij
met z’n allen kunnen blijven genieten van de natuur in
het Gooi.
Waarschijnlijk is één van de oorzaken van verkeerd
gedrag van een deel van het publiek een vervreemding
van de natuur, een niet weten wat men er mee aan moet,
en moet verbetering komen van het kweken van meer
begrip en kennis, zodat er weer een band ontstaat tussen
mens en natuur.
Waren er dus de nodige moeilijkheden met het publiek
als het op onjuist gedrag gewezen werd, anderzijds valt er
ook weer bij velen een groeiende belangstelling waar te
nemen.
Heel veel moeilijkheden waren het gevolg van het los
laten lopen van honden, want kennelijk zijn veel
hondenbezitters niet op de hoogte van het hondenaan-
lijngebod. Het ware te wensen dat het G.N.R. meer aan
deze zaak deed, wat zou kunnen door meer bekendheid
te geven aan de gebieden waar de diverse geboden
gelden, b.v. door de uitgifte van een eenvoudig en
duidelijk kaartje.

Hieronder volgen nog enkele losse opmerkingen en
vermelding van speciale wensen van de Natuurwacht.
Er is een toenemend bezoek aan de Gooise natuur te
constateren, en wel speciaal aan de heidevelden, welke nu
juist het meest kwetsbaar zijn. En niet alleen de hei zelf,
maar ook de specifieke aan de hei gebonden dieren. Juist
daarom ook is het beperken van het rennen van hond en
eigenaar dwars door de hei zo belangrijk!
De Vereniging van Vrienden steunt de Natuurwacht op
verschillende manieren, waardoor wij meer aan voorlich
ting konden doen en ook onze herkenbaarheid naar
buiten konden vergroten.
Al een tijd zijn wij bezig met de opleiding van een acht tal
aspirant-natuurwachters; in het komende najaar willen
wij bij voldoende animo, de theoretische en practische
begeleiding voortzetten.
Ook hebben velen van ons propaganda gemaakt voor
Natuurwacht en Vereniging bij gelegenheden als de
Herfstflora in Singer, de Bijenmarkt in Bussum of de
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Financieel Verslag over 1982

Balans per 31 december 1982

Activa Passiva

giro f 15.93831 debetsaldo bankgirorek f. 5.720,05
bondsspaarbank H’sum vooruitontvangen

bankgiro rek. f —,— contributies 1983 f29.411,50
depos. rek f25.000 — f25.000,— kapitaal per 1.1.’82 f74.961.46

bondsspaarbank Laren bij:
i.z. Naardermeer- dep. P.T.T. postale
tochten f 599,46 diensten f 500 —

effecten f53.506,— f75.461,46
P.T.T. deposito bij:
i.z. postale diensten f 1.000,— koerswinst effecten f 7.085,—

gooiboek f 9.464,15 f82.546,46
gooikaarten p.m. af:
posters p.m. koersreserve effecten f 3.506,—

f?9.Ó4Ó,4é

af: nadelig saldo
expl. rek. 1982 f 18.420,09
kapitaal per 31.12.’82 f60.620,37
koersres.effecten f 3.506,—
reserve gooiboek f 2.250 —
res. voor alg. doeleind. f 5.000,—

Totaal f 106.507,92 Totaal f 106.507,92

Exploitatierekening 1982

Lasten Baten
begroting resultaat
f 18.000,— secretariaat f 18.914,88 f50.000,— contributie f49.286,25
f 5.000,— aanschaf copieermach. f 5.820,94 f 9.000,— rente bank en effecten f 7.281,57
f 19.000,— bulletin, drukw., porto f34.088,79 p.m. gooikaarten en posters f 361,25
f 2.000 — vergaderingen f 1.627,95 f 3.200,— nadelig saldo f 18.420,09
f 1.000 — representatie f 204,20
f 1.500,— lidm. en donaties f 592 —
f 1.000,— natuurwacht f 1.857,91
f 700,— gooisch natuurreserv. f 2 8 3 ,-
f 5.000,— propaganda f 2.137,62
f 1.000,— excursies f 2.850,44
f 5.000,— aankopen gooiboek f —,—
f ---,--- bankkosten en bewaar-

loon effecten f 318,93
f —,— w.a. verzekering f 132,50
f — — gooikaarten f 2.800 —
f 3.000 — onvoorzien: uitgegev.

aan kosten jur. adv. f 3.720,—

f62.200,— totaal f75.349,16 f 62.200,— totaal f75.349,16
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Specificatie effekten per 31.12.1982

nom. 5000 8 %  Nederland 1976-91 a 101,50 5075,—
nom. 3000 n %  Nederland 1976-86 a 104,60 3138,—
nom. 12000 8 % B.N.G. 1977-87 a 101,40 12168,—
nom. 10000 9'A % B.N.G. 1976-87 a 107,70 10770,—
nom. 5000 12 % % Ned.Ontwikk.Bank 1987-96 a 123,10 6155,—
nom. 15000 11 % A.B.N.Kap. 1982-2002 a 108,00 16200,—

53.506,—

Verslag van de verificatiecommissie over 1982

Ondergetekenden,

D.L. Eekhof wonende te Bussum, H.E. Toet wonende te Hilversum en R.F. Volz wonende te Laren, benoemd als
leden van de Commissie tot het nazien van de jaarstukken over 1982 van de Vrienden van het Gooi, hebben op 24
maart 1983 met de penningmeester van de Vereniging de bedoelde stukken doorgenomen.
De balans en de exploitatierekening gaven respectievelijk een kapitaal van f  60.620,37 per 31 december 1982 en een
nadelig saldo van f 18.420,09 over 1982.
Zij adviseren de algemene ledenvergadering genoemde Jaarstukken goed te keuren en de penningmeester te
dechargeren voor het gevoerde beheer over het jaar 1982.

Hilversum, 28 maart 1983.

D.L. Eekhof, H.E. Toet, R.F. Volz.

Lasten

Begroting 1983

1983 (1982) 1983 (1982)

secretariaat
bulletin en portokosten
vergaderingen
representatie
lidmaatsch. & donaties
natuurwacht
gooisch natuurreserv.
propaganda
excursie
onvoorzien
gooiboek

f 18.000,
f42.000,
f 2.000,
f 1.000,
f 700,
f 2.500,
f 300,
f 1.000,
f 1.500,
f 2.500,
f 2.500,

f71.500,— (f62.200,—)

(f23.000,—)
(f 19.000,—)
(f 2.000,—)
(f 1.000,—)

— (f 700,—)
— (f 1.500,—)
— (f 700,— )
— (f 5.000,—)
— (f 1.000,—)
— (f 3.000,—)
— (f 5.000,—)

contributie
rente bank en effecten
nadelig saldo

f50.000,— (f50.000,—)
f 7.000,— (f 9.000,—)
f 14.500,— (f 3.200,—)

f71.500,— (f62.200,—)

Toelichting bij de Begroting 1983.

De in het oog springende verschillen van de Begroting 1983 ten opzichte van de begroting 1982 zijn de kosten voor het
Bulletin en porto (hoger geraamd met f  23.000.—), propaganda (lager geraamd met f  4.000,—) en het geraamde
nadelig saldo 1983 ad. f 14.500,— (voor 1982 f 3.200,— met een actueel nadelig saldo over het afgelopen jaar ad.
f 18.420,09).
De oorzaak van het tegenvallende resultaat 1982 alsmede van het geraamde nadelig saldo voor het lopende jaar ligt in
de omstandigheden dat Uw Bestuur heeft gemeend 1982 en 1983 meer ten koste te leggen aan de uitgifte van ons
tijdschrift hetwelk in 1983 in samenwerking met de Stichting Tussen Vecht en Eem zal uitkomen.
Hierdoor meent Uw Bestuur het contact met onze ruim 4000 leden beter te kunnen onderhouden en daarnaast 4x
maal per jaar een tijdschrift te kunnen uitgeven hetwelk qua inhoud, om vang en opmaak een aanzienlijke verbetering
ten opzichte van vorige jaren zal betekenen.
Als zodanig heeft Uw Bestuur een zekere teruggang van ons kapitaal in de jaren 1982 en 1983 menen te kunnen
verantwoorden.
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TVE-Activiteiten

Cursus Gooise Historie 1983/’84.
Zelf op zoek naar de geschiedenis van de regio.

De Stichting Tussen Vecht en Eem’ heeft onder
andere tot doel het bevorderen van de belangstel
ling voor en de kennis van onze regio in historisch
perspectief. Hiervoor bestaat een grote en
groeiende interesse. Toch valt er bij velen enige
aarzeling te bespeuren om met die belangstelling
wat te gaan doen.
Om hierbij te helpen organiseert TVE ook in het
seizoen 1983/84 weer een cursus ’Gooise Historie’,
waarbij door deskundigen de weg wordt gewezen
om zelf op zoek te gaan naar de geschiedenis van
de regio. Binnen deze cursus bestaat de mogelijk
heid om met hulp van de cursusleiding met enkele
door de cursisten zelf gekozen onderwerpen (zelf
of in kleine groepjes) aan de slag te gaan.
De cursus is bedoeld voor een ieder die geïnteres
seerd is in: Ankeveen, Baarn, Blaricum, Bussum,
Eemnes, ’s-Graveland, Hilversum, Huizen, Korten-
hoef, Laren, Loosdrecht, Muiden, Muiderberg,
Naarden, Nederhorst den Berg en Weesp.

De bijeenkomsten vinden steeds plaats op
zaterdagmorgen, van 9.30 tot 12.30 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
24sept. 1983
’Op ?oek naar de Gooise historie’;
door: Dr. A.C.J. de Vrankrijker;
plaats: Naarden
15 okt. 1983
’Gooise archieven’; door: Mr. W.G.M. Cerutti;
plaats: Huizen
19 nov. 1983
’Gooise literatuur, prenten en kaarten’;
door: E.E. van Mensch;
plaats: De Vaart, Hilversum
21 jan. 1984
’Oud Schrift’; door: I.M.H. Kemperman-Wilkes;
plaats: Muiden
18 febr. 1984
’Lokaal historisch onderzoek, een voorbeeld’;
door: J.V.M. Out;
plaats: Eemnes
7 april 1984
’Evaluatie - Hoe nu verder?;
door: Dr. A.C.J. de Vrankrijker, J.V.M. Out, Mr.
W.G.M. Cerutti;
plaats: Bussum

Het aantal deelnemers dat aan de cursus kan
meedoen is niet onbeperkt. Aanmeldingen worden
in volgorde van binnenkomst behandeld.

U kunt zich opgeven door de bij dit nummer
gevoegde antwoordkaart in te zenden, uiterlijk
vóór medio juni. Desgewenst kunt u ook eerst
nadere informatie vragen en wel telefonisch bij
H.E.W. Kwak, (na 19.30 uur) 02159-35692,
E.A.M. Scheltema-Vriesendorp, 02159-43610 of
bij K. Kool, 02153-15680.
De kosten van de gehele cursus, inclusief
cursusmateriaal, bedragen f 27,50.
U gelieve dit bedrag over te maken op de
girorekening van TVE te Laren, nr. 3892084 onder
vermelding van ’Cursus Gooise Historie 1983/84’.
Na ontvangst van betaling kunt u rond 1
september het eerste cursusmateriaal!tegemoet zien.

Uitnodiging voor de opening van de TVE-
tentoonstelling 'Bussum’s Bloei in Beeld 1880-1930’
op 7 mei 1983

Ter gelegenheid van de Jaardag is door TVE een
tentoonstelling georganiseerd in het gemeentehuis
van Bussum: ’Bussum’s Bloei in Beeld 1880-1930’.
Deze tentoonstelling belicht vooral de periode dat
er in Bussum een cultureel klimaat van niveau was
met mensen als de arts/schrijver/idealist Frederik
van Eeden (’Walden’), de dichter/politicus Her
man Gorter, de schilder/kunstcriticus Jan Veth,
de architect K.P.C. de Bazel en literaire figuren als
Willem Kloos.
Voorts wordt de ontwikkeling van Bussum
geschetst van de beginperiode tot aan het
centrum-plan, waarbij ondermeer aandacht wordt
besteed aan Bussum als tuin- en villadorp. Ook de
natuur in en rond Bussum zal aan bod komen.

Plaats: de tentoonstelling wordt gehouden in de
hal van het gemeentehuis van Bussum.
Openingstijden: zaterdag 7 mei 14-16 uur; maandag
9 mei t/m  vrijdag 13 mei 9-17 uur;
zaterdag 14 mei 10-15 uur.

De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 7
mei met het volgende korte programma:
- 14.00 uur: welkomstwoord|dooride voorzitter van

TVE
- 14.05-14.35: drie inleidingen over facetten van de

tentoonstelling:
H. Duits, Literaire figuren in Bussum
J.W.A. Beltman, Bussum enlhet groen

G. van der Pol, De architect De Bazel en Bussum
-14.35: Opening van de tentoonstelling door
de heer J. Aantjes, burgemeester van Bussum.
Vervolgens drankje en gelegenheid tot bezichtiging
van de tentoonstelling.
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Stichting ’Tussen Vecht en Eem’
Uitnodiging voor de Jaardag -14 mei 1983
Bussum
Aan: - donateurs van TVE

- leden van de Vereniging van Vrienden van het Gooi
- leden/donateurs van binnen TVE samenwerkende organisaties
- leden van het Algemeen Bestuur van TVE
- overige belangstellenden

De jaardag vormt ieder jaar weer een hoogtepunt in de activiteiten van TVE. Op die dag kunnen
contacten met vele organisaties worden gelegd of verstevigd en kunnen mensen die in het Gooi en de
Vechtstreek geïnteresseerd zijn, elkaar ontmoeten.
Die dag presenteert TVE zich aan een ruim publiek en laat zien dat het de moeite waard is donateur
van TVE te zijn of te worden.
Dit jaar wordt de Jaardag in Bussum gehouden en wel op zaterdag 14 mei.
Er is een aantrekkelijk programma dat u hieronder ziet afgedrukt.
Aan de Jaardag zijn geen kosten verbonden, behalve als u - na het ochtendprogramma - aan de
gezamenlijke lunch wilt deelnemen. Dan gaarne de bij dit nummer gevoegde antwoordkaart
inzenden.
Doet u dit snel want er is altijd veel belangstelling.
De Jaardag is voor iedereen toegankelijk; ook niet-donateurs zijn welkom.
Wij hopen u allen op 14 mei in Bussum te kunnen begroeten.

Mr. D.C.J. Bakker
Secretaris van TVE

Programma Jaardag TVE-14 mei 1983 - Bussum
10.00 Ontvangst met koffie in gemeentehuis te Bussum
10.15 Opening door Mevr. M.D. Koning, wethouder van Bussum
10.20 Jaarvergadering van TVE (1. Opening en mededelingen; 2. Jaarverslag TVE 198(2; 3. Begroting

1983; 4. Rondvraag en sluiting)
10.45 Presentatie van activiteiten en plannen door een tiental bij TVE aangesloten organisaties
11.45 Inleiding op de tentoonstelling ’Bussum’s Bloei in Beeld 1880-1930’
12.00 Gelegenheid tot bezichtiging van de tentoonstelling onder genot van een drankje
12.45 Gezamenlijke lunch in het gemeentehuis (raadhuiskelder)
14.00 Wandeling naar Werk IV (nabij Het Spant), (vervoer wordt geregeld voor deelnemers voor wie

deze wandeling bezwaarlijk is).
14.30 Bezichtiging van Werk IV, het Hoofdwerk van het zgn. ’Offensief vóór Naarden

(rijksmonument). Zie hiervoor ook het artikel van M.J.M. Heyne, De forten van Bussum en
hun Verboden Kringen, elders in dit nummer).

Aan de Jaardag - die voor iedereen toegankelijk is, ook niet donateurs zijn welkom - zijn geen kosten
verbonden, behalve voor hen die aan de lunch deelnemen (f 17,50, ter plaatse te voldoen; gaarne
opgeven via bij dit nummer gevoegde antwoordkaart, in te zenden vóór 10 mei a.s.)

Nadere informatie over de Jaardag en ’opgaven op het laatste moment’ bij mevr. Scheltema
(02159-43610) of de heer Bakker (na 19.00 uur: 02159-12846).
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Jaarverslag TVE over 1982

Jaardag 1982

Op 15 mei 1982 werd in Weesp de jaardag gehouden,
grotendeels in het 18e eeuwse stadhuis.
Op het programma stonden o.a.:
- uitreiking van de erepenning van de stad Weesp met

bijbehorende oorkonde aan de heer Jac. Salomons;
- aanbieding van het eerste exemplaar van het boek

’Weesper molens’, geschreven door mevrouw G.S.
Koeman-Poel;

- een concert verzorgd door mevrouw Over de
Linden-Haasbroek op het carillon van de
Laurenskerk;

- historische wandeling door Weesp, met uitleg door
plaatselijke deskundigen;

- lezing over het stadhuis van Weesp door de heer A.
Stork, architect te Weesp;

- bezoek aan de middeleeuwse Laurenskerk, met
inleiding over de historie van de kerk en orgelconcert;

- bezoek aan het Gemeentemuseum in het stadhuis,
waar door TVE een speciale tentoonstelling was
ingericht over een collectie middeleeuwse handschrif
ten en boeken, oorspronkelijk afkomstig uit Weesp.

Mede door het fraaie weer en de grote belangstelling
werd het een boeiende en geanimeerde dag.

Bestuur; Samenwerking met de Vrienden

Het Dagelijks bestuur kwam gemiddeld eens per maand
bijeen; het Algemeen bestuur vergaderde op 8 maart en
13 september 1982. De samenwerking met de Vereniging
van Vrienden van het Gooi vormde een belangrijk
agendapunt.
De voornemens tot deze samenwerking zijn in
verschillende nummers van TVE in 1982 toegelicht.
De samenwerking heeft inmiddels geresulteerd in een
gemeenschappelijk tijdschrift, waarvan het tweede
nummer nu voor u ligt.
De Stichting voor Banistiek en Heraldiek heeft zich uit
het Algemeen bestuur teruggetrokken.
Het Algemeen bestuur kon worden uitgebreid, door het
toetreden van de heer A. van Keulen als vertegenwoordi
ger van de nieuw-opgerichte Historische Kring Blaricum
en de heer M. van Ée als vertegenwoordiger van de
nieuw-opgerichte Historische Kring Ankeveen/
’s-Graveland/Kortenhoef.
Het Dagelijks bestuur van TVE was vertegenwoordigd
op de oprichtingsvergadering van de Historische Kring
Blaricum en de eerste manifestatie van de Historische
Kring Ankeveen/’s-Graveland/Kortenhoef.

Donateurs

Het aantal donateurs is in 1982 ongeveer gelijk gebleven.
Hiermee is mogelijk een eind gekomen aan de groei van
TVE de laatste vijfjaar met ca. 100 donateurs per jaar.

Het Dagelijks bestuur van TVE acht deze ontwikkeling
niet alarmerend, gelet op de ontwikkelingen bij andere
organisaties, maar zal in 1983 toch een intensieve actie
starten om nieuwe donateurs te werven.

Contacten met aangesloten kringen

Ook dit jaar waren leden van het Dagelijks en Algemeen
bestuur aanwezig bij verschillende evenementen, die bij
TVE aangesloten organisaties organiseerden. In dit
verband kunnen worden genoemd bezoeken aan de
Historische Kringen Huizen, Baerne, Laren, Weesp,
Blaricum, Ankeveen/’s-Graveland/Kortenhoef, Eemnes-
alsmede de Vereniging Curtevenne.
Leden van het Dagelijks bestuur waren aanwezig in een
’stand’ op de Vrije tijds-markt te Hilversum, alwaar met
succes het tijdschrift werd verkocht en ledenwerving
werd verricht.
Op de Info-markt te Haarlem werd eveneens acte de
présence gegeven.

Subsidies

Meer nog dan in de vorige jaren zal in de toekomst het
verkrijgen van subsidie noodzakelijk zijn om de hoge
norm van het tijdschrift te kunnen handhaven. Het
bestuur is de verschillende Gooise gemeenten en de
provincie Noord-Holland zeer erkentelijk voor de
ontvangen subsidies.

Tijdschrift

Het TVE-tijdschrift bereikte in 1982 een omvang van 282
blz. En dat terwijl er in 1981 over een record van 266 blz.
werd gesproken. Het was de twaalfde jaargang sinds bij
de oprichting van TVE in 1970 het eerste nummer
verscheen.
Het speciale mei-nummer gewijd aan Weesp was met zijn
140 blz. en veel mooie illustraties extra aantrekkelijk. De
oplage (2000) was ook veel groter dan de gebruikelijke
750, mede door het feit dat de Gemeente Weesp 500
boekjes afnam. Enkele honderden exemplaren werden
door boekhandels in Weesp verkocht. Het aantal
ertikelen en illustraties was nagenoeg gelijk aan het
vorige. De rubrieken literatuur en actualiteiten werden
voortgezet; gestart werd met een nieuwe rubriek ’vragen
van/aan lezers’.
Al met al is 1982 een succesvol jaar geweest; een voor de
regio unieke tijdschriftserie werd afgesolten. Moge nr. 1
van jaargang 1 TVE/W G-tijdschrift het eerste nummer
zijn van een nog betere reeks.
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Uitgaven

Secretariaat
Tijdschrift
Porti
Jaarvergadering
Evenementen
Contributies
Publ./doc. fonds
Reserve donaties
Saldo

Ontvangsten

Donateurs
Idem
Subsidie Noord-Holland
Subsidie gemeenten
Subsidie spec.nr.ts.
Losse verkoop
Advertenties
Rente
Evenementen

TVE JAARREKENING 1982, BEGROTING 1983
1981 1982 begroting 1983

1.78539
16.834,17
2.663,80

721,22
82,52

176,50
857,93

23.121,53

1981

12.319,60

1.000,—

2.600,—
3.000,—
2.89530
1.200 —

106,43

905,49
17.472,68

1.627,63
285,78

1.266,17
11930
500,—

6 .000,— ‘ )

3.781,232)

31.958,48

1982

n.171,503)
6.000,— >)

1.500 —
2.691,50
4.000—4)
3.759,30
1.250,—

111,18
1.475,—

1.500,—
29.000, —5)
20.000, —

800,—
2 .000 ,—

150,—

26.450,—

begroting 1983

12.000,—

2.000 —

3.350 —
4.000, —
3.000, —
2 .000, —

100,—

23.121,53 31.958,48 26.450 —

Balans per 31 december

Debet 1982 1981 Credit 1982 1981
Spaarrek. Amro 955,88 886,34 Kapitaal 313,87 3.467,366)
Rek.crt.Amro 998,40 2.467,58 Publ./docum.fonds 4.015,75 3.515,75
Postgirorek. 11.075,34 1.985,31 Res.Bibliografie 4.000,— 4.000,—
Debiteuren 1.300,— 1.000 — Res.Donateurs ‘) 6.000,— —

Crediteuren — 2.290,84

14.329,62 6.339,23 14.329,62 6.339,23

Toelichting

1) Betreft reeds in 1982 betaalde donaties voor 1983
2) Aangewend ten behoeve van het kapitaal.
3) Ca. 640 donateurs.
4) Gemeente Weesp f2.000,— subsidie en f2.000,— afname speciaal Weesp-nr.
5) Inch f 1.000,— voor folder.
6) Negatief bedrag.
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auteurs

G. H. van Beek (geb. 1922). Journalist, sinds meer dan 30
jaar bij de omroep. Hoofd Persvoorlichting van de NOS.
Secretaris Stichting Nederlands Omroepmuseum. Publi
caties: diverse over (de historie van) het omroepwezen.

Mr. W.G.M. Cerutti (geb. 1946). Werkzaam bij het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer. Publikaties: Muiden en haar Middel
eeuwse kerk (1976), Laren, rijk aan monumenten, dl. 1
(1982); vele artikelen in TVE-tijdschrift. Sedert 1976
voorzitter van de Stichting Tussen Vecht en Eem.’

Drs. H.W.E. Dieperink (geb. 1930). Hoofd concern-
planning van Naarden International N.V. te Naarden.
Vanaf 1975 bestuurslid van de Vereniging van Vrienden
van het Gooi, sinds 1981 voorzitter van de Vrienden.

H. Duits (geb. 1938). Doctoraal Nederlandse letteren
1976. Wetenschappelijk medewerker V.U. Amsterdam
voorde letterkunde van de renaissance. Publikaties: o.a.
een bijdrage in de vorig jaar verschenen essaybundel over
P.C. Hooft.

M.J.M. Heyne (geb. 1935). Opleiding H.T.S. Medewer
ker Instituut Grafische Techniek T.N.O. te Amsterdam.
Publikaties: Vele artikelen in TVE. Secretaris van TVE
van 1976 tot 1982.

Mr. M.W. Jolles (geb. 1910). Was lid van de Raad van
bestuur van de Nederlandse Reassurantie Groep N.V, te
Amsterdam. Vanaf 1976 bestuurslid van de Vereniging
van Vrienden van het Gooi, eerst als penningmeester, nu
als secretaris. Lid van de redactie van het TVE/VVG-
tijdschrift.

A. Kalma (geb. 1942). Opleiding wiskunde en fysica aan
de R.U. Utrecht. Wetenschappelijk medewerker aan de
V.U. Amsterdam.

Dr. W.K. Kraak (geb. 1914). Classicus. Tot zijn
pensionering leraar klassieke talen en conrector aan het
Nieuwe Lyceum te Hilversum. Van 1968 tot 1972 was hij
vice-voorzitter van de Vereniging van Vrienden van het
Gooi. Maakt thans deel uit van de Raad van Advies.
Ontving in 1974 het erelidmaatschap van deze
Vereniging. Lid van de redactie van het T V E /W G -
tijdschrift.

H. de Mars (geb. 1960). Student biologie R.U. Utrecht.
Bestuurslid Stichting Biologische Werkgroep ’t Gooi.
Mede-auteur van rapport van deze Stichting over De
Zandzee (maart 1983).

S. Minco (geb. 1922). Na de oorlog ondernemer in het
midden-en kleinbedrijf. Sinds 1958 gemeenteraadslid te
Hilversum later wethouder en gedelegeerde van het
Gewest Gooi en Vechtstreek. Voorzitter van twee
landelijke verzetsorganisaties.

J.V.M. Out (geb. 1941). Hoofd Mariaschool Eemnes.
Publikaties: Die van Lage Bussum, Eemnes in oude
Ansichten deel 1 en 2, Honderd jaar Katholiek onderwijs
in Eemnes; vele artikelen in TVE, jaarboek Oud Utrecht
en Nederlandse Historiën.

L.H.G. Platvoet (geb. 1951). Socioloog. Gemeenteraads
lid voorde P.S.P. te Bussum.
Publikaties: Veel artikelen op gebied van socialistische
gemeentepolitiek.

G. de Puy-Nouel (geb. 1936). Opleiding H.B.S. Doet
onderzoek naarde geschiedenis van Bussum.

Dr. A.C.J. de Vrankrijker (geb. 1907). Studeerde
geschiedenis en sociale geografie aan de Universiteit van
Amsterdam. Publikaties: Veel op het terrein van de
sociale geschiedenis van Nederland; boeken en artikelen
over het Gooi. Lid van het algemeen bestuur van TVE en
voorziter van de redactie van het TVE/VVG-tijdschrift.

E. Witteveen-Brenninkmeyer (geb. 1943). Bibliotheek
opleiding. Doet onderzoek naar de geschiedenis van
Bussum.

P. Ypma (geb. 1938). Opleiding economie aan G.U.
Amsterdam. Bedrijfseconoom bij Philips International
B. V. Doet onderzoek naar de historie van Bussum.
Bestuurslid Vereniging Vrienden van het Spieghel.

Verantwoording afbeeldingen

Van Boetzelaer (TVE): 83,146,147
Bonebakker, Naarden: 136
Stichting Menno van Coehoom, Den Haag: 104,108
Cerutti, Hilversum: 80
Demmers, Bussum: 141
Duits, Hilversum: 166,168,169,173,175,177
Jan Tabak NV, Bussum: 161
Gemeente Bussum: 113,114,115,118,120,123,124,158
Gemeente Hilversum, De Vaart: 117, 144, 165, 179
Kraak, Bussum: 138
Letterkundig Museum, Den Haag: 164, 170
NOS, Hilversum: 188,189,191,192
Renou, Huizen: 139,155
Schrakamp, Achel(B): 149,150,152
Speerstra, Meer (B) en Blaricum: 140,143,154,157,160
Stichting Biologische Werkgroep ’t Gooi, Naarden:

126-133
Van der Vlis, Bussum: 145,151
Vereniging van Vrienden van het Gooi, Bussum:

194,196,198
Waters, Huissen: 148
Architectuur en volkshuisvesting, Nederland

1870-1940,,1980: 121
C. A. de Bruijn, W.H. Schukking, Naarden

1350-1950,1950: 107
F. A. Buis, Jan Tabak, Eigen Haard, 1889:154 (boven)
A.N.J. Fabius, Geschiedenis van een honderdjarige,

1917:%
Gids voor Bussum en naaste omgeving, 2e dr.,

ca. 1902:15 (boven)
Hotel Jan Tabak, een toevluchtsoord voor den reisenden

man, 1963:159
J.V.M. Out, Die van lage Bussum, 1976:93
H,J, Westra Sr., Hygrobia hermanni 0 1 het modderke-

vertje,Entomologische berichten,
1967:138 (boven)

A.J. Vervoom, Het grafisch werk van Jan Veth,
1981:171

Overige afb. Collectie Heyne, Bussum.
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JANTABAK?

Postcode/Plaats:

Een oude naam
herleeft. Op de plaats
van het vroegere hotel
Jan Tabak verrijst het i Naam:
nieuwe Golden Tulip
Hotel Jan Tabak. Een
eerste klas hotel-restau- l Adres:
rant met veel comfort.

U kunt mede-
eigenaar worden van
dit nieuwe Jan Tabak.

Dan bent u in 1--------------
het goede gezelschap van KLM en
Hillen & Roosen. Zowel bedrijven als
particulieren kunnen een of meer
aandelen kopen. Een verantwoorde
belegging.

Bovendien geniet u plezierige
voorrechten. Zoals reducties op
hotel- en restaurantrekeningen.
Natuurlijk kunt u direct beslissen.
Maar u kunt ook het prospectus
aanvragen. Dat zenden wij u om
gaand toe als u de bon invult.

r-1  N-----------------------
Ik wil graag een prospectus met nadere bijzonderheden
over het Golden Tulip Hotel Jan Tabak ontvangen.

Zenden aan Golden Tulip Development Co.,
Stationsstraat 2,1211 EM Hilversum.

____________________ J
* Rustig gelegen in klein park
met fraaie tuin * 101 kamers
waaronder enkele luxe suites
* Snel bereikbaar vanaf de Al
Amsterdam-Hoevelaken
* Op 25 minuten per auto van
Schiphol * Grote garage en
ruime parkeerplaats * Twee
restaurants, privé eetzaal en
bar * Sauna, solarium, binnen
zwembad en tennisbanen
* Diverse grote en kleinere
vergaderzalen

Golden Tulip Development Co.
Stationsstraat 2,1211 EM Hilversum.



Die van Lage Büssum
Een beschrijving van
de groei van een
buurtschap tot zelfstan
dige gemeente.

J.V.M. Out
Uitgave: Kerckebos Zeist
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’N GOEIE BANK IS UW
VERTROUWEN WAARD:

Bij ’n goeie bank moet u erop
kunnen vertrouwen dat u snel, vriendelijk
en accuraat geholpen wordt. Dat er gewerkt
wordt tegen voordelige tarieven.
De Bondsspaarbank is zo’n goeie bank.

Sterker nog. De Bondsspaarbank
kan dankzij ’n uitgekiend computersysteem
’t snelst werken.
Bovendien is de Bondsspaarbank de enige
bank waar ’t niet uitmaakt bij welk kantoor
u langs gaat.

En dat betekent dat u terecht kunt bij
26 kantoren in ’t Gooi. Ons kantoor Hilvertshof in
Hilversum is zelfs op zaterdag geopend.

BONDSSPAARBANK S



Vereniging van Vrienden van het Gooi

Doelstellingen
•  In het Gooi en het omliggende gebied de leefbaarheid

en een goed milieubeheer bevorderen.
•  Een ruimtelijke ordening stimuleren waarbij wordt

gelet op de cultuur- en natuurwaarden van stad en
dorpen in het Gooi en het eigen karakter van het
landschap.

•  De in het Gooi inheemse flora en fauna beschermen.

Hoe bereikt de Vereniging haar doelstellingen.
•  Het bestuur volgt de ruimtelijke ontwikkelingen in het

Gooi op de voet en maakt zonodig bezwaar tegen de
bestemmingsplannen of stelt alternatieven voor.

•  De Vereniging werkt samen met en geeft in daartoe
geëigende gevallen financiële steun aan organisaties
met een verwant doel in het Gooi.

•  Er is een door het bestuur ingestelde Gooise Natuur-
wacht, welke tot taak heeft ontsiering en misbruik van
de Gooise gronden tegen te gaan.

•  Minstens twee maal per jaar worden ledenvergade
ringen gehouden, waarna een lezing met lichtbeelden
of discussie volgt.

•  Ieder voorjaar wordt een reeks roeitochten op het
Naardermeer georganiseerd, terwijl zowel in voor-als
najaar onder leiding van deskundige natuurwachters
wandelingen worden gehouden.

•  Tezamen met de Stichting Tussen Vecht en Eem’ geeft
de Vereniging een 4x per jaar verschijnend tijdschrift
uit.

Historie
De Vereniging werd in 1935 opgericht, oorspronkelijk
waar mogelijk, ter ondersteuning van het Gooisch
Natuurreservaat. De Vereniging organiseerde in 1959 en
in 1980 een Gooicongres, waar de problemen van het
Gooi op bestuurlijk en wetenschappelijk niveau aan de
orde werden gesteld. Het eerste congres gaf mede de
stoot tot het tot stand komen van het Gewest Gooiland,
later uitgebreid tot het Gewest Gooi en Vechtstreek. De
Vereniging gaf twee fotopockets uit over het Gooi (in
1960 en 1967) en zij verleende financiële steun aan het tot
stand komen van de zgn. ’groene kaart’ van het Gooi. In
1982 werd onder haar auspicieën het ruim geïllustreerde
boek ’Het Gooi bekeken en besproken’ uitgegeven.

Ledenadministratie en excursies
J.B. Mastbergen-Vlasveld, Kon Emmalaan 11, 1405 CJ
Bussum, 02159-33895
Aanmeldingen als lid aan bovenstaand adres. Minimum
contributie f  10,- per jaar. Nieuwe leden ontvangen de
Gooikaart gratis. Op vertoon van het bewijs van
lidmaatschap (het rechterstrookje van de accept-giro-
kaart ter betaling van de jaarlijkse contributie) hebben
leden vrije toegang tot de volgende landgoederen, onder
de voorwaarden die bij de ingang zijn aangegeven:
’Bantam’ aan de Fransekampweg te Bussum, ’De Beek’,
aan de Oud-Blaricummerweg te Naarden, ’Oud Bussem’
ingang Oud-Bussummerweg of Bikbergerweg te Huizen,
’Boekesteyn’ aan het Noordereind te 's-Graveland en
’Oud Naarden’, in- en uitgang bij de boerderij ’Oud
Naarden’ aan de Oud-Huizerweg te Huizen.

Bestuur
Voorzitter
Drs. H.W.E. Dieperink, Jagerspad9, 1251 ZV Laren,
02153-83615
Vice-voorzitler
Mr. J.E. Brikkenaar van Dijk, Nieuwe Hilversumseweg
8, 1406 TE Bussum
Secretaris
Mr. M.W. Jolles, Larixlaan 10, 1213 SZ Hilversum,
035-14227
Penningmeester
J.G. Oost Lievense, Groot Hertoginnelaan 36,1405 EE
Bussum, 02159-16313
Leden
H.C. Majoor, de Savornin Lohmanlaan 36,1272 HG
Huizen, 02152-65625
Drs. M. van Mierop-Kaayk, Sandtmannlaan 1, 1412 GD
Naarden, 02159-45501
J.P. Dudok van Heel, Groot Hertoginnelaan 36a, 1405
EE Bussum. 02159-12980
H.B. van Rijswijk de Jong, Lindelaan 12, 1405 AK
Bussum, 02159-12514
Dr. A.M. Voüte, van Lijndenlaan 8, 3768 MG Soest,
02155-15573

Raad van Advies
Dr. C. Cup, Spoorlaan 30, 1406 ST Bussum,
Dr. W.K. Kraak, Wielewaallaan 38, 1403 BZ Bussum,
02159-15725.
Ir. H.P. Loggere, Holleweg9, 1261 BW Blaricum,
02153-87003
Ir. A.D. du Mosch, Eslaan 17, 1404 EE Bussum,
02159-30704
J.M. Soutendijk-Polderman, Melkweg 6, 1261 GV
Blaricum, 02153-82395

Gooise Natuurwacht
J. Kamies, secretaris, Geyssendorferstraat 30, 1403 VZ
Bussum, 02159-15995

lecretariaatsadres
.arixlaan 10, 1213 SZ Hilversum, 035-14226

N.B. Verzoeke alle post voor de penningmeester of de
ledenadministratie en excursies rechtstreeks naar de
betreffende adressen te zenden.
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