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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, waarde 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 acceptgiro
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
Mr. J.E. Brikkenaar van Dijk, Nieuwe Hilversumseweg
8,1406 TE Bussum, 02159-31248
Vice-voorzitter
Drs. M. van Mierop-Kaayk, Sandtmannlaan 1, 1412 GD
Naarden,02159^45501
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
J.P. Dudok van Heel, Groot Hertoginnelaan 36a, 1405
EE Bussum, 02159-12980
Drs. H. van Goudoever, Jan Hamdorfflaan 18, 1251
NM Laren, 02159-82555
H.C. Majoor, de Savornin Lohmanlaan 36, 1272 HG
Huizen, 02152-65625
W.J.B. Nugteren, Papaverstraat 11, 1402 CV Bussum,
02159-13145
H.B. van Rijswijk de Jong, Lindelaan 12, 1405 AK
Bussum, 02159-12514
Dr. A.M. Voute, van Lyndenlaan 8, 3768 MG Soest,
02155-15573

Raad van Advies
Dr. C. Cup, Spoorlaan 30,1406 ST Bussum
Drs. H.W.E. Dieperink, Jagerspad 9, 1251 ZV Laren,
02153-83615
Dr. W.K. Kraak, Wielewaallaan 38, 1403 BZ Bussum,
02159-15725
Ir. H.P. Loggere, Holleweg 9, 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
Blancum, 02153-82395

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

Secretariaatsadres
Larixlaan 10, 1213 SZ Hilversum, 035-14227

N.B. Verzoeke alle post voor de penningmeester of de
ledenadministratie en excursies rechtstreeks naar de
betreffende adressen te zenden.
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De zwadetijns en de koptienden, die de
Gooiers betaalden aan Hoog Elten
T. van Tol

Het Jufferenstift te Hoog Elten

Voor de historie van het Gooi is van belang
dat het eens als het graafschap Nardinclant
viel onder het bestuur van graaf Wichmann,
die omstreeks 950 leefde. Hij was een machtig
man met tal van bezittingen in eigendom of
in leen van de Keizer, zoals de graafschappen
Feluta, Flehite, Nardinclant, de gouw Urker-
land, en verder Elten en het daarbij gelegen
graafschap van Gendt, en voorts bezittingen
in Voorthuizen, Emmerik, Hamme, de
Liemers, Rieuwerden, Renkum, Bingerden,
Gresel, Hoevelaken, Duiven, Lienden, Tuyll
in de Betuwe, en bovendien in Groningen de
gouwen Hunsingo, Fivelingo, Humsterland
en Eemsland. Bovendien was hij verwant aan
graaf Everhard, die onder meer het graaf
schap Hameland in leen had, met het daarin
gelegen Zutphen, een bijzonder invloedrijk
man, gehuwd met Almada, zuster van
koningin Mathilde, en daardoor oom van
Keizer Otto I.

Graaf Wichmann was gehuwd met Luit
garde, dochter van Arnulf, graaf van
Vlaanderen en Adela Vermandois. Hij bezat
geen zoons die hem in zijn bezittingen
konden opvolgen, doch slechts twee dochters,
Luitgarde en Adela, vernoemd naar hun
grootmoeders. Luitgarde was zeer vroom, en
koesterde geen huwelijksplannen. Weliswaar
was Adela gehuwd met de rijke graaf Imad
van Redichem en bewoonden zij vermöede-
lijk het slot Doornwerd, doch zij onderhield
ongewenste betrekkingen met Balderik, die
op het kasteel Upladen of Houberge resi
deerde, gelegen op de linkeroever van de Rijn
tegenover Elten, van waar uit hij roofridders-
praktijken bedreef. Dit waren redenen voor
graaf Wichmann om zijn dochter Adela te
onterven en al zijn bezittingen na te laten aan

Luitgarde. Als alleenstaande, weinig op de
wereld ingestelde vrouw, was zij eigenlijk niet
de juiste persoon om in de bezittingen en
graafschappen op te volgen. Op voorspraak
van Almada is er echter tussen keizer Otto I
en graaf Wichmann een vrij bijzondere
regeling getroffen, waarbij door de laatste ten
bate van zijn dochter Luitgarde een convent
of wereldlijk klooster zou worden gesticht te
Hoog Elten.

Van deze ’stichting’, in die tijd stift genoemd,
voor jonge dames van hoge adel, zou
Luitgarde de eerste abdis worden. Aan dit
Adellijk Jufferenstift te Hoog Elten zou
Wichmann al zijn eigendommen vermaken,
terwijl de keizer de graafschappen, die
Wichmann van hem in leen hield aan dit Stift
zou schenken. Niet in leen, doch in volle
eigendom, en wel zodanig, dat de abdis een
souverein vorstin over die gebieden werd.
Waren het lenen geworden, dan zou de
leenvrouwe als keizerlijk vazal in tijden van
oorlog manschappen en uitrusting aan de
keizer hebben moeten leveren. Doch hier
gold het omgekeerde: het Stift werd een
Mundi Burnium, dat wil zeggen dat het onder
bescherming kwam van de keizerlijke troe
pen. Het Stift werd te Hoog Elten gebouwd
als een verzameling losstaande woningen,
omringd door een muur. De woningen
zouden bewoond worden door de Adellijke
Jongejuffers, elk apart met haar eigen
huishouding met kamerniers; de juffers
werden maagden of ancillae genoemd. Ook
werd er een wereldlijke kerk gesticht te Hoog
Elten, die bediend zou worden door de
dorpspastoor van Neder Elten. Naast de
huishoudelijke taken hadden de ancillae de
geestelijke taak dagelijks de missen bij te
wonen, die opgedragen werden ter nagedach
tenis aan de stichters en begunstigers van het
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Stift. De inkomsten van de vele landerijen, de
hoofdgelden, tijnsen en keurmeden vloeiden
aan het Stift toe, beheerd door een
rentmeester of ambtsman, doch de ancillae
trokken daaruit hun inkomsten door de
missen bij te wonen, waarvoor haar een
presentiegeld werd uitgekeerd: de praebenden.
Zij waren echter geen nonnen, legden ook
geen gelofte af en konden uittreden of met
verlof gaan, wanneer zij dat verkozen; haar
afwezigheid leidde alleen tot minder ontvan
gen praebenden1).

Op 29 juni 9682) verklaarde keizer Otto I aan
het klooster van Godgewijde Maagden,
gesticht door graaf Wichmann, al diens
vroegere leengoederen en leenrechtigheden te
schenken, van de gronden onder Urk, die
toen nog niet verdronken waren, in Pagus
Salon, wat wel eens als Salland wordt
opgevat, en het voormalige graafschap
Nardinclant, dus het Gooi, en het voormalige
graafschap Hameland met het daar gelegen
Zutphen; en dat alles bij wijze van overdracht
in volle eigendom. In 9733) wordt het een en
ander nog eens bevestigd door zijn zoon
keizer Otto II. De abdij blijft onder
keizerlijke bescherming, en er worden meer
rechten verleend. Als de eerste abdis zal zijn
overleden, mogen de juffers uit hun midden
een opvolgster aanwijzen en het Stift krijgt
een eigen juridische status; het wordt
onttrokken aan alle bestaande rechtsgebieden
en aan de bestaande jurisdictie van alle
graven, heren ert rechters. Zij mogen een
eigen advocatus aanstellen, bijvoorbeeld een
ridder of rechtsgeleerde, voor de behartiging
van de belangen van het Stift. Bovendien
wordt het begiftigd met alle keizerlijke
inkomsten van de visserij en van de tol op de
IJssel, de bekende Katentol.

De gekozen juridische contructie kon echter
niet verhinderen, dat Adela aanspraak
maakte op haar deel van de nalatenschap van
haar vader. Ook als in het midden gelaten
wordt of in dit geval het Frankische dan wel
het Saksische erfrecht gold, duidelijk is, dat
Adela inderdaad niet onterfd kon worden.
Volgens het Frankische niet omdat de

kinderen tot gelijke porties gerechtigd zijn, en
volgens het Saksische niet, omdat het daarbij
wel mogelijk is de gehele nalatenschap aan
één erfgenaam toe te scheiden, doch alleen als
de overige erven daarin bewilligen. Toen haar
echtgenoot graaf Imad overleden was, en
haar vader, graaf Wichmann omtrent 980
eveneens, zond zij haar ene zoon Meinwerc in
een klooster; deze zou later bisschop van
Paderborn worden. Doch haar oudste zoon
Theodoricus liet ze op het kasteeel Upladen
door Balderik ombrengen.

In 983 bleek haar zuster Luitgarde, de abdis
van het Stift, door vergiftiging om het leven
te zijn gekomen; en hoewel de geschiedschrij
ver uit die tijd, Albertus Metensis, of te wel
Albert van Metz, het nauwelijks durft te
geloven, wil het gerucht, dat dit geschied is op
bevel van Adela. Als een furie stortte zij zich
vervolgens met haar troepen op het klooster
en eiste conform de Tweede Saksische Wet
op het erfrecht, het erfgoed van haar vader
op. Ze werd door de keizerlijke troepen
verdreven, maar kort daarop trouwde ze met
Balderik, die het klooster verwoestte en zelfs
enkele inwoonsters gevangen nam. Keizer
Otto III greep opnieuw in, doch Balderik
kwam er genadig af. Als boete moest hij zelf
het klooster Zeflich in de Duffel stichten4).
Het kwam toch tot een geding voor het kei
zerlijk hof in Nijmegen in 9965) en daarbij
werd een aantal hoeven of curtes van graaf
Wichmann in vol eigendom toegewezen aan
Adela, terwijl een groot deel van de persoon
lijke bezittingen van graaf Wichmann voor de
helft werden toegewezen aan haar zoon
Meinwerc, zodat nog eeuwen later vele bezit
tingen op de Veluwe en elders voor de helft
toebehoorden aan het Stift te Elten en voor
de andere helft aan het klooster te Paderborn.
Aan de keizerlijke schenkingen kon natuur
lijk niet getornd worden en zo bleef Gooiland
onder Elten6). Blijkbaar was Adela nog niet
tevreden, want in het jaar 1000 overviel
Balderik opnieuw Elten en maakte de bewo
ners tot lijfeigenen. Kort daarop kwam hij
echter in een andere strijd om het leven. Het
Stift te Elten werd weer hersteld en begon op de
uitgestippelde wijze te functioneren. In 10557)
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werd de keizerlijke uitspraak van 996 door
paus Victor II bekrachtigd; daarbij werd nog
eens uitdrukkelijk bepaald, dat het een
wereldlijke stichting was en dat de leden
daarvan geen nonnen waren, doch kanoni-
kessen genoemd werden. In de 12e of 13e
eeuw werden nog vier priester-kanunniken en
vier vicarissen toegevoegd. Doch de gekozen
abdis - aan wier verkiezing de bisschop van
Utrecht later zijn goedkeuring moest hech
ten - bleef de scepter zwaaien.

Zo functioneerde het Stift ook ten aanzien
van Gooiland, totdat één der leenmannen
van Elten, Gijsbrecht van Amstel, zich
wederrechtelijk allerlei zaken in het Gooi
ging toeêigenen. Zekere rechten bezat hij wel;
want hij had bepaalde goederen in leen van
Elten en hij had ook bepaalde rechten
verkregen van graaf Willem van Holland en
van de abt van de Sint Paulus abdij te
Utrecht. Hij maakte het echter te bar. De
toenmalige abdis Godelinde had de bijstand
van de bisschop van Utrecht, doch deze kon
het niet bolwerken en daarom deed ze een
beroep op graaf Floris V van Holland. Deze
zag daarin de mogelijkheid tegelijkertijd
Holland te vergroten en zich te ontdoen van
de lastige heer van Amstel.
Met de van Amstels maakte hij korte metten
door hen in 1285 afstand te laten tekenen van
al hun rechten op Gooiland8). En met de
abdis sloot hij in 12809)10) een overeenkomst
van erfpacht; daarbij kocht hij dit erfpachts-
recht over geheel Gooiland voor 200 pond,
terwijl hij voortaan jaarlijks een erfpachtsom
van 25 Utrechtse pond moest betalen, later
gelijk gesteld aan 25 Hollandse schilden. Hij
verkreeg hiervoor de landsheerlijke rechten
over het Gooi, de bestuursrechten en het
recht om rechtspraak uit te oefenen. Hij
verkreeg echter niet het eigendomsrecht op de
grond, niet de opbrengst van de leengoederen
in het Gooi van Elten, en ook niet de
jaarlijkse vaste inkomsten van de kanonikes-
sen persoonlijk, diepensiën genoemd werden.

Toen de van Amstels afstand getekend
hadden, was er eigenlijk slechts sprake van
één belangrijk leen; en dat was het dienst-

mansleen van de heren van Nijenrode. Deze
bezaten het erfelijk recht tot het innen van de
koptienden\ en telkens als dit recht van vader
op zoon overging en telkens als de ene abdis
de andere opvolgde moest dit verheergewaad
worden, dat wil zeggen dat de leenman hulde
moest doen aan de abdis en dat hij daarbij
één paard met harnas moest leveren, dat wil
zeggen één paard met uitrusting. De eigen
dom van de woeste gronden, dat wil zeggen
van de niet-landbouwgronden, zoals de
bossen, heiden, weiden, venen etc. bleef aan
Elten, of eigenlijk de bloot-eigendom. Dit
betekende, dat de graaf geen gronden mocht
verkopen; als hij in gebreke bleef de jaarlijkse
erfpachtsom te betalen, moest hij alles weer
in de oorspronkelijke staat aan Elten
opleveren, behoudens dan de gronden, die
Elten zelf verkocht mocht hebben. Behalve
dat ene paard met uitrusting, eens per
generatie, had het Stift geen inkomsten meer
uit Gooiland, want de koptienden kwamen
toe aan de leenman, de heer van Nijenrode.
En Elten hief ook geen kerkelijke belastingen,
dus geen kerkelijke tienden.

Ondertussen ging het leven in het Stift op de
oude voet verder. Er was een ambtsman of
rentmeester aangesteld, die ook de belangen
van de kanonikessen persoonlijk moest
behartigen, want die hadden zelf ook
landerijen in bezit. Dit waren eigenlijk
beleggingen uit spaargelden, die ze overge
spaard hadden uit hun praebenden, die steeds
rijker gingen toevloeien. De Juffers hadden
de taken onder elkaar verdeeld als abdis,
priores, kosteres en portierster. Als vast
personeel hadden ze één of meer pastoors in
dienst, de vier priesterkanunniken en de vier
vicarissen, die voor de altaren zorgden, nog
twee hulpkosters, en klokkeluiders, elk had
haar eigen kameniers, en dan waren er
natuurlijk de horigen en tijnsboeren, die de
landerijen bewerkten. De pastoor van Neder-
Elten was de Pastor Ecclesiae Collegiatae\ en
een andere pastoor was de Pastor Scholasti
cus. Deze onderwees ook de zeer jonge
meisjes, die door de kanonikessen werden
opgevoed en die soms zelf later kanonikes
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werden, maar hij onderwees ook kinderen op
de dorpsschool buiten het klooster. De
kanonikessen waren allen inwonend, doch ze
mochten geregeld met verlof gaan; de
priesters waren niet allen inwonend. Voorzo
ver dit wel het geval was, hadden ze ieder ook
weer hun eigen woning met bedienden.
In 1585 werd Elten nog eens grondig
verwoest, nu tijdens de troebelen van Spaanse
en Staatse troepen. Daarbij is helaas ook het
archief verloren gegaan, behoudens enkele
boeken, die zich op een andere plaats
bevonden en waar hier uit geput is. In 1614
werd de abdij pas herbouwd; doch in 1634
was er pas weer een hulpkapel en in 1672 een
verkleinde nieuwe kerk, die in 1677 gewijd
werd.

Elten was een onafhankelijk vorstendom,
doch behoorde toch meer bij Nederland dan
bij Duitsland. Het sloot aan bij het
hertogdom Gelre en had daar ook banden
mee. Elten kwam echter onder Pruisen te
vallen en eenmaal per jaar spande de
Pruisische monarch gedurende dertien dagen
in Elten de hoge vierschaar. De kanonikessen
namen volop deel aan de daarmede gepaard
gaande feestelijkheden, doch vergaten niet
daartegen telkens weer te protesteren. Zij
waren zelf vorstin en aan niemand onderge
schikt ook niet wat betreft de hoge
rechtspraak. In 1802 werden ook in Duits
land de gevolgen van de Franse revolutie
merkbaar en werden alle Duitse geestelijke
vorstendommen gesaeculariseerd en ingelijfd
bij Pruisen. De koning matigde zich het recht
aan in 1804 na het overlijden van de laatste
echte Eltense abdis, zijn achtjarig nichtje
prinses Radzivil als abdis aan te stellen. Lang
heeft dit niet geduurd, want Napoleon had
andere ideeën, zodat in 1808 zijn zwager
Joachim Murat als groothertog van Berg,
zijn eigen dochter Laetitia als abdis aanwees.
Ook niet voor lang, want drie jaar later hief
Napoleon bij keizerlijk decreet alle kloosters
op, werden de rijke bezittingen staatsdomein
en werden de stiftdames op pensioen gesteld.
In 1834 werd de abdij voor afbraak verkocht
en gesloopt. De laatste in leven zijnde
vroegere stiftsdame Charlotta gravin zu

Salm-Reiffenscheid-Bedburg overleed in 1842
in Neder-Elten.

Haar nalatenschap werd in hetzelfde jaar te
Emmerik in veiling gebracht en daar wist
prof. Kist, hoogleraar theologie te Leiden
twee kostbare in perkament gebonden
handschriften te bemachtigen uit de eerste
helft van de vijftiende eeuw. Daarbij gaat het
in hoofdzaak om twee waardevolle documen
ten; het necrologium en het tijnsboek van
Elten11). Het necrologium kan men het beste
vergelijken met een verjaarskalender; van dag
tot dag zijn daarop echter geen verjaardagen
aangegeven doch overlijdensdata; en evenals
op een verjaarskalender meestal het geboorte
jaar van de jarige ontbreekt, zo ontbreekt
hier, vooral in het begin, het jaartal van
overlijden. Er staat precies aangegeven welke
missen met welke riten er van dag tot dag
moeten worden opgedragen, met het aantal
kaarsen, dat daarbij gebrand moest worden
en hoe groot de praebende moest zijn, die de
kanonikessen ontvingen, als ze die mis
hadden bijgewoond. Ook stond er soms bij of
er die dag brooduitdelingen aan de armen
moesten plaats vinden.
Aanvankelijk ging het alleen om de nage
dachtenis van de stichters en andere weldoe
ners van het Stift. Doch later ook om die van
de overleden abdissen, zodat de boom hoe
langer hoe dikker werd. Het aantal kanoni
kessen was slechts zeer beperkt, meestal 5 of 6
dames, met een minimum van drie en een
maximum van twaalf. En zij moesten dus om
hun praebende te incasseren de missen
bijwonen en werden per bijgewoonde mis
uitbetaald. Ze werden hierdoor zeer vermo
gend, zodat ze zelf uit hun besparingen ook
weer konden beleggen in landerijen. Er zijn
bij de boeken ook enkele testamenten
ingebonden van overleden abdissen en hieruit
blijkt, dat ze sommige van die onroerende
goederen weer aan het Stift nalieten en
daarbij werd uitvoerig beschreven hoe de
opbrengsten daaruit weer hun eigen zielemis-
sen moesten bekostigen en hoeveel presentie
geld weer aan de kanonikessen moest worden
uitgekeerd. Er was dus een perpetuum mobile
geschapen, een zelfwerkend mechanisme, dat
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meer dan acht eeuwen heeft gewerkt.

Het andere belangrijke stuk is het Tijnsboek.
Hierin staat exact opgetekend, ruim 40
pagina’s lang, alle inkomsten uit alle
bezittingen, die hiervóór voor een gedeelte
zijn opgesomd en die daarna nog in aantal
zijn gegroeid. De namen van de pachters, de
tijnsplichtigen en de leenmannen zijn vermeld
en de grootte en de aard van hun
verplichtingen. Ook de verplichtingen ten
laste van hun nalatenschap en de betalingen,
verschuldigd bij erfopvolging. Verder zijn
precies beschreven de plichten van de
ambtsman, de verplichtingen van de keurme-
digen en van de horigen, de wijze van
vererven van de lenen etc. etc.
Van Gooiland zijn slechts twee zaken
opgetekend: de jaarlijkse erfpacht van de
graaf van Holland, alsmede het dienst-
mansleen van de heren van Nijenrode, te
verheergewaden met één paard met
uitrusting.

De zwadetijnsen

Hiervoor werd gezegd, dat de abdis Gode-
linde bij de erfpachtsovereenkomst met de
graaf van Holland in 1280 twee zaken
uitzonderde: de lenen, dus het dienstmans-
leen van Nijenrode, alsmede de persoonlijke
inkomsten of pensiën van de kanonikessen.
Deze laatste inkomsten worden niet in het
Tijnsboek vermeld; terecht, want ze werden
aan de kanonikessen persoonlijk voldaan. De
graaf had zich verbonden op de richtige
inning daarvan toe te zien10b); in de praktijk
blijkt, dat hij ze zelf liet innen en deze in zijn
geheel afdroeg. Het kan daarbij over niets
anders gaan dan over de zwadetijnsen, dit is
de som gelds, die jaarlijks betaald moest
worden over de maatlanden, dat wil zeggen
de hooilanden gelegen in het Gooi en langs
de Eem en merkwaardigerwijze aan beide
zijden van de Eem.12)

Eerst dient nu stil gestaan te worden bij de
grondgesteldheid van de landerijen langs de
Eem en de toenmalige Zuiderzeekust. De
rivier de Eem nu ontspringt uit een aantal

Gelderse beken, die bij Amersfoort tezamen
vloeien. Anders dan de rivier de IJssel, die
aftakt van de Rijn en de rivier de Vecht, die
ook ooit een Rijnarm is geweest, heeft de
Eem nooit in open verbinding met de Rijn
gestaan. Wel was het zo, dat als het Rijnwater
bij de Nude bij Wageningen zo hoog kwam te
staan, dat het over de dijk of oeververhoging
heensloeg, het in de Gelderse vallei terecht
kwam en later via de gegraven Grift in de
Eem. Maar dit kan toch niet zo opgevat
worden, dat de Eem een zijrivier van de Rijn
is geweest. Dat houdt twee dingen in;
historisch is van belang, dat de Eem geen
koninklijke vaarweg was, dus geen konings
weg en dat het regiem van de Eem niet
behoorde tot de keizerlijke regalia en de
oevers niet tot ripatica gerekend konden
worden. Dit wil niets anders zeggen dan dat
de Eem een binnenwater was en dat het niet
viel onder het regiem van de koning of keizer,
doch onder dat van de landsheer. Geologisch
houdt het in, dat de Eem geen uit de bergen
afkomstige rivierklei met zich mee gevoerd
kan hebben.

Ten noorden van Amersfoort vormde de
Eem een rivier, die meanderde door het
veenland, bestaande uit moerassen, die zich
in de Eemdelta hadden gevormd. Een groot
deel van de latere Zuiderzee bestond
aanvankelijk ook uit land, voor een groot
deel van dit veenland. Dit strekte zich ook uit
ten noorden van de huidige kust van het
Gooimeer. Zo lag de stad Oud-Naerden, die
omtrent 1350 verwoest werd tijdens de
Hoekse en Kabeljauwse twisten, ongeveer 1,7
km ten noorden van de huidige kust. Volgens
de Huizense schepen Lustigh, die in de eerste
helft van de 18e eeuw allerlei zaken
optekende, waarvan we nu geen weet meer
hebben, omdat sindsdien vele archieven
verloren zijn gegaan, strekte het land zich
aanvankelijk zo ver uit, dat men in de stille
morgenstond de koeien van het eiland
Marken kon horen loeien.13)

Als we nu de kaart van de Stichting voor
Bodemkartering14) bekijken, dan valt op, dat
bovenop de veenondergrond of soms als dit
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veen is weggeslagen, direct op de nog dieper
gelegen zandgrond, links en rechts van de
Eem een pakket zoetwaterklei voorkomt.
Daarboven op ligt dan weer een pakket
zeeklei. De grote vraag is nu, waar die
zoetwaterklei vandaan komt; want we heb
ben gezien, dat dit geen rivierklei kan zijn. Nu
weet Lustigh ons mede te delen, dat het jaar
1285 een rampjaar is geweest15), waarin door
een felle storm vele dijken zijn bezweken en
dat toen een groot deel van de Zuiderzee tot
stand moet zijn gekomen. Door een gestage
verhoging van de zee waterspiegel, middel
eeuwse transgressie genoemd, is het land
langzaam maar zeker verdronken. Aanvan
kelijk vormde de Zuiderzee nog geen
samenhangend wateroppervlak, doch was het
land met moerassen en steeds groter wor
dende meren. Het zuidelijke Zuiderzeebek-
ken was na 1285 nog zoet en het werd gevoed
door de daarin uitstromende IJssel, Vecht en
andere stromen. En de eerst genoemde
rivieren brachten wel van de bergen afkom
stig zoetwaterslib met zich mee. Het blijkt,
dat de ondergrond van de IJsselmeerpolders
ook inderdaad is opgebouwd uit een
zoetwaterklei, die men wel sloef genoemd
heeft. Nu heeft de archeologie van de
IJsselmeerpolders aangetoond, dat deze sloef
is afgezet tot 160016) en dat de Zuiderzee in
het zuidelijke bekken pas toen zout is
geworden en zeeklei is bezonken. Het moeten
dus noordwesterstormen geweest zijn, die
tussen 1285 en 1600 het water door de
toenmalige Eemmonding hebben opgestuwd
en langs de boorden van de Eem sloef hebben
afgezet. En het pakket zeeklei, dat daarboven
op ligt, moet dus afgezet zijn na 1600.

Een blik op de bodemkaart overtuigt ons
ervan, dat de grond langs de Gooimeerkust
op precies dezelfde wijze is opgebouwd als de
Eemgronden. En hieruit dringt zich het
vermoeden op -doch voorlopig nog niet meer
dan dat- dat die Gooise graslanden langs de
kust tussen de huidige Eemmonding en
Huizen, ook niets anders dan Eemgronden
zijn. De Eem zou dan bij de huidige
Eemmond naar het westen toe afgebogen zijn
tot vlak bij Huizen en vandaar pas naar het

noorden zijn gaan lopen. En het is weer
Lustigh die ons vertelt, dat de Eem vroeger
ten oosten van het thans verdronken
Oud-Naarden liep.13) Hij vertelt ook, dat het
oudste maatland tot stand gekomen moest
zijn rond het jaar 1000; dat was een groot
stuck uytverkoren groen maylant genaemt
’Laeremaat’17); dat zou dan betrekkelijk kort
na de stichting van het Stift te Elten zijn
geweest en lang voor de erfpachtsoverdracht
in 1280 en de doorbraak van de Zuiderzee
van 1285. Met andere woorden er was toen
nog geen sprake van Zuiderzee en van
zoetwaterklei of zoutwaterklei en het maat
land zal toen nog aangelegd moeten zijn op
veenland langs de linkeroever van de
toenmalige daar lopende Eem.

Thans zal worden nagegaan, waar de overige
maatlanden gelegen waren. Hierover zijn wij
bijzonder goed ingelicht en dat door de
onvolprezen ijver van Peter Aelmansz.,
gemeentesecretaris van Naarden18). Deze
stelde met de schout van Naarden en de
gemeentebode, omtrent 1525 een onderzoek
in -zulks ten verzoeke van de Hoogmogende
Heren in Den Haag - naar het grensverloop
van het Gooi, omdat de grafelijkheid van
Holland met het bisdom Utrecht in een
juridisch grensconflict was gewikkeld, dat
zich voltrok voor de Grote Raad van
Mechelen. Hij heeft uitgebreide verslagen
gemaakt, zelfs met een kaartje daarbij, van
hun verspiedersactiviteiten, waarbij hij op een
uitgekookte wijze pastoors en schepenen in
het eigenlijk vijandige Utrecht uithoorde over
allerlei zaken, die ze liever niet kwijt wilden.
Hij heeft met naam en toenaam alle
landerijen opgesomd, gelegen links19) en
rechts20) van de Eem, die jaarlijks de
zwadetijns moesten betalen aan de graaf van
Holland, die dat weer afdroeg aan de
kanonikessen van Elten. Aan de rechterzijde
van de Eem gaat het over de landerijen, die
zich uitstrekten van de Seldertsche Wetering,
dit is de zuidgrens van het toenmalige Ter
Erne of Eembrugge, tot over de noordgrens
daarvan, dat wil zeggen tot in Bunschoten
toe. Het gaat om 45 kavels hooiland, die alle
loodrecht op de Eem staan. Van elke kavel
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wordt de eigenaar aangegeven en daarbij zijn
nog al wat in Utrecht gelegen kloosters, doch
ook bijvoorbeeld het bekende klooster
Oud-Naerden. Van elke kavel wordt ook de
oppervlaktemaat aangegeven, uitgedrukt in
dammaat, dit is dagmaat, dat wil zeggen
zoveel hooiland als in één dag gemaaid kan
worden, ongeveer 56 are. Het waren smalle
percelen ter breedte van ongeveer 50 m en ter
diepte van ongeveer 1250 m29). Dit komt
overeen met de dieptematen waarop zeer veel
landerijen zijn uitgegeven in het uitgestrekte
veenweide-gebied gelegen tussen de vier grote
steden Utrecht, Rotterdam, Den Haag en
Amsterdam. De kavels waren 7 a 12
dammaat groot, gemiddeld dus ongeveer 5,5
ha. Een eigenaar kon echter meer dan één
kavel bezitten; Oud-Naerden bezat er bij
voorbeeld zes.

Aan de linkerzijde van de Eem begon het
tijnsplichtige maatland al in de Birkt,
landerijen, die onder meer toebehoorden aan
Jhr. van Gaesbeke, het Brigittenklooster en
al weer het klooster Oud-Naerden. Vervol
gens zes stukken maatland, gelegen achter zes
hoeven van de Sint Paulusabdij, gelegen langs
de huidige Brinkweg in Soest. Uit een
bevestigingsbrief van keizer Koenraad II van
1028 blijkt, dat deze hoeven reeds kort
daarvoor door de bisschop van Utrecht ten
geschenke waren gegeven aan de Sint
Paulusabdij te Utrecht21)- Deze waren door
de abdij weer aan de gebruikers uitgegeven en
deze waren tijnsplichtig aan Elten, voor wat
betreft het achter die boerderijen tot de Eem
doorlopende hooiland. Noordelijk daarvan
lagen de tijnsplichtige landerijen langs de
Eem in Baarn, in Eemnes Binnendijks en
Eemnes Buitendijks. Hier werden de betalin
gen per dorp collectief ingezameld en per
dorp geboekt, al komen we een enkele keer
nog particuliere eigennamen tegen als Jonk-
vrouwe van Renesse en Aerent van Draken-
burch22). Tenslotte komen we in Gooiland
zelf; daar lagen langs de vroegere Zuiderzee
kust, die eventueel opgevat kan worden als de
voortgezette linkeroever van de Eem, achter
eenvolgens als maatlanden: de Kleine Hoe
ven, de Hoeven, de Kampen, de Bieskamp,

het Laarder Angerecht, het Huizer Ange-
recht, het Hilversummer en Naarder Ange
recht, de Bijvang, de Laardermaat, de
Bussumer Maat, Monnikekampen, Naarder
Maat en Huizer Maat.23)

Over al deze hooilanden werd tijns betaald en
deze tijns werd zwadetijns genoemd. Zoals
bekend is, is een zwad een strook afgemaaid
gras; als het gras gemaaid is, ligt het in
zwaden, een woord dat afkomstig is van het
zwaaien met de zeis. Dit bevestigt nog eens,
dat het uitsluitend om hooiland ging.
Waarom moest er hierover nu een tijns
betaald worden? Men heeft wel eens gedacht,
dat het een soort jaarlijkse betaling was om
het gras te mogen maaien; ook heeft men wel
eens gedacht, dat het horig land was en dat de
gebruikers daarvan een soort horigen waren,
die een tijns of hoofdgeld moesten betalen.
Doch dat is allebei onjuist. Het feit, dat vele
kloosters en adellijke landheren eigenaar van
die gronden waren, sluit uit, dat de tijns, die
ze betaalden een horigheidstijns was.

Nu moest de zwadetijns voorzover het de niet
in het Gooi gelegen landerijen betrof,
jaarlijks op St. Maartensdag in den winter
afgedragen worden aan de rentmeester van
de grafelijkheid, onder de linde bij het
kerkhof te Baarn. En de grootte van deze
tijns zet ons op het spoor van het karakter
daarvan. Hij was namelijk heel erg laag.
Gemeenlijk moest betaald worden 1 Dort-
sche Plack of 1 Vlaamse Boddrager per kavel
of soms slechts 1 botgen29). Een botje is een
halve boddrager en daarvan komt de
uitdrukking botje bij botje leggen. Een Plack
kan gelijk gesteld worden aan een stuiver
zodat men slechts een stuiver of soms een
halve stuiver betaalde per kavel, die zoals we
zagen ruim 5 ha groot was. Dat betekent, dat
niet meer dan 1 cent per ha per jaar
verschuldigd was. Ook voor die tijd een zeer
laag bedrag. Veel lager dan een landpacht of
een grafelijke of kerkelijke tiende, die
tenminste 10 x zoveel bedragen moest
hebben.

We moeten nu iets meer van de grondeigen-
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domsverhoudingen uit die tijd afweten om te
begrijpen wat deze tijns betekende. In
beginsel behoorde alle grond aan de keizer,
voorzover het geen particuliere eigendommen
waren. Dit betekent, dat alle woeste gronden,
waaronder gerekend werden bossen, hak
hout, heiden, grasland, wateren, rivieren,
beken, meren, poelen, moerassen en venen
toebehoorden aan de keizer, evenals de
ontgonnen landerijen, weide- en bouwland
voorzover toebehorend aan koningshoeven.
De keizer gaf gehele landstreken in leen uit
aan zijn leenmannen: hertogen, graven,
ridders, vooraanstaande edelen en heren. En
deze waren de landsheren. Zij bestuurden
deze streken en oefenden de hogere recht
spraak uit. Zij waren ook gerechtigd woeste
gronden ter ontginning te verkopen aan
concessionarissen, kloosters, edelen of parti
culieren. Deze werden dan vol eigenaar van
die grond en gingen die als eigen land
ontginnen. Deze grond viel dan niet meer
onder het landsheerlijk recht, doch onder het
landrecht, dat wil zeggen onder de dingban-
ken en schepenbanken van de eigen dorpen
en steden. Deze grond was hun volle
eigendom en bij hun dood ging die op hun
erfgenamen over en zij mochten het ook vrij
verkopen. Deze verkopen hebben op grote
schaal plaats gevonden; in het uitgestrekte
Hollands-Utrechtse veengebied is het meren
deel der gronden op deze wijze ter ontginning
uitgegeven. Vaak aan een aantal personen
tegelijk, die dan tezamen de dorpsgemeen
schap gingen vormen van het dorp, dat
eigenlijk nog gesticht moest worden. Deze
verkooptransacties werden 'copen' genoemd
en tal van dorpen danken hun ontstaan aan
dergelijke copen, wat in hun plaatsnaam
behouden is gebleven: zoals Boskoop, Frieze-
koop, Gravekoop, Hoenkoop, Middelkoop,
Nieuwkoop, Oukoop en ook namen op -kop:
Benschkop, Boeicop, Teckkop etc.25)

Gooiland nu bezat geen landsheer, doch een
landsvrouwe, de abdis van Elten, die in 1280
de landsheerlijke rechten van Gooiland aan
de graaf van Holland in erfpacht overdroeg,
dat wil zeggen dat zij de bloot-eigendom van
de woeste gronden aan zich behield, terwijl ze

bovendien twee uitzonderingen maakte, het
recht om de koptienden te innen en de
pensiën van de kanonikessen.
In Holland en elders bedroeg de eigenlijke
koopsom voor de aldus met de landsheer of
diens leenmannen aangegane copen, in de
regel nihil; soms moesten concessionarissen,
die ook dijken gingen aanleggen en sloten
groeven voor de ontwatering dit op eigen
kosten doen, doch dan stond er tegenover,
dat ze gedurende een bepaald aantal jaren het
zelf aan derden mochten verpachten. Wel
moest bij wijze van erkenning jaarlijks een
muntje worden betaald van de allerkleinste
waarde, aan de landsheer of diens leenman.
Enerzijds erkende men daarmede het lands
heerlijke gezag van de landsheer en diens
recht tot de hoge rechtspraak26), doch
anderzijds was het juist een erkenning van de
individuele grondeigendom en de daaraan
verbonden rechten van actief en passief
kiesrecht. Met andere woorden men kon pas
zijn politieke rechten uitoefenen, kiezen en
gekozen worden bijvoorbeeld tot schepen of
burgemeester, na het betalen van deze
jaarlijkse recognitie. De gronduitgifte in
Bremen in 1106 heeft ten voorbeeld gestaan
aan de latere Hollandse en Friese landuitgif-
ten27). Men betaalde daar een denier per
hoeve, te vergelijken met de Hollandse
penning en bijvoorbeeld de Engelse penny,
een uiterst miniem bedrag. In Mijdrecht gold
bijvoorbeeld 1 denier per eenheid van
landuitgifte, die kon variëren van 2,5 tot 16
morgen. En de zwadetijns van 1 Dordtsche
Plack of 1 stuiver per eenheid van circa 10
dammaat of ruim 5,5 ha had geheel en al
hetzelfde karakter.28)29)

Hiervóór is gezegd, dat de abdis de
bloot-eigendom van de grond aan zich
behield, dat wil zeggen van de nog niet aan
particulieren uitgegeven gronden. De Gooi-
ers hadden naast hun particuliere eigendom
men het gebruiksrecht op de bossen, heiden
en weiden en veengronden, doch alleen tot
eigen gebruik. Ze mochten dus op de heiden
schapen hoeden en op het grasland koeien
inscharen, ze mochten voor eigen gebruik
boerengeriefhout en brandhout uit de bossen
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halen en turfsteken in de veengronden. Doch
ze mochten geen bomen kappen of turf
steken om die te verkopen, zeker niet aan
niet-Gooiers. Toen dit op vrij grote schaal in
de 15e eeuw toch gebeurde, spande de graaf
een proces tegen ze aan, dat voor de Grote
Raad van Mechelen tenslotte in 1474 werd
beslist.30) Daarbij werden de Gooiers beves
tigd in hun gebruiksrechten, doch ze werden
beboet voor hun ongeoorloofde verkopen.
Van belang daarbij is, dat de graaf van
Holland ten processe aanvoerde, dat de
Gooiers zich iets aangematigd hadden,
namelijk de verkoop van hout en van turf en
zelfs van gehele stukken veenland, wat zelfs
de graaf zelf niet zou mogen doen omdat deze
gronden toebehoorden aan Elten en hij deze
slechts in erfpacht had en hij bij wanbetaling
alles in de oorspronkelijke staat aan Elten
moest terug geven.31) Dus de graaf had naar
eigen zeggen niet het recht tot gronduitgifte',
dit was voorbehouden aan Elten. Dit klopt
niet alleen met het karakter van de erfpacht,
het stemt ook overeen met de twee
voorbehouden, die de abdis in 1280 had
gemaakt, het innen van de koptienden en dat
van de pensiën. Deze laatste kunnen niets
anders zijn geweest dan de besproken
zwadetijnsen. Waarom nu juist de kanonikes-
sen persoonlijk het recht op deze tijns
hadden, is nog niet geheel opgehelderd.32) Zo
zijn ook tijnsen aan het Sint Janskapittel
betaald.33) Doch wel wordt duidelijk, dat alle
eigenaren van de hooilanden langs de Eem en
langs de latere Zuiderzeekust tijns aan deze
kanonikessen betaalden en daarmede bewe
zen eigenaren van die maatlanden te zijn.

In het Gooi betekende dit, zoals uit de naam
van de maatlanden en aangerechten valt af te
leiden, dat dit ook copen zijn geweest, die
collectief door de Gooise dorpen per dorp
waren geschied. Later kon het dorp een
dergelijk maatland weer verdeeld hebben en
doorverkocht hebben aan individuele ingeze
tenen. De naam maatland wijst er op, dat dit
land uitgemeten werd op het grasland, dat
Elten toebehoorde en wat door de Gooiers
gemeenschappelijk als meent werd gebruikt.
De maten werden dus van die gezamenlijke

meent afgescheiden.

De totale tijns van de Gooise maatlanden
bedroeg op het laatst 80 gulden ’s jaars en
naar Lustigh ons meedeelt werd hij in zijn
geheel afgekocht in 1655 voor de somma van
f 2400.34)

De koptienden

Op deze wijze is duidelijk geworden hoe de
Gooiers gebruiksrechten hadden op alle niet
ontgonnen gronden, die Elten toebehoorden,
doch individueel de eigendom bezaten,
aanvankelijk in gezamenlijk dorpsverband,
van de maatlanden, die daartoe van de meent
werden afgescheiden en waarvoor ze de
zwadetijns betaalden. Op soortgelijke wijze
nu verkregen ze ook hun eigendomsrechten
op de door hen zelf ontgonnen kavels op de
engen; dus op ontgonnen heide. Boeren, die
in het dorp op een aantal boerderijen bijéén
woonden, besloten van tijd tot tijd een stukje
heide te ontginnen.35) Dit werd dan afge-
grensd van de heide, waarop ze gezamenlijk
door een herder hun schapen lieten hoeden.
De heide werd afgeplagd en de plag werd in
de potstal gebracht, waarop schapen en
koeien hun mest deponeerden. En met deze
mest met heidestrooisel werd de afgeplagde
heidegrond bemest. Veelal werd om het
afgeschoten stuk een akkermaalshaag
geplaatst om de dieren van de heide te weren
van het nieuw aangemaakte bouwland. Doch
alvorens zij tot deze ontginning konden
overgaan, moest deze grond van de lands
vrouwe gekocht worden. Dit geschiedde op
dezelfde wijze als bij de maatlanden. Ook hier
was voor de cope een jaarlijkse tijns
verschuldigd, die wel kooptiende werd
genoemd, doch meestal coptiende. Deze werd
evenwel niet in geld voldaan, doch in natura
en wel door jaarlijks een hoeveelheid graan af
te staan; meestal rogge, soms gerst. Volgens
Lustigh bedroeg de koptiende meestal 16 kop
per Gooise morgen36); en omdat een kop een
inhoudsmaat is van ruim 3/4 liter37), kwam dit
neer op ongeveer 12 liter rogge per ha. Als
men nu bedenkt dat omstreeks 1280 de
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rogge-oogst ongeveer 12 mud38) of 1200 liter
per ha bedragen kan hebben, bedroeg de
koptiende dus slechts 1% van de oogst. Ook
in geld uitgedrukt was het een uiterst miniem
bedrag; omtrent 1295 was de prijs van 16 kop
graan niet meer dan een stuiver.38) De
jaarlijkse kooprecognitie bedroeg dus niet
meer dan een stuiver per morgen/0)

Nu blijkt uit het verkavelingsbeeld van de
engen rondom Laren, dat één boer tijdens
zijn leven niet meer ontgonnen zal hebben
dan 1 perceeltje van 1 of 1,5 schepel groot en
omdat er 5 schepels in een ha gaan, betekent
dit, dat hij voor zo’n extra perceeltje van 2000
a 3000 m2 jaarlijks niet meer betaalde dan 1 a
1,5 cent. Net zo’n gering bedrag als de
zwadetijns en de copetijnsen elders in
Holland en Utrecht. Dit is de voornaamste
reden waarom we, en dit voor de eerste maal,
de koptiende een copetijns durven te
noem en/1) Het woord koptiende heeft
namelijk onnoemelijk veel verwarring
gesticht. Het eerste deel van het woord kop
heeft men begrijpelijkerwijs in verband
gebracht met de koppen graan, die men moest
betalen en ook de meeste Gooiers zullen daar
wel aan gedacht hebben. Het tweede deel van
het woord tiende heeft men begrijpelijkerwijs
als een tiende van de oogst opgevat. Over een
groot deel van het Groot-Roomse Rijk van
de opvolgers van keizer Karei de Grote werd
namelijk de kerkelijke tiende geheven als een
kerkelijke belasting. En deze bedroeg letter
lijk één tiende deel van de oogst; dat wil
zeggen de tiendheffer eiste als de schoven op
het land stonden elke tiende schoof op en elk
tiende lam en kalf dat geboren werd, was
voor de kerk. Hiermede moest de stichter van
de kerk betaald worden en een deel was
bestemd voor het onderhoud van het
kerkgebouw en nog weer een derde deel
bijvoorbeeld voor de kerkelijke armen. We
hebben hiervóór echter gezien dat de
koptiende geen 10% van de oogst uitmaakte,
doch slechts 1% en daarom zal het geen
kerkelijke tiende geweest zijn.

Het hoogst opmerkelijke feit doet zich nu
voor, dat er in het Gooi geen kerkelijke

tienden geheven werden; een vrijwel unieke
zaak! Ware dit wel het geval, dan had Elten
zich bezig moeten houden met het stichten
van kerken in het Gooi en met het
onderhoud daarvan en zij zouden uitkeringen
hebben moeten doen aan de armen. De
oudste kerk in het Gooi was die van
Oud-Naerden en die stond er al in 900 als
eigendom van de abdij Werden42), dat was
dus vóór de Eltense tijd.
In de Eltense tijd, dat wil zeggen tot 1280 is er
vermoedelijk slechts één nieuwe kerk in het
Gooi gesticht, namelijk de Sint-Janskerk op
het Sint-Janskerkhof te Laren. Dit duidt op
een zekere samenwerking tussen Elten en het
Sint Janskapittel te Utrecht. Daarvan wordt
ook een bevestiging gevonden in een acte van
een eeuw daarvoor, waarbij het Stift te Elten
en genoemd kapittel een overeenkomst sloten
om de beurt de Persona van Naerdingerland
te benoemen.43) Deze had het recht pastoors
in de Gooise kerken te benoemen en als er
nieuwe kerken gesticht werden, zal hij wel
beïnvloed hebben aan wie de kerk gewijd zou
worden. Aan de patroonheilige van Elten,
Sint-Vitus, dan wel aan Sint-Jan de Doper
van het Sint-Janskapittel. Ook valt wel aan te
nemen, dat hij bij de bouw van een nieuwe
kerk als coördinator en bouwpastoor is
opgetreden. Als beloning genoot hij jaarlijks
uit de Eltense koptienden 12 mud graan,
bestaande uit 8 mud rogge en 4 mud gerst.44)
De overige Gooise kerken werden na de
overdracht in 1280 gesticht; en deze zijn alle
aan Sint-Vitus gewijd; misschien omdat de
stichting telkens juist viel tijdens het perso-
naatschap van een door Elten aangewezen
persoon. Omtrent de afscheiding van het
kerspel Hilversum en van de bouw van een
eerste parochiekerk aldaar in 1416 zijn we
goed ingelicht.45) Het waren de parochianen,
die het geld bijeen brachten en ook gronden
ter beschikking stelden als pastoriegronden.
Doch er is geen spoor te bekennen van een
financiële bijdrage uit de koptienden. Ook
het onderhoud van de kerk viel niet ten laste
van Elten. Er is geen bewijs, dat de koptiende
een kerkelijke tiende was.

We moeten dus concluderen, dat van het
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woord koptiende, het eerste lid kop niet te
maken had met het aantal koppen graan,
doch eenvoudig koop betekende; en dat het
tweede lid tiende slechts tijm betekende en
geen tiende deel van de oogst bedroeg, zoals
bijvoorbeeld met een kerkelijke tiende het
geval zou zijn, doch slechts 1% van de oogst
bedroeg.
Deze tijns werd geïnd door de tijnsgaarder,
die in dienst stond van de leenman van Elten,
de heren Van Nijenrode en hun opvolgers46),
wonende op het Slot van Nijenrode aan de
Vecht. Van de koptienden kwam echter niets
terecht bij het Stift van Elten, behoudens de
verheergewading van 1 paard met harnas.
Van de zwadetijns kwam ook niets terecht bij
het Stift; deze kwamen aan de Jufferen
persoonlijk.

Nu moet men zich niet voorstellen, dat alleen
Gooiers het recht hadden gronden aan te
kopen van Elten en daarvoor koptienden te
betalen. Zo had Dirck Heymansz. Ruysch, een
burgemeester van Amsterdam tezamen met
twee Amsterdamse poorters een aanzienlijke
som gelds geleend aan keizer Maximiliaan
van Oostenrijk, die tevens landsheer van
Gooiland was.47) Als tegenprestatie mocht hij
zich sinds 1488 erfheer noemen van de
grafelijke jachtgebieden, de wildwaranden
Rijsbergen en Wolfsbergen, beide bij Huizen
gelegen. En hij kreeg tijdelijk in pand alle
opbrengsten aan tijnsen en renten van de
steden Weesp, Weesperkarspel, Muiden,
Naarden en de Gooise dorpen, voorts de
gerechtsheerlijkheden van Laren en Soest,
tien morgen land bij Naarden, genaamd het
Kijfland, alsmede 36 mud graan, die de graaf
van Holland genoot uit de koptienden van
Elten. Hij kocht grond op wat thans de
Blaricumse bouwvenen genoemd worden,
tussen de in Blaricum gelegen Eemnesserweg
en de Gooiersgracht en hij stichtte daar het
naar hem genoemde slot Ruyschdaal, dat tot
het einde van de 18e eeuw bestaan heeft.

In de eerste helft van de 17e eeuw huwde een
Amsterdamse zeepzieder Stachouwer een
achter-achterkleindochter van Ruysch; hij
kocht in de buurt van Ruyschdaal ook grond

en stichtte daarop het Stachouwershuis,
gelegen aan de nog bestaande Stachouwers-
weg. In het verlengde van die weg liep naar de
Wackersweg in Eemnes Buitendijks de Dirck
Heymansz. weg, die dus door Dirck Hey
mansz. Ruysch moet zijn aangelegd, vermoe
delijk het tegenwoordige Rigterwegje met de
tol. Zijn zoon Johan Stachouwer kwam door
aankoop bovendien in het bezit van Ruysch
daal, dat beschreven wordt met singels,
tuinen, plantages, boomgaarden, ooftland,
hooiland en bouwland.

Nog iets zuidelijker op de bouwvenen woonde
de familie Van der Graft op het Huis de
Graft, dat in het midden van de 17e eeuw
in handen kwam van de familie Capit, zodat
genoemd huis later de Capitshofstede werd
genoemd, waaraan het huidige landhuis van
die naam herinnert.
Alle drie de huizen lagen op gronden,
aangekocht van Elten; uit het koptienden-
boek blijkt, dat ze ook alle drie braaf hun
koptienden betaalden.48)

In 1625 hadden rijke Amsterdamse kooplie
den een handeltje op touw gezet met de
Grafelijke Domeinen. Zij verkregen het recht
een grote zanderij op te zetten om zand te
winnen nodig als ophoogzand voor de door
hen te bouwen koopmanshuizen aan de
Amsterdamse grachten. Dit was een winstge
vende zaak en bovendien werd het mogelijk
om na de bodemverlaging weidegronden aan
te leggen en loofbomen te planten en hier
grote buitenplaatsten te stichten; dit zou de
stichting van ’s-Graveland worden. Bij wijze
van tegenprestatie zouden de ’s-Gravelandse
heren tienden aan de Grafelijke Domeinen
betalen.49) De Grafelijkheid was kennelijk
vergeten dat zij geen gronden mocht
verkopen. De toenmalige leenheer van Elten
stak daar dan ook een stokje voor. Hij moest
er voor procederen, doch bij de uitspraak van
1654 door de Staten van Holland werd nog
eens nadrukkelijk beslist, dat alleen de
leenheer van Elten van de koptienden bij
uitsluiting van anderen het recht van
tiendheffmg bezat.50) Doch de machtige
Amsterdamse heren vertikten het te betalen;
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zij hebben de zaak tot 1712 getraineerd en
hebben toen een accoord gesloten, waarbij
met ingang van 1654 de koptienden over
’s-Graveland voor eens en altijd werd
afgekocht voor de somma van f 2000.5‘)

In het voorgaande nu is geen spoor van
feodaliteit te ontdekken. Behalve de normale
overheidsbelastingen werd door de Grafelijk
heid niets van de Gooiers ontvangen, geen
erfpachten, geen pachten, geen tijnsen, geen
cijnsen of tienden. Ook vanwege Elten werd
niets anders geheven dan de kooptijnsen: de
koptienden en zwadetijnsen. De Gooise stad
en dorpen waren vrije heerlijkheden, dat wil
zeggen dat ze bestuurlijk en gerechtelijk
direct onder de graaf stonden en dat er geen
burcht- of ambachtsheren waren. Ook was er
geen kerkelijke invloed; de Gooiers behoef
den niets af te dragen aan kerken of
kloosters. In de Eltense tijd moeten er in het
Gooi wel één of meer curtishoven gelegen
hebben: bij Oud-Naarden en bij de Vuursche
met daarbij behorende horigen, die het land
bewerkten; want daarvan wordt nog melding
gemaakt in de acte van 1280. Ook de heren
van Amstel hebben zich als feodaal heer
gedragen en zelfs misdragen omdat ze
eigenmachtig gronden verkochten. Doch na
1285 is er geen sprake meer van feodaliteit,
behalve dat er nog lang nadien keurmedigen
van het Sint-Janskapittel bestaan hebben.52)
Nergens wordt gerept van horigen of
lijfeigenschap, er is geen sprake van heren
diensten en vroondiensten en het gedwongen
gratis bewerken van het land van curtishoven
of het verplicht gratis afstaan van kleine of
grote gedeelten van de oogst aan de heren
van curtishoven.

Het Gooi wordt dan ook gekenmerkt door
de afwezigheid van burchten, kastelen en
versterkte herenhuizen. Er was slechts het
grafelijke Muiderslot, waar de baljuw resi
deerde, het slot Nijenrode, dat eigenlijk
buiten het Gooi aan de Vecht ligt en waar de
tiendheer van Elten woonde en het particu
liere slot of herenhuis Ruysdael, dat echter
meer een particuliere buitenplaats was.53) In
het Gooi is ook geen sprake van een

grondadel.

Ook is in het Gooi opvallend, dat er
nauwelijks kloosters zijn geweest. Er hebben
er slechts twee bestaan en die zijn pas laat
gesticht. Het vrouwenklooster Sinte Maria
van de zusters Franciscanen van 14 1 854) en
het mannenklooster van de Reguliere monni
ken Oud-Naerden, gesticht omtrent 142055),
waarvan de bezittingen zijn geschonken aan
een stadsweeshuis in 1579.56) Het klooster
Oud-Naarden heeft betrekkelijk veel landerij
en bezeten; we zagen reeds landbezit in de
Birkt in Soest en in Eembrugge. Volgens de
Informacie57) bezaten ze ook landen in
Blaricum. De Van Nijenrodes worden als
medestichters van Oud-Naarden beschouwd,
omdat zij schenkingen in landerijen deden.58)
Maar het gaat steeds om particulier bezit en
niet om feodaal bezit, althans niet in het
Gooi. We zien dan ook niet als elders
kloosters optreden in Gooiland, die hun
stempel drukten op landontginning en
landexploitatie.

Wat de Franse revolutie in 1789 aan
feodaliteit in Europa opruimde was in het
Gooi al vijfhonderd jaar eerder gebeurd. De
Gooiers verkeerden in de bevoorrechte
positie, dat ze eigenerfde boeren waren op
zelf ontgonnen land, land op de engen en op
de maatlanden, dat ze zelf gekocht hadden;
daarbij kwam het gratis genot van het
gezamenlijk gebruik van het weiden van het
vee op de meent, het hoeden van de schapen
op de heide, gratis boerengeriefhout en
brandhout uit de bossen en gratis turf voor
huisbrand uit de venen. Alles vrij van
pachten, tijnsen, kerkelijke en wereldlijke
tienden en -omdat de gronden hier hoog
lagen-vrij van grond- en dijklasten. En dan de
vrije vererving van hun gronden, huizen, vee
en inventaris. Geen enkele instantie, die een
deel van de nalatenschap opeiste. Alles
behoudens de normale overheidsbelastingen
en op beperkte schaal de keurmede van
Sint-Jan.

We zagen, dat de zwadetijns in 1655 werd
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afgekocht. In de eerste helft van de 19e eeuw
ging men er steeds meer toe over ook de
koptienden niet meer te betalen. De
gemeenteontvanger van Hilversum, die par
ticulier nog al wat gronden bezat, belast met
koptienden, liet het op een principieel proces
aankomen. En hoewel de procedure eigenlijk
niet op de hoofdzaak, doch op een
bijkomende complicatie betrekking had,
heeft de Rechtbank op 22 december 184759)
de principiële uitspraak gedaan, dat het
koptienderecht steeds aan de abdij van Elten
was gebleven en dat nu deze abdij sinds het
decreet van Napoleon had opgehouden te
bestaan, niemand meer namens die abdij
koptienden kon innen.
Dit was het einde van een eeuwenoud
instituut; hiervoor hebben we gezien, dat de
gronduitgifte in Bremen van 1106 ten
voorbeeld heeft gestaan aan de latere
Hollandse en Friese gronduitgiften tegen een
recognitietijns, doch dat dit systeem daar
geïmporteerd was door Hollanders uit de
omgeving van Rijnsaterwoude. Doch deze
tijns werd steeds in geld voldaan, terwijl de
koptiende eeuwenlang in natura, in rogge of
gerst werd betaald.60) Het is daarom heel wel
denkbaar, dat de koptiende nog ouder is
geweest en daarmede een cope-tijns avant-la
lettre. En omdat in haar lange historie geen
enkele maal beschreven staat, dat het een
gronduitgiftetijns was, heeft zij tot heden het
geheim van haar aard en oorsprong kunnen
bewaren.

Naschrift

De betaling van koptienden en/of zwadetijns
vormde het essentiële criterium van de individuele
grondeigendom van de Gooiers. Hierop waren
verder strekkende rechten gebaseerd. In het
Handvest van Jan van Beieren van 1408 wordt
o.m. bepaald: Item soo willen wy dat niemant onse
gemeente van Goylant (dus heiden, weiden, bos etc.
vT) bruycken en sal, hij en heeft Lantwinninge
gedaan als van ouds costumelijck en gewonelyc is.6')
Volgens Lustigh is lantwinning het in cultuur
brengen van woeste grond, dus het winnen van
land op die woeste grond.62) Men moet dit zelf

gedaan hebben (of althans zijn rechtsvoorgangers-
vT.) eer sij de weijde gemeenten met koijen,
paarden, schapen, veulens en lammeren mogten
bescharen en gebruijken, ten eijnde, opdat sij en
haar nakomelingen niet alleen daar van mogten
bestaan, maar oock opdat den lantsheer van de
Heerlijckheijt van Goylant, sijn regt van tienden en
botgeld daarvan meede kon ontvangen.

Zelf-ontginning en de recognitie daarover in
koptienden en zwadetijns (te voldoen in botgens)
werden dus reeds door Lustigh onder één noemer
gebracht.

De individuele eigendom van land of erf van de
Gooier leverde hem het predicaat van Lantsgoeyer
in 1404 en van Erfgooier in later tijd.63)

Volgens de schaarbrieven mochten alleen die
Gooiers vee inscharen op de heiden en weiden, die
veltslach sullen mogen doen.61) Volgens Sebus
betekent dit die de meent met vee mogen beslaan.66)
Dit zou echter een tautologie zijn; veltslag zal
hetzelfde betekenen als lantwinninge, doch in
genuanceerde zin. In noot 62 wordt uiteengezet,
dat het doen van lantwinning is de daad van het
overschrijven van de grondeigendom in het
koptiende-boek. En daarna was men ook
gerechtigd tot het doen van veltslag, namelijk het
ontginnen van het in eigendom verkregen stuk
heide. Met veld wordt namelijk heideveld bedoeld
en een akker-in-het-veld, is een akker buiten het
oorspronkelijke dorp, ontgonnen op de heide.66)

Tenslotte was men volgens de bosbrieven gegoed
in het Goyerbosch, als men koptiende betaalde (in
dat verband ook wel bostiende genoemd) en
mocht men zoveel hout kappen als overeenkwam
met de hoeveelheid betaalde tienden. Men mocht
pas zijn stem uitbrengen bij de benoeming van een
houtvester, als men tenminste over 1 schepel
grond (ongeveer 2000 m2) koptiende betaalde en
de houtvesters zelf en de bekeurders, die op het
juiste bosgebruik toezagen, moesten tenminste een
halve schepel grond bezitten en daarover kop
tiende betalen.67)

De individuele grondeigendom op de engen en in
de maatlanden, alsmede het gebruik van de
meentgronden (grasland, heiden, bos en veengron
den), in bloot-eigendom van de abdij van Elten en
in erfpacht bij de grafelijkheid van Holland,
werden dus geheel beheerst door de tenaamstelling
van de gronden in de tijnsboeken en de daarover
verschuldigde jaarlijks te betalen recognitietijns.
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maten als rondom Bremen. Doch kort na 1100 is
men in Holland begonnen hoeven uit te geven van 6
voorlingen of ongeveer 1250 m. Aanvankelijk
bedroeg de recognitie-tijns 1 denier per jaar voor de
grote en voor de kleine hoeve. Dit tarief gold ook in
Bremen.

28) In de 16e eeuw gold voor Polsbroek, dat reeds in
1155 vermeld wordt een tijnsje van 1 braspennink
(=  7'/2 denier) per hoeve van ongeveer 16 morgen in
het Noorden en 1 blank (=  9 denier) in het Zuiden,
dus van 5/8 resp. 3/4 stuiver. Nu werd de
braspenning pas voor het eerst geslagen in 1409 en
was de blank een zilverstuk gedurende de 14e t/m
16e eeuw. (H.E. van Gelder, De Ned. munten, p. 258
Utrecht/Antwerpen 5e dr. 1972). Munten, die in
omloop kwamen dus, lang nadat de ontginnings-
uitgifte had plaats gehad, zodat v.d. Linden ervan
uitgaat (ib. p. 307), dat ze in de loop der tijden in de
plaats zijn gekomen van de oude deniers. Hetzelfde
kan nu hebben plaats gevonden m.b.t. de Eltense
tijnsen van 1 plack (sinds 1365 in omloop) of 1
botdrager (sinds 1390). (v. Gelder ib. p. 34 resp. 258).

29) De kavels langs de Eem hadden een diepte van
1250 m, dus 6 voorling. Hieruit zou geconcludeerd
kunnen worden, dat de uitgifte na 1100 plaats vond.
Omgekeerd zou men uit de laagte van de tijns en uit
de omstandigheid, dat deze niet per morgen doch
per uitgifte-éénheid werd uitgedrukt, de gevolg
trekking kunnen maken, dat de uitgifte vóór 1200
geschiedde.

30) D. Th. Enklaar, Middeleeuwse rechtsbronnen van
Gooiland p.p. 333-339, Utrecht, 1932. Sententie v.d.
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Grote Raad van Mechelen, in hoger beroep, tegen die
van Naarden en Gooiland d.d. 9 nov. 1474.

31) ibidem: p.p. 323-333: Sententie van het Hof van
Holland, in eerste aanleg tegen stad en dorpen van
Gooiland d.d. 14 april 1470. Hieruit de stelling van
de Graf. v. Holland, eiser, op p. 328: dal Igemeyne
lam van Goylant verbonden stonde ende blijven moste
an der abdisse ende convent van Elten ter cause van
hoeren eifpachte, die zij (de grafelijkheid, vT.) dairuut
hadden, zodat men tselve lant niet verminderen en
mochte buyten consente der selver abdisse ende
convente van Elten; en op p. 330: dat eiser slechts
erfpachter is, en dat wanneer hij de jaarlijkse erf-
pachtscanon niet tijdig betaalt, dat dan die voirs.
abdisse tot deze tijt, alst zo gebeurde, ’tselve lant mil al
sijnen toebehoeren in sulke groote ende state alst uut-
gegeven was, weder soude annemen als hair vrij eygen
goet.

32) Op voorhand zijn enkele mogelijkheden denkbaar.
Het Stift Elten zou bij de schenking van Nardinclant
in 968 impliciet de rechten op de Eem en op de
wildernissen aan beide zijden verkregen kunnen
hebben. Dit zou dan inhouden, dat het graafschap
Nardinclant zich eens tot over de oevers langs de
Eem uitgestrekt zou hebben. Dit verdraagt zich
echter moeilijk met de latere lands- en karspel-
grenzen; bovendien zou dan het Stift, en niet de
kanonikessen persoonlijk, gerechtigd zijn. Ook is
echter mogelijk, dat de bisschop als landsheer, in het
bezit van het regaal op de wildernissen, de Eem en de
Eemoevers aan de kanonikessen heeft geschonken,
zoals hij de rechten op de Vecht aan enkele Utrechtse
kapittels schonk. Sedert 1055 had hij met haar
betrekkingen, omdat hij de verkiezing uit hun
midden tot abdis moest goedkeuren.

33) S. Muller Fzn, Het recht der keurmedigen in
Gooiland, in Vers. en Meded. Oud Vaderl. Recht III,
pp. 592-597,1893/1898. Hieruit blijkt, dat ook dit
zwadetijnsen zijn over de keurmaten, percelen
verspreid door het Gooi; doch nu verbonden met
keurmedigheid: het recht op het beste stuk uit de
boedel bij versterf. Lijsten van tijnsplichtigen van St
Jan: ibidem dl IV p. 272 no VIII, einde 14e eeuw; en
p. 288 no XIV uit de 17e eeuw., 1903.

34) Lustigh bij Sebus, p. 113; zie ook Perk, ib.p. 14.
35) T. van Tol, Landb. Hist. Onderzoek van de gemeente

Laren, in Kw. ber. no 3 v.d. Hist, Kring Laren N.H.,
1982.

36) Lustigh bij Sebus, p. 49.
37) A.C.J. de Vrankrijker: Naerdinclant p. 12, Den

Haag, 1947. 1 mud a 4 schepel a 4 spint a 8 cop.
Dus: 1 mud =  1 hl =  128 cop; of 1 cop =  0.781.

38) J. Mertens, Laat-M.E.-Landb. econ. op het Brugse
platteland p.p. 153-155, Gent, 1970. Voor twee
hoeven te Donk en Briele zijn noteringen aanwezig
over een gesloten reeks van tien jaren van 1358/67
van de hoeveelheid zaaizaad en de oogst van rogge in
hoed per gemet. Omrekening leidt tot een hoeveel
heid zaaizaad van 2 mud per ha, en een oogst van 13
mud per ha; een verhouding van 6,5.
In B. Slicher v. Bath, Bijdr. Agr. Gesch., Utrecht/
Antwerpen, 1978, p. 235, dezelfde verhoudings-
factoren voor een hoeve te Apeldoorn: 1228 4,9; 1336
6,6; 1393 7,0; 1496 7,4; 1514 8,2; nadien 8,6. Deze
factoren lopen synchroon met omvangrijker
gegevens uit Engeland. Tussen 1200 en 1500 kan de
roggeopbrengst per ha dus geëvolueerd zijn van 10
tot 15 mud.

39) B. Slicher v. Bath, ibidem, p. 224. In 1294/95 gold op
de Noord-Veluwe een roggeprijs van 11 a 13 solidi en
een gerstprijs van 6 a 8 solidi per malder van 1,25
mud. D .i.f 0,48resp.f 0,28 per mud. Daar de
koptiende 16 kop of 1/8 mud per morgen bedroeg,
beliep toen de waarde daarvan 6 cent tot 3,5 cent, d.i.
in een verhouding van tweederde rogge en een derde
gerst een stuiver per morgen.

40) De Gooise morgen is practisch gelijk aan 1 ha:
a) Sebus; ib. p. 131:vlgsart. 1978 v.h. Advertisse-
ment: de gooische mergen gerekend op 5 soepels.
b) R. Fruin, Informacie upt stuck der verpondinghe
in Holland ende Vriesland in 1514, p. 231, Leiden,
1866. Die van Laren verklaren: ende een scepel es
lanck 80 roen ende 2 roeden breet; derhalve 160
vierkante roeden, zodat de Gooische morgen 800
vierkante roeden bevat.
c) R. Rentenaar, Van Swindens vergelijkingstafels
van lengtematen en landmaten (1814) II, p.p.
68/69, Wageningen, 1971. De Gooische roede naar
houten maten aan de Commissie gezonden is 3,495 m.
De Gooise morgen is dus groot: 800 x 3,4952 =
0.97.72 ha.

41) Overeenkomsten tussen de koptienden en de cope-
tijns in de veenontginningen:
1) De geringe hoogte der tijns per uitgifte-eenheid.
2) Men bewijst grondeigenaar en gerechtigde te zijn
door betaling van deze tijns.
3) De éénmaal gevestigde tijns werd ondanks de
inflatie in de loop der eeuwen niet verhoogd.
4) Het is een tijns per uitgifte-eenheid, die niet even
redig met de oogst is, zoals de wereldlijke tiende die
door de Grafelijkheid in Holland werd geheven
(doch niet in het Gooi), en de kerkelijke tiende, die
door geestelijke instellingen werd geheven (doch niet
in het Gooi).
5) De koptiende werd door de tiendheer van Elten,
Floris van den Bongaert, zelf in 1585 tijns genoemd.
(De Vrankrijker, ib. p. 64.) En in een stuk van Elten
van ca. 1540: (c)oopthienden. (Enklaar, M.E.
Rechtsbr. p. 459).
6) En door de Gooiers werd de koptiende in een
proces van 1590, een recognitie genoemd. (De Vrank
rijker, ib.p. 31) En het essentiële kenmerk van de
veencope was juist het betalen van de recognitie-tijns,
waarmede het gezag van de landheer werd erkend.
7) Ogenschijnlijk in strijd met het karakter van de
veencopen is het recht van verval; verzuim van het
betalen van de recognitie-tijns kon in Holland wel
leiden tot boeten, doch niet tot verbeurdverklaring
van het land, waarop hij rustte. In het Koptiende-
archief van Stad en Lande van Gooiland bevindt zich
echter nog een 18e eeuws aanplakbiljet, (Sebus, ib.
p.p. 110/111) met een Waarschouwinge, uitgegeven
door de Wed. van Gerrit Danielzn. Hooft als
voogdes over haar minderjarige, koptiende-gerech-
tigde zoon; en wel uit de periode 1750-1766 (De
Vrankrijker, ib. p.21) Deze behelsde, dat tegen hem,
die driejaar achtereen was gekomen te versluyen (in
gebreke was de koptiende te betalen), geprocedeerd
zou worden tot verval van zijn landerijen.
Soortgelijke bedreigingen trof v.d. Linden (ib.p. 202)
ook in het Hollands-Utrechtse aan. Hij ziet dit echter
als late nieuwerwetse bedenksels tengevolge van de
herbestudering van het laat-romeinse recht, waarbij
de cope-tijnsen ten onrechte als versuymelijke
erfpacht werden geïnterpreteerd. Men zou de
Waarschouwinge ook in dat licht kunnen plaatsen,
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ware het niet, dat een aantekening uit 1374 erop
wijst, dat het recht van verval ook daadwerkelijk is
uitgeoefend, en de betrokken grond aan de koptien-
deheer is vervallen: Aantekening omtrent Gijsbrecht
van Nijenrode (toenmalig koptiendheer), dat hij aan
Hertog Albrecht tot belening heeft opgedragen een
eyghen huis te Naarden, ende zulc land, alse hint aen-
ghecomen is van den tiende van Goyland. d.d. 28
febr. 1374. (Enklaar, M.E. Rechtsbr. p. 434) Zie
echter hieromtrent ook noot 62).

42) Muller, Oork. b.v.h. Sticht: I, 97 no 91 +  900.
43) ib., 1, 438 no 492, gedateerd tussen 1176 en 1186.
44) Enklaar, M.E. Rechtsbr. p.p. 445/446.
44) a) De voorgaande passage berust vnl. op de

praemisse, dat de Sint-Janskerk te Laren uitsluitend
door of vanwege het omtrent 1050 te Utrecht opge
richte Sint-Janskapittel gesticht kan zijn, als gesteld
door:
D.Th. Enklaar, Waar heeft de oudste kerk v.
Gooiland gestaan? in Meded. Mus v.h. Gooi e.o.,
p.p. 20/23, Hilversum, 1944, en .
A.C J .  de Vrankrijker en Gabr. Smit, St. Jan en St.
Jansprocessie van Laren in het Gooi. p.p.22/32,
Laren, 1952. Vele van de door deze auteurs overigens
aangedragen argumenten kunnen om deze praemisse
gegroepeerd worden. Doch het blijft slechts een
praemisse; niet alle Sint-Janskerken behoeven door
het gelijknamige kapittel gesticht te zijn. Zo bleek de
Sint-Janskerk in Ter Eme (Eenbrugge) in 1254 mèt
het gerecht, tienden, collatierecht en pastoriehoeve
aan het Sint-Pauluskapittel te Utrecht te behoren.
(Matthaeus, Rerum Amorfortiarum... Scriptores duo
p.p. 197, 1693. Gecit. door: A.J. Maris, Eemland. p.
11, Utrecht, 1947, terwijl omgekeerd het Sint-Jans
kapittel in 1371 in het bezit kwam v.d. tienden van de
H. Pauluskerk in de Euld te Baarn. (Matth. ib.p. 199,
gecit door Maris, ib.p. 17). ,
Zodra de praemisse wordt losgelaten ligt het vraag
stuk van de ouderdom van de Sint-Janskerk te Laren
weer geheel open, en kan deze ook - ondanks het
Vituspatronaat - door de abdij van Elten zelf, of zelfs
in de vóór-Eltense tijd gesticht zijn. Een zaak om in
een andere contekst op terug te komen.

45) L.J. van der Heyden, Katholiek Hilversum, voorheen
en thans p.p. 7. e.v., Hilversum, 1917.

46) De Vrankrijker, Naerdincklant p.37.
47) Alg. Rijksarch.: Graaflijkheidsrekenkamer, inv. nr. 4

G no 100, fol. 77v-78. Acte roerende Dirck Ruysch
Heymanszn, Jonge Jacobszn ende Jacob Willemzn
i/z een lening van 1554 pondt aan Rooms Konynck
Maximiliaan d.d. 1488; transcriptie door Mw. L.
Lems-Visman te Laren.

48) P.M. Vrijlandt, Enkele aantekeningen betreffende
vroege Amsterdammers in het Gooi, in T.V.E. aug.
1975 p.p. 65-73.

49) De Vrankrijker, ib.p. 41: en wel de 1 le schoof m.i.v.
1650.

50) Idem, ib.p. 46.
51) idem, ib.p. 47.
52) S. Muller Fzn., ib.p. 593. De thins van den keurme-

digen in Goylant werd voor ’t laatst (?) over 16 jaar
tegelijk geïnd op 24 aug. 1643, in het totaal 44 gld.
6 st. Vlgs Lustigh (bij Sebus ib.p. 114) werd hem na
1675 verzocht de boeken van de heeren in Utrecht
terecht te brengen, doch dat ik niet woude doen, en soo
is die last dool en 't niet geraakt, de boeken zijn nu
genoegsaam weg. (!)

53) Slechts is nog sprake van de toren, huizinge en

hofstede te Hilversum door Hendrik van
Snellenberch opgedragen aan graaf Albrecht, en in
erfleen terug ontvangen, te verheergewaden met
’enen roden spaerwer.’ Aden van 1369, 1385, 1435,
Enklaar, M.E. Rechtsbr. pp. 437/438. De heer P.W.
de Lange deelde mij mede hierin een relict te
vermoeden van het Utrechtse interregnum van
1301-1317, toen Bisschop Guy van Avesnes, door
zijn broer graaf Jan II van Holland beleend was met
Amstelland en Gooiland, en de door hem benoemde
Stichtse baljuw Berend van Doornwerde, volgens
diens rekeningen van 1305/1307 in Hilversum een
schout aanstelde. De toren met huizinge zou dan
misschien het schoutshuis geweest zijn.

54) De Vrankrijker, ib.p. 140.
55) vlgs Lambertus Hortensius, uitg. Perk, gecit. door

De Vrankrijker, ib.p. 142.
56) De Vrankrijker, ib.p. 149.
57) Informacie van 1514, p. 233. Die van Blaricom

hebben daerenboven... 55 zwaemaats, die zy hier
voortijts vercoft hebben, int oorloge van Utrecht,
tcloester van Oudenaerden ende in de stede van
Naerden.

58) De Vrankrijker ib.p.p. 145/146. In 1476 en later
schonken de Van Nijenrodes 25 morgen land a.d.
Vecht onder Breukelen, en in 1479 de helft van de
Lier-& Soute Venen in Waterland in erfleen, en in
1483 nog '/4. Het ging dus niet eens om in het Gooi
gelegen landerijen.

59) idem. ib.p. 34.
60) Fruin, Verklarende woordenlijst op de Informacie

van 1514, p. 656. Daar wordt gesproken van
erf r°gge, zodat de koptiende als tijns in natura niet zo
uitzonderlijk is. Deze gold o.m. in Baertwijk in den
lande van Heusden, ib.p.p. 433-435. Misschien zijn
tot nu toe te vaak in de literatuur vaste lasten in
natura gezien als conversies van vroegere wereldlijke
of kerkelijke tienden i.p.v. als copetijnsen, zoals De
Vrankrijker en vele anderen met hem deden. De
cope-tijnsen van de veenontginningen, waarbij gehele
hoeve-complexen tegelijk werden uitgegeven zouden
dan op de zandgronden hun voorloper kunnen
vinden in copetijnsen, al dan niet in natura voor
complexen ontginningsblokken op de engen en essen.

61) Enklaar, M.E. Rechtsbr. p. 150: Handvest van
Hertog Jan van Beieren d.d. 1408.

62) Lustigh bij Sebus, ib.p.p. 49 e.v. Sebus bespreekt een
reeks van opvattingen van rechtsgeleerden e.a.
aangaande het begrip lantwinninge, en keert dan
eigenlijk terug tot die van Lustigh, n.1. dat men
’arbeidelijk land’ moet bezitten, d.w.z. dat men
eigenaar van grond moet zijn, die men zelf bewerkt.
Toch is hiermede niet het laatste woord gezegd. Veel
schrijvers hebben er de nadruk opgelegd, dat
lantwinninge een rechtsterm is, die betrekking heeft
op de kosten van overschrijving van de grond
eigendom bij koop, schenking of versterf. Doch deze
kosten waren soms wel, soms niet verschuldigd. Het
moet daarom slaan op de eigendomsoverschrijving
zelf, en niet het transport voor de schepenbank, doch
de nieuwe tenaamstelling in het boek van de cope
tijnsen. Deze titel van eigendom, waarbij men
enerzijds het recht van gezag van de landsheer
erkende, en anderzijds erkend werd in zijn daaruit
voortvloeiende rechten, moest jaarlijks bevestigd
worden door de betaling van de recognitietijns. En in
die opvatting wordt het minder vreemd, dat als men
driejaren achtereen ’sluy’ is, aangenomen kan
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worden, dat het land geabandonneerd is, en aan de
landsheer terugkeert, al moest dit blijkbaar nog in
rechte gevorderd worden. Het is dus geen straf op het
verzuim van betaling, en het bij cope verkregen
eigendomsrecht bleef ongeschonden, ’t Begrip
lanlwinninge of winne wordt heel duidelijk uit de
volgende passage: Ie Alyt dochter mit Willem
Dierixsoen mijns mombershand (mijn voogd vT) doen
cond allen luden dat ic ghewonnen hebbe ende
ghelossent an minre vrouwenhand der abdissen van
Rinsborch vier morghen ende 7'/2 hont lands ende enen
vieren deel honts, ghelegen in de ambacht van
Boscoep, dat mij aenbesturven is van minen vader.
1379 Arch, abdij Rijnsb. (A.R.A.) no’s 701-704.
Gecit. door: v.d. Linden, ib.p.p. 205/206. D.i. dus
een eigendomsovergang door vererving, waarbij de
erfgename het land wint aan de hand van de abdis,
en daarbij lost, d.w.z. vlgs v.d. Linden een handgeld
of overschrijfgeld voldoet, ook wel genoemd
handwinning of handwissel. De Lantwinning was dus
de overschrijving in het tijnsboek, wat zonder of met
kosten gepaard kon gaan, de handwissel. De
allereerste lantwining was de eigenlijke cope van nog
onontgonnen grond, de allereerste eigendomsverkrij-
ging. En zo kan het gebeuren, dat dat te ontginnen
grondcomplex zelf de naam landwinning verkreeg.
Zo lagen er volgens de kadastrale kaart van Laren
van 1826, links en rechts van de Naarderstraat twee
ontginningsblokken, die aangeduid werden met de
namen Korte wyne resp. Lange Wyne, thans nog een
straatnaam. Lange Wijnen ook op de Bussummer en
Huizer eng; en daar ook Parewyn en Boterwynen.
(Kaart Perk, 1843) In Duitsland wordt zo’fi ontgin-
ningsblok Gewann genoemd; uiteraard het zelfde
woord.

63) Van Hasselt, in De Gids, 1844 I, p. 294, gecit. door
Sebus, ib.p. 55.

64) Enklaar, M.E. Rechtsbr. p. 309: Tweede Schaarbrief
van 1414, art. 1.

65) Sebus, ib.p. 65.
66) Jhr. M.C. Backer, lets over Gooiland, p. 28, 1837.

Hierin wordt ongeveer hetzelfde gesteld: die veldslag
doen mogen. d.i. niet anders te verstaan dan als: die een
deel, een stag in het veld ter bebouwing hebben.
Veldslag is een deel ter bebouwing in de gemeente
uitgegeven.
J.P.H. Van Erk, De Erfgooierskwestie. p. 30,
Haarlem, 1927, is het hiermede niet eens, hierin
gevolgd door Sebus, omdat zij de gemeente
uitsluitend opvatten als de grasmeent (o.m. bij
Huizen). Ten onrechte, omdat onder gemeente geheel
Gooiland moet worden verstaan, voorzover in
(bloot) eigendom van Elten, en tevens voorzover in
gemeenschappelijk gebruik bij de Gooiers:... des
prairies, bois, tailles, maresquaiges, pastraiges,
bruyeres, warandes, sauvagnie et vennes, estans dedens
la dite gemeente et pays de Goylant. dus:...
graslanden, bossen, hakhout, moerassen, weiden,
heiden, wildparken, wildernis en venen, gelegen
binnen voornoemde gemeente en land van Gooiland.
Enklaar: M.E. Rechtsbr. p. 338.

67) Enklaar, M.E. rechtsbronnen, p. 406, Die bos^-
brieff vart 1437.

I A »

1280. Graaf Floris V van Holland koopt de
Gooise bezittingen van het klooster te Elten.
Schildering door Eppo Doeve
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Kritisch bosbeheer

H.E. van der Lans

Inleiding

Op onze laatste jaarvergadering hielden de heren
Drs. H.E. van der Lans en Drs. J. Meulenbroek,
beiden biologen, een voordracht over kritisch
bosbeheer in het algemeen en over wat de laatste
tijd in het Spanderswoud gebeurt op het stuk van
bomen omzagen en het oprichten van versperrin
gen en dergelijke zaken meer, in het bijzonder.
Immers, dat Spanderswoud-gebeuren had al
geruime tijd vele gemoederen in beweging
gebracht en het leek het bestuur daarom een goede
gedachte de leden in de gelegenheid te stellen in
ieder geval met de onderliggende filosofie van dat
natuurbeheer kennis te laten maken.
Uitgangspunt van die filosofie is de doelstelling
van de Stichting Kritisch Bosbeheer, n.1. het
terugdringen van de grote onnatuurlijkheid van
veel van onze bossen en het bevorderen van het
inheemse karakter van die bossen. Daarbij moet
het ingrijpen van de mens teruggebracht worden
totdat het bos geheel aan zich zelf overgelaten
wordt.
In dit verband wordt hier even verwezen naar het
voorontwerp bestemmingsplan Hoorneboeg,
waarover in de rubriek ’Activiteiten van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi’ in dit
nummer iets verteld wordt. Er is daar n.1. sprake
van spontane bosbegroeiing op een niet bewerkte
bodem. Deze begroeiing zal uiteindelijk tot een
gesloten bos leiden bij een beheer dat bestaat uit
niets doen!

Maar nu weer in het algemeen: veelal is het
bosbeheer in Nederland op houtproductie gericht,
wat tot een type bos leidt dat sterk van natuurlijk
bos verschilt. Het overheidsbeleid is echter de
laatste jaren aan het veranderen, en men wil een
groter deel van de Nederlandse bossen in de
richting van natuurlijk bos gaan beheren.
Uiteindelijk verwacht men dat op 15 van het totale
bosareaal geen hout meer gekapt zal worden.
Natuurlijk worden er veel bedenkingen geuit: het
gevaar van ziekten zou sterk vergroot worden,
terwijl ook de kostenfactor een grote rol zal
spelen. En is er wel ruimte genoeg in ons kleine

land dat het experiment ook maar een kans van
slagen zal kunnen hebben?
De heer Van der Lans stuurde ons een artikel dat
hij in 1980 publiceerde in het tijdschrift ’De Kleine
Aarde’, met toestemming het integraal over te
nemen, wat wij graag doen. In zijn onderstaande
artikel vindt u zijn antwoord op de vraag of
kritisch bosbeheer wel kan.

Ja. het kan als we het willen. Maar als we met
z’n allen besluiten een groot stuk Nederland
tot oerbos terug te brengen, dan hebben we
wel een flink stuk grond nodig. De Veluwe,
ruim 100.000 hektare, zou daar prima
geschikt voor zijn. Daar kunnen dan de wilde
paarden en wisenten (de Europese bisons),
die nu alleen nog in de dierentuinen te vinden
zijn, draven en grazen. Wolven kunnen er op
edelherten en reeën jagen, de lynx kan zich
tegoed doen aan hazen en konijnen; raven en
gieren rukken aan de resten van door wolven
achtergelaten kadavers. Dit alles zien we in
’het oerbos van de toekomst’ waar bomen
’oer’oud worden (zo'n 5 a 600 jaar), om
tenslotte te sterven en tot stof te vergaan. Een
hek om de Veluwe en er dan verder afblijven?
Nee, willen we een echt oerbos dan zullen er
toch mensenhanden aan te pas moeten
komen.
De natuur moet weer geschikt gemaakt wor
den voor zijn oorspronkelijke bewoners. Een
wild paard zou in onze steriele produktie-
bossen immers verhongeren. Gras is er niet
en de bladeren zitten te hoog. Trouwens:
wilde paarden, wisenten, wolven, lynxen,
wilde katten, raven en gieren, ze komen niet
vanzelf; we zullen ze allemaal weer moeten
invoeren en uitzetten.
De landelijke Werkgroep Kritisch Bosbeheer
maakt in haar publikaties duidelijk dat
'oernatuur’ iets anders is dan een heideveld,
een bloemrijk hooiland of een stuk produk-
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tiebos, zelfs al liggen deze in officiële natuur
reservaten. Het is naar de mening van Kri
tisch Bosbeheer zelfs noodzakelijk - voor
mens en natuur - dat er in de toekomst ’oer-
natuur’ zal zijn. Jammer genoeg zijn er maar
weinig grote gebieden waar we de ’oer-
natuur’ van Europa zouden kunnen herstel-

• len. Behalve de Veluwe bezitten we echter vrij
veel kleine stukjes bos. Natuurlijk zullen deze
nooit het ’oerbos van de toekomst’ kunnen
worden met wilde paarden, lynxen en
wolven. Daar zijn ze gewoon te klein voor.
Hoewel het vele eigenaren en beheerders van
onze bossen niet altijd in de eerste plaats te
doen is om de opbrengsten (het hout), zijn de
onderhoudstechnieken aan de (produktie)-
bosbouw ontleend. In de (produktie)bos-

, bouw ging en gaat het om het hout, dus om
de bomen. Daar waar veel bomen erg hard
groeien staat een ’goed’ bos. Inderdaad goed
voor degene die een houtkachel moeten sto-

■ ken of voor iemand die belang heeft bij veel
hout. Maar daarmee hoeft het nog niet goed
te zijn voor insektenetende vogels; insekten
komen weinig voor in dit bos. Spechten heb-

$ ben het ook erg moeilijk, ze slaan hun snavel
i stuk op het keiharde jonge hout. Waar zijn de

dode en half verrotte bomen? Waar zal hij dit
jaar zijn nest uithakken? Nergens vinden we
een plekje zonder bomen; daarom komt er
bijna geen licht op de grond. Waar zullen de
grassen groeien en de bloemen bloeien? Het is
er veel te donker. Zelfs bosplanten hebben
meer licht nodig. Er zijn geen bodembedek-
kende planten, dus er is ook niets te vreten
voor de hazen, konijnen en reeën. Die
moeten hun voedsel dan maar van de omlig
gende landerijen wegvreten. De kleine gra-

' 1 zers (muizen bij voorbeeld) zijn dan ook niet
erg talrijk in het kale bos. Zo kunnen we
doorgaan. Voor paddestoelen, schimmels en
mossen geldt het zelfde. Onze kleine bos-
komplexen en stukjes bos zijn biologisch
arm. Dat komt omdat we de verkeerde
onderhoudstechnieken gebruiken die we van
de bosbouwer geleend hebben. Waarom
doen we dat eigenlijk als het ons niet in de
eerste plaats gaat om de opbrengst, het hout?
Gelukkig bestaan er ook andere technieken.
We duiden ze aan met natuurtechnische

beheersmaatregelen. Daarmee kunnen onze
bossen weer rijker en interessanter worden. U
kent ze wel die Nederlandse bossen. Mis
schien bezit u zelf wel zo’n bos. Vrijwel alleen
bomen. Onder bomen is het slecht groeien
voor struiken en kruiden. Zelfs al zijn het
echte bosplanten. Bosplanten hebben ook
licht nodig en een stuk grond dat niet
helemaal met levende boomwortels is door
zeefd. De kunstmatige dichte boomlaag moet
dus worden aangepakt. Misschien moet zelfs
wel de helft van de bomen eruit. Dunnen dus?
Nee liever niet. Bij een gewone dunning
wordt hier en daar een boom weggenomen,
door het hele perceel heen. Maar er blijft er
ook telkens een staan! De bomen stonden in
een grote regelmaat verspreid en staan dat na
dunning nog steeds. Zelfs al zaagt men de
helft van de bomen om! De kronen zullen
zich na enkele jaren weer sluiten, waarna het
net zo donker zal zijn als weleer. Er kan dus
beter bewust naar onregelmatigheid worden
gestreefd. Er moeten open plekjes worden
gemaakt, zó dat gedurende vele jaren geen
beschaduwing optreedt. Er moet direkt
zonlicht op de bodem blijven vallen. Mis
schien jammer van mooie bomen, maar
bosbes bijvoorbeeld is net zo belangrijk.
Als er weinig of geen bosbes staat zelfs be-
langrijker dan mooie bomen. (Voor bosbes
kunt u ook een andere soort invullen.) Voor
een bos van enige grootte moeten de open
plekjes een doorsnede van een tot twee maal
de boomhoogte hebben. Is het bosje heel erg
klein dan kan men bijvoorbeeld alleen één
kant open maken door de uiterste rand
bonten te verwijderen. Men moet er dan wel
rekening mee houden dat de rand weer gaat
dichtgroeien. Dat blijft snoeien of hakken.
Komt er eenmaal voldoende licht in het bos
dan zal de bodem volgroeien met (bos)plan-
ten. Er komen bramen of wilgenroosjes of
misschien wel allerlei grassoorten. Dat hangt
af van de grondsoort en nog andere faktoren.
Misschien moet u na drie of vijf jaar wel
opnieuw ingrijpen omdat de bramen alles
hebben overwoekerd. Dat kan, maar hoeft
niet. Een bramenstruweel is zeer geschikt als
broedgelegenheid voor kleine zangvogels
zoals winterkoning, roodborst, zwartkopje,
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tuinfluiter, tjif-tjaf, heggemus en nog veel
meer soorten. Misschien lukt het u wel om
een nachtegaal aan het broeden te krijgen...!
Maar past u op, al gauw is het te donker voor
uw bramen en wilgenroosjes. Is uw gat in de
kroonlaag nog wel groot genoeg?
In bijna elk bos zijn wel enkele zieke en dode
bomen aanwezig. Meestal worden deze bij
het onderhoud verwijderd en in de hout-
kachel of open haard opgebrand. Men kan
deze bomen beter laten staan. Ze zijn een
broedplaats voor insekten. En daar komen
weer vogels op af. Haalt u zo’n stam weg dan
worden de levensmogelijkheden voor
honderden insekten en vogels afgesneden. U
moet niet geloven wat een bosbouwer u
vertelt: insekten uit zieke bomen gaan over
op andere bomen. Dat kunnen ze alleen als
die boom reeds verzwakt en dus vatbaar is. In
het natuurbos horen al die insekten en ook de
plantenziekten erbij. Toch blijft het bos als
bos bestaan.
Het bos moet regelmatig onderhouden
worden. Of er nu een regelmatige bosbouw
kundige dunning wordt uitgevoerd of open

plekjes gemaakt, er sneuvelen bomen. Mees
tal worden deze geoogst, afgevoerd, gebruikt
of verkocht. Er kan echter ook een deel in het
bos achterblijven. De meest fantastische
paddestoelen, mossen en schimmels zullen al
na enkele jaren op de stammen groeien.
Takken en dunne stammen drogen vaak uit,
maar stammen, hoe dikker hoe beter, blijven
altijd vochtig. Daardoor b\eden die een veel
betere levensmogelijkheid. Het is zelfs zo dat
de bijzondere en zeldzame soorten die dikke
stammen niet kunnen ontberen. Moet u zo’n
stam eens enkele jaren in zijn ontwikkeling/
aftakeling volgen. Elk jaargetijde kent zijn
eigen soorten; bovendien verschijnen telkens
nieuwe soorten terwijl oude verdwijnen. Ik
wil er niet voor pleiten alle gekapte stammen
in het bos te laten. Als u vele honderden
stammen zou achterlaten zou er ineens wel
erg veel hout op de bosbodem terecht komen.
Nee, u kunt best wat stammen afvoeren,
maar laat vooral ook wat liggen. Juist de
allerdikste! De planten en dieren zullen u er
dankbaar voor zijn. De een zijn dood is
immers de ander zijn brood.

Omgewaaide beuk die blijft liggen
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Ornzagen is een onnatuurlijke manier om
bomen te doden. Bomen gaan ook van
ouderdom dood. Berken na 60 tot 120 jaar.
Eiken kunnen daarentegen wel 500 tot 700
jaar oud worden. Ook worden bomen door
itormen ontworteld. De wortelkluit klapt

omhoog met de stam mee en er ontstaat een
heuvel en een kuil. Plotseling is er een berg en
een vochtige laagte. Planten en dieren kunnen
hier hun eigen plekje vinden. De één hoog en
droog, de ander onderin de kuil, lekker
vochtig. Varens, eikels en berkezaad gebrui
ken de wortelkluit graag om te kiemen. Vaak
is het in het bos zelfs de enige mogelijkheid
om zich te verjongen. In een dik dood blader
dek kunnen ze dat niet.
Met mensen van Kritisch Bosbeheer en Vrij
willig Bosbeheer bootsen we soms kunstma
tig een storm na. Met een lier worden enige,
soms wel tientallen bomen ontworteld. Daar
na blijven deze liggen. Geen mens komt er
meer aan. Een dergelijke kunstmatige storm-
vlakte, die we dan ongeveer even groot ma
ken als de eerder beschreven open plekjes,
biedt een heel natuurlijke aanblik. Een ont
wortelde boom is niet direct dood. Ze loopt
weer uit en vormt een zeer dicht takken- en
bladerenstruweel. U moet eens zien hoe vo
gels hier hun nesten bouwen. Een dergelijke
boom, met de kruin op de (bos)bodem levert
voedsel (bladeren en groene jonge schors)
voor reeën, hazen, konijnen en muizen die
immers niet zo hoog in de kroon konden
komen. Als de boom minder vitaal wordt en
tenslotte dood gaat wordt ze aantrekkelijk
voor insekten, paddestoelen en schimmels.

We genieten niet van de stervende boom,
maar van het levengevende dode hout.
Een andere geschikte methode om bomen
dood te maken is het zogenaamde ringen. Je
ringt een boom door rondom de stam tot in
het spinthout een inkeping te maken met een
speciaal mes, een bijl of een zaag. Hierdoor
worden de vitale sapstromen in de buitenste
ring van de stam onderbroken en het gevolg
is dat de boom afsterft. De gedode boom
staat een tijdlang overeind en dat voorkomt
dat er al te veel hout in een keer op de bos
bodem terecht komt. Op deze wijze is het dus
niet nodig stammen uit het bos af te voeren in
het geval we toch veel bomen tegelijkertijd
willen doden. Ringen is een heel gemakke
lijke en aardige methode. Sommige soorten
zoals de eik bijvoorbeeld zijn echter zo goed
in staat de ring te overwallen, dus hun wond
te herstellen, dat ze niet dood gaan. We
kunnen dat voorkomen door twee ringen aan
te brengen op 10 cm. of meer van elkaar en
de ringen zelf minstens 5 cm. breed te maken.
Daar kan zelfs een eik niet tegen op.
Paarden, pony’s en koeien doden vaak
bomen door de bast eraf te vreten. Dat is wél
schadelijk voor het landschap. Vaak zijn juist
de meest opvallende, oude vrijstaande bomen
aan de rand van weilanden het slachtoffer.
Bovendien laat een boer ze daar niet staan.
Na hun dood worden ze omgezaagd, in de
kachel gestopt of tot hekpaaltjes verwerkt...
In het begin van dit artikel noemden we de
grote grazers van het bos: de Europese bison
of wisent, het wilde paard of tarpan, het
oerrund en het edelhert. Voor de nattere

Geringde berk, achter
grond omgetrokken
berken
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gebieden zijn er ook nog de eland en de
bever. Deze soorten worden niet ten tonele
gevoerd vanuit een soort publiciteitsgevoel of
als kollektieve attraktie. De grote grazers
vervullen een sleutelrol in het bos, die vaak
onvoldoende onderkend wordt. Want de
middelgrote grazers (haas, konijn, ree) en de
kleine grazers (muizen) evenals insekten,
kunnen deze sleutelrol niet vervullen omdat
zij niet voldoende biomassa verteren, boven
dien eten zij geen takken, zodat jonge
boompjes onvoldoende worden aangepakt.
Daar waar gras, bladeren en dunne takken
als voedsel beschikbaar zijn vreten de grazers
zich vol. Zij migreren naarde opengevallen
plekken en belemmeren of vertragen daar het
dichtgroeien van deze plekken. Dankzij deze
dieren groeit het bos na sterfte in de boom-
laag niet meteen dicht met jonge boompjes.
Het klinkt paradoxaal maar dankzij hun
vraat is er veel ondergroei en zijn er veel bloe
men in het natuurbos. Zolang de grote gra
zers afwezig zijn zullen we het bos steeds op
nieuw open moeten hakken. Tenminste als
we de afwisseling en een rijke ondergroei be
langrijk vinden. Met onze ingrepen imiteren
wij hun graasgedrag. Alleen kunnen wij het
natuurlijk niet zo goed als de grote grazers.
Dat is ook de reden dat er momenteel ver
schillende begrazingsproeven worden uitge
voerd in natuurterreinen, onder andere door
het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Mo
menteel worden ook beheer-experimenten
voorbereid voor de wisent (Natuurmonu
menten) en het wilde paard (Stichting Vrij
willig Bosbeheer).

Veel mensen moeten even aan onze voor
stellen wennen. Immers, als we een tak van
een boom trekken worden we vernielzuchtig
genoemd. Kinderen krijgen in zo’n geval een
standje. Nu propageren wij dat het goed is
hele bomen om te trekken. Na de stormen
van 1972 en 1973 waarbij duizenden bomen
omwaaiden of zomaar afbraken, schreven de
kranten over een ’natuurramp: Grote schade
aan het bos toegebracht; herstel zal vele
tientallen jaren duren'. Inderdaad is dit zeer
tegenstrijdig. Toch is er een gemakkelijke
verklaring voor. De traditionele opvatting

dat bomen niet beschadigd mogen worden,
ziek mogen zijn of dood mogen gaan vinden
we vooral in kringen van houtproducenten.
Inderdaad, stormen, insekten, edelherten en
kinderen(!) kunnen daar schadelijk zijn
omdat het bruikbare, harde hout voorop
staat.
In een natuurbos is groeiend, levend en vitaal
hout echter even belangrijk als het oude,
dode en rottende hout. Als onze kinderen in
het bos takken afbreken lijkt dat in de verte
op het gedrag van wisenten, oerrunderen en
wilde paarden. Alleen eten grote grazers deze
takken ook nog op. Reeds miljoenen jaren
geleden waren beschadigingen in het bos heel
gewoon. Stormen zijn er altijd geweest, de
klasse der insekten is al meer dan 300 miljoen
jaar oud (de mens bestaat nog maar 1 miljoen
jaar!). Bomen, struiken en kruiden hebben
dus de tijd gehad zich aan vraat en beschadi
gingen aan te passen. Met deze voor het bos
wat ongebruikelijke beheersmaatregelen ver
nielen we dus niets, integendeel, we maken
het mogelijk dat de spontane processen van
bosopbouw en -afbraak versneld op gang
komen. Daarmee scheppen we levensmoge
lijkheden voor tal van soorten die in de tradi
tioneel beheerde bossen niet konden overle
ven. De hier voorgestelde maatregelen lijken
op het eerste gezicht milieu-vijandig. Niets is
echter minder waar!
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De ’Zandzee’ in Bussum

Vereniging van Vrienden van het Gooi

De gemeente Bussum zal binnenkort verrijkt
worden met een moderne tennishal als
resultaat van doortastende besluitvorming
door overheidsinstanties op een particulier
initiatief. Een op zich zelf goede zaak voor
een dorp, waar sommigen zich de gloriedagen
van Ivo Rinkel en Renate Mechel nog
herinneren. Onze vereniging en omwonenden
hebben echter grote bezwaren tegen de
gekozen plaats en de aan de dag gelegde
ongebruikelijke voortvarendheid, waartussen
wel enig verband zou kunnen bestaan. De hal
zal verrijzen naast een van de bestaande
tennisparken in de gemeente op wat eerder
een deel van het sportterrein van het St.
Vitus-college was. Het college wordt schade
loos gesteld door de aanleg van een nieuw
sportveld op dat gedeelte van het gebied
’Zandzee’ waar nu nog de waterpartij is
gelegen. Deze poel, in 1939 ontstaan uit een
zandafgraving, heeft zich van lieverlee ont
wikkeld tot een in de wijde omgeving unieke
oligothrophe biotoop, waarin zich onder
meer drie uiterst zeldzame, wettelijke
beschermde diersoorten handhaven: kleine
watersalamander, bruine kikker en modder-
kever. Tezamen met het geaccidenteerde
zandverstuivingsrestant van de historische
Molenaarsbergen vormt dit een steeds inte
ressanter en nog fraai gebied, vooral wanneer
tegen vuilstorting zou worden opgetreden.
(zie hierover dr. W.K. Kraak, TVE/VVGjrg.
1, nr.1, pag. 137/138).
Het bestemmingsplan ’Zandzee ’73’, hoewel
ruimschoots door alle denkbare ontwikke
lingen achterhaald, is formeel nog van kracht
en laat met de aan Burgemeester en
Wethouders toegekende ontheffings-moge-
lijkheden alle vrijheid om ongewenste veran
deringen teweeg te brengen. Het plan kwam
destijds moeizaam tot stand om de Struikhei-
weg, die nu als een dartele arabesk in de

Nieuwe Hilversumseweg uitmondt, als een
strakke Rijkswaterstaatsdroom op de Nieuwe
’s-Gravelandseweg aan te kunnen sluiten.
Dat heeft niet mogen zijn. Velen kwamen in
verzet, omdat zij de toegankelijkheid van en
het natuurgebied zelf wilden bewaren en de
verdere belasting van de Spieghel-route
duchtten. Provincie en de Kroon erkenden de
ingebrachte bezwaren. Ook wat omschreven
werd als ’de wandelroute van de Plaggenweg
naar de Heide’ en het geboomte ten Westen
van het zwembad moesten in stand blijven.
Het plan, waar men zich thans op kan
beroepen is in feite niet meer dan het schamel
restant van destijds mogelijk goede, maar in
hoogste instantie afgekeurde bedoelingen.
Bij een latere gelegenheid werd ons bestuur
de toezegging gedaan dat het landschap zou
worden hersteld bij sloop van een inmiddels
pal naast de poel opgedoken noodgebouw
voor het scheikundeonderwijs van het col
lege. Als men verder bedenkt, dat het hier het
infiltratiegebied voor de drinkwaterwinning
betreft, kan men zich licht voorstellen, dat de
Zandzee niet acuut bedreigd leek. Zo
argeloos nu is uw bestuur geweest, tot het
lucht kreeg van de plannen en daartegen op 2
februari 1983 adresseerde. De bouwvergun
ning werd een week daarop al verleend. De
voorstellen aan de gemeenteraad voor de
vergadering van 10 maart 1983 zijn gedateerd
4 maart 1983, blijkbaar een spoedeisende
aangelegenheid, die overigens waar dat
uitkomt ook wel als de vrucht van vier jaren
gedegen overleg wordt aangeprezen. Onze
oud-voorzitter Cup heeft gesteund door zijn
specifieke deskundigheid en door de eenstem
mige PSP fractie, die zeer constructief
opponeerde, nog vergeefs getracht het
gemeentebestuur voor te lichten. De raad
besloot na noodzakelijk verwarde discussie
met 14 stemmen voor en 6 stemmen tegen de
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grondtransacties goed te keuren. Zonder
hootdelijke stemming kwamen de daarmee
samenhangende voorstellen er door, waaron
der een garantie ad f 3,3 mln voor de
financiering van het geheel, zonder dat een
begroting werd overgelegd. Vermeld dient te
worden, dat het voorbehoud van de Provincie
voor de eerder genoemde wandelroute wordt
gehonoreerd met de aanleg van 200 meter
schelpenpad. Een schelpenpad; gekozen om
de herinnering aan de vroegere strandgenoe-
gens op de Zandzee levend te houden? Wie
dit wat schamel mocht vinden in het licht van
de bezwaren tegen het bestemmingsplan
bedenke, dat B&W er ook nog een betegeld
rijwielpad en 95 meter trottoir tegen aan
gooien. Al dit moois tussen hekken van het
bejaardentehuis en het parkeerterrein van de
tennishal; Provincie en Kroon krijgen waar
schijnlijk veel meer, al is het dan wat anders,
dan zij verlangden.
Een bezwaarschrift tegen de hele gang van
zaken is inmiddels op formele gronden door
de gemeenteraad niet-ontvankelijk bevonden
en na een beroep tegen de bouwvergunning
door B&W ongegrond verklaard. Vervolgens
is bij de Raad van State beroep aangetekend.
Omdat het hier een infiltratiegebied betreft,
ligt inmiddels bij Gedeputeerde Staten een
bezwaarschrift tegen de door B&W verleende
ontheffing van de bepalingen van de
Verordening Bodem- en Grondwaterveront-
reiniging Noord Holland. De ontheffing lijkt
in strijd te zijn met de verordening en is in
ieder geval ondoelmatig in het licht van de
strekking van de verordening. Ontegenzegge
lijk blijkt uit de verordening, dat de inmiddels
aangevangen bouw van de tennishal onrecht
matig is. Of een rechterlijk verbod moet
worden gevraagd, stellen wij afhankelijk van
de uitkomst van een door de gemeente op
korte termijn toegezegd onderzoek naar de
waterdichtheid van de volgens omwonenden
hinderlijk onwelriekende riolering ter plaatse.
Volgens de gemeente zou dit alleen verband
houden met gedeeltelijke ondoelmatigheid en
slecht onderhoud. Het St. Vituscollege heeft
inmiddels via de raadsman, die ook de
belangen van de gemeente en het eerderge
noemde particulier initiatief behartigt, meege

deeld de Zandzee ongemoeid te zullen laten,
althans totdat de beroepsprocedure op
onwaarschijnlijk korte termijn zal zijn
afgelopen.
Inmiddels ontvingen wij afschrift van de
afwijzing door de Raad van State op 10 mei
j.1. van een verzoek van ’Leefmilieu’ tot
schorsing van de besluiten. Voor ons van
belang is de geciteerde opmerking namens
Tennishal; ’Deze sportvelden zullen opnieuw
worden aangelegd op en om de huidige ven.
Demping van de ven is thans derhalve niet
aan de orde. Overleg met het Sint Vituscol
lege heeft uitgewezen, dat de thans voorziene
bouwlocatie de enig aanvaardbare is’. Ver
zoekster is er niet in geslaagd de stelling dat
Bussum haar besluit onvoldoende zorgvuldig
heeft voorbereid, aannemelijk te maken.
Hiermee is ons vertrouwen in het gemeente
bestuur nog niet hersteld. Wij kunnen de
boosaardige gedachte niet onderdrukken, dat
de transacties zo zijn opgetuigd om profijt te
kunnen trekken van de Wet Investerings
Rekening, waarmee zo onfortuinlijk is
geëxperimenteerd bij de herbouw van het
Spant. Waarom is deze door de gemeente
gegarandeerde opzet niet op een gemeentelijk
sportcomplex geprojecteerd? Als het andere
particuliere tennispark in de gemeente tegen
gelijke voorwaarden het speelseizoen wil
verlengen, is dan geen precedent geschapen?
Het andere park ligt ook al dicht naast
interessant natuurgebied. Wij wachten het
advies van onze raadsman af. Raadsman van
tegenpartij blijkt er in geslaagd te zijn de
aanleg van sportvelden op en om een ven,
waarvan de demping derhalve niet aan de
orde is, aannemelijk te maken. Wat wij ons
daarbij moeten voorstellen zal ons mogelijk
later worden onthuld. Voor het acute behoud
van de ven in de Zandzee is onze hoop
gevestigd op Gedeputeerde Staten, die in hun
dossier de volgende merkwaardige brief
zullen aan treffen:

Haarlem, 14 april 1983

Aan het College van B& W van Bussum

Verordening bescherming bodem en grondwa-
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ter Noord-Holland ten behoeve van St.
Vituscollege/Tenniscentrum B. V.

Na overleg met het Provinciaal Waterleiding
bedrijf van Noord-Holland (PWN) bericht ik u
ten aanzien van bovengenoemde aanvragen het
volgende.
Op zich bestaan mijnerzijds tegen deze
aanvragen weinig bezwaren mits aan de
ontheffingen voldoende voorschriften verbon
den worden. Te denken valt hierbij aan
lekdichte riolering van een afdoende kwaliteit,
gesloten verharding, geregelde kontrole op
lekdichtheid en gebruik van bestrijdingsmidde
len. Wel wil ik nog uw aandacht vragen voor
het volgende.
De druk op de drinkwatergebieden in het Gooi
en zeker het onderhavige gebied wordt
sluipenderwijs steeds groter. Vandaar dat het
mijns inziens zinvol is eens te beschouwen o f
het op de huidige voet doorgaan met het
verlenen van ontheffingen in zijn totaliteit niet
een te grote inbreuk op het beschermingsprin-
cipe voor deze gebieden maakt. De ontheffings-
aanvragen worden naar mijn mening nu te veel
als een vergunningenprocedure a f  gehandeld.
Dit terwijl het in feite  een verbodsbepaling
betreft waarvan alleen bij getoonde noodzaak
afgeweken zou kunnen worden. Bovendien
ontbreekt in wezen een totaaloverzicht.
Ik  heb het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland dan ook reeds geadviseerd
om door het PW N  een onderzoek naar de
situatie binnen dit intrekgebiedjuist in verband
met de toenemende druk op het gebied te laten
instellen.
De resultaten van een der ge lijk onderzoek
zouden bij de beslissing over ontheffingsaanvra-
gen meegewogen moeten worden.
Het door mij bedoelde onderzoek is ook voor
de door uw college in de toekomst eventueel te
behandelen ontheffingsaanvragen van groot
belang. Daarom adviseer ik u er bij het college
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
op aan te dringen dat een der gelijk onderzoek
verricht wordt en hieraan zo veel mogelijk
medewerking te verlenen.

De regionale inspekteur van de Volksgezond
heid voor de Milieuhygiëne,

Dr. H. Copier

Over de uitslag van onze inspanningen kan
nog niets gezegd worden, behalve dat wij
ervaringen rijker worden en met groeiend
wantrouwen het geheel van wettelijke instru
menten bezien, waarvan te optimistisch
wordt verondersteld, dat zij ter bescherming
van natuur- en landschapsschoon dienen.

(wordt vervolgd)
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De herziening van het streekplan voor
het Gooi en de Vechtstreek
Vereniging van Vrienden van het Gooi

Inleiding

De herzieningsprocedure die moet leiden tot
een aanmerkelijk verbeterd streekplan voor het
Gooi en de Vechtstreek in de loop van 1985 is
geopend met het verschijnen van de provinciale
nota Mogelijke Ontwikkelingsrichtingen. Naar
aanleiding hiervan verzonden wij op 31 mei jl.
het volgende voorlopige en summiere commen
taar aan Gedeputeerde Staten, dat naar wij
veronderstellen voor zichzelf spreekt. Het
verheugt ons, dat wij copieën ontvingen van
reacties door gelijkgestemden. In een volgend
stadium is wellicht enige coördinatie gewenst;
daarom houden wij ons aanbevolen voor
commentaar, niet noodzakelijk adhaesie.

Hieronder gelieve u aan te treffen enig
globaal commentaar van onze Vereniging
van Vrienden van het Gooi op de provinciale
nota Mogelijke Ontwikkelingsrichtingen in
het Gooi en de Vechtstreek, april 1983. Wij
willen niet nalaten waardering uit te spreken
voor de geboden gelegenheid om in een vroeg
stadium van de herzieningsprocedure voor
het streekplan een mening te kunnen vormen
over de richting, die mogelijk zal worden
ingeslagen. Ook onzerzijds bestaat alle begrip
voor het voorbehoud, dat moet worden
gemaakt ten aanzien van de te verwachten
bevolkings-ontwikkeling en woningbouw, de
samenhang met overige provinciale ontwik
kelingen, het streekplangrensoverschrijdend
beleid en het beleid van de rijksoverheid. Ook
delen wij de overtuiging, dat de ruimte voor
nieuwe ontwikkelingen zeer beperkt is, indien
men het huidige karakter - laat staan het
karakter anno 1972 - van de streek niet
ingrijpend wil veranderen. Wij kunnen ons
echter niet aan de indruk onttrekken, dat die
overtuiging duidelijker sprak uit het streek-
planverslag van april 1981. Met name

verbaast ons de herhaalde constatering, dat
de uitwerking van de intentie van het uitgangs
punt in het streekplan steeds onvoldoende
was, alsof dit een onveranderbaar natuur
verschijnsel zou zijn.
Ten aanzien van het verzorgingsniveau leeft
in onze vereniging de gedachte, dat bij het
vooruitzicht op voortgezette verminderende
bevolkingsontwikkeling, toenemende vergrij
zing en dalende bestedingscapaciteit geen uit
breiding moet worden gegeven aan voorzie
ningen op gemeentelijk niveau zonder zorg
vuldige afstemming op hetgeen reeds binnen
het streekplangebied en omstreken aanwezig
is en op de werkelijk aantoonbare behoefte.
Het is ons opgevallen, dat hier noch elders in
de nota sprake is van het project Streek
ziekenhuis Gooi-Noord, dat toch belangrijke
verkeers- en landschappelijke aspecten heeft.
Ten aanzien van de verkeersvoorzieningen
zijn onder het bestaande streekplan omvang
rijke maatregelen tot stand gekomen, terwijl
tot onze grote opluchting andere wijselijk
achterwege zijn gebleven. In het licht van wat
thans reeds besloten is over de Almere-spoor-
weg zou men tot een lichte voorkeur voor
aanleg van de Gooiboog kunnen komen,
indien daarmee een sneltram Hilversum-
Almere, wat daar dan ook onder verstaan
moet worden, overbodig zou worden. Aange
nomen wordt, dat geen beslissingen getroffen
zullen worden, voordat de resultaten van een
grondig onderzoek van de alternatieven in
brede kring zijn beoordeeld. Verkeersknel
punten qua omgevingscapaciteit dienen zeer
critisch te worden beoordeeld. De route door
’s-Graveland met de niet in de nota vermelde
z.g. Spiegelroute vormen een voorbeeld van
afwenteling door de gemeente Hilversum, die
naar veler gevoelen op provinciaal niveau
verhinderd had moeten kunnen worden. Een
Westelijke randweg langs ’s-Graveland is
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zowel ongewenst als onwaarschijnlijk. Het
ware te overwegen Noorder- en Zuidereind
de B-weg status te geven voor doorgaand
verkeer en het bestemmingsverkeer alleen via
de Leeuwenlaan toe te laten.
Het aangehaalde voorbeeld van de
Ceintuurbaan te Bussum lijkt op zijn minst
voorbarig te zijn gekozen. De problemen op
de Diependaalselaan te Hilversum zijn
evident, de onontkoombaarheid van de zeer
ongewenste Zuiderheideweg is dat geenszins.
Ten aanzien van het landelijk gebied werd
reeds opgemerkt, dat de hoofddoelstelling
nog niet wordt uitgewerkt. Gaarne zagen wij
een principieële onaantastbaarheid van het
landelijk gebied vastgesteld om te voorko
men, dat het beleid in deze sector wordt
versleten voor coquetteren met zorgvuldig
heid. Zeer uitdrukkelijke wensen bestaan op
het punt van handhaving van markante
bodemprofileringen en vegetaties. Veel aan
dacht wordt gevraagd voor het in stand
houden van de aaneengesloten bestrekkelijk
gave gebieden met speciale nadruk op de
IJsselmeerkust en het daarachter gelegen
gebied tussen Naarden en Huizen, die een
uniek karakter hebben en niet als gevolg van
komende eigendomsverhoudingen in gevaar
mogen worden gebracht. Ook de restanten
van engen en meenten verdienen bescher
ming.
Pogingen om de recreatiedruk te kanaliseren
blijken slechts beperkt succes te hebben en
eerder bij te dragen tot verzwaring van de
totale recreatiedruk. In dit verband
verzoeken wij om adequate maatregelen om
het plankzeilen nabij de vogelgebieden in het
bijzonder naast de Stichtse Brug te verhinde
ren, omdat van stimuleringsmaatregelen
elders geen bescherming is te verwachten.
Het zal gewaardeerd worden, indien het
herziene streekplan het reeds te sterk opge
treden horizonbederf door hoge constructies
in of naast landelijke gebieden zal afkeuren
en verergering daarvan zal uitsluiten.
De P.T.T. straalverbindingstoren en de hoge
woongebouwen in Kerkelanden te Hilversum
en in het Zuiden van Bussum mogen alleen
als afschrikwekkende voorbeelden dienen.
De redactie en de tekeningen van gemeen

telijke bestemmingsplannen dienen streng
getoetst te kunnen worden aan de teneur van
het streekplan en de interpretaties van streek
plan en bestemmingsplannen door gemeen
ten zullen critisch moeten worden gevolgd.
Mede in het licht van een rijksbeleid volgens
de nota Landelijke Gebieden zullen wij uw
uitspraak over de wenselijkheid van een enkel
beheerslichaam voor gebieden met reservaat-
status in deze naar oppervlakte kleine streek
op prijs stellen.
De cijfermatige verwachtingen omtrent het
bevolkingsverloop genoemd in verband met
de drie ontwikkelingsrichtingen doen niet af
aan ons standpunt, dat het Gooi vol is. De
ontwikkelingsrichting ’grote bouwlocaties’
komt reeds alleen daarom niet voor overwe
ging in aanmerking. Bij uitblijvende verrui
ming van de werkgelegenheid in het Gooi zou
uitbreiding van de woningbouw alleen bij
kunnen dragen tot meer forensenverkeer of
versterkte vergrijzing van de bevolking. Onze
afkeer van bebouwing van het ’vierde
quadrant’ wordt bekend verondersteld. Een
bebouwing van de Bloemendaler Polder is
een aanslag op het landelijk gebied tussen
Weesp en Muiden, temeer ongewenst omdat
de niet te voltooien locatie ’Aetsveld’ al
maximale schade aan het landschap heeft
toegebracht. Dit tezamen met de uitbreiding
van Muiden in ’Mariahoeve’ reduceert de z.g.
bufferzone Bijlmermeer- Bussum tot het
Natuurmonument ’Naardermeer’ en elimi
neert de geloofwaardigheid van ruimtelijke
ordening als instrument van landschapsbe-
scherming.
Vooralsnog schijnt de voorkeur te moeten
worden gegeven aan voortzetting van het
’vigerend beleid’ met zo ruim mogelijke
overloop naar Almere. De z.g. ’inbreiding
Hilversum-Bussum’ biedt wel interessante
perspectieven, zij het dan dat de Bussumse
Meent om een veelheid van redenen, die niet
alleen op natuurbeschermingsterrein liggen,
onbebouwd dient te blijven.
Resumerend keren wij terug tot wat er al met
zoveel woorden in het streekplan verslag 1981
en in deze MOR-nota gezegd werd over de
oorzaak van de ontoereikendheid van het
streekplan. Zelfs in deze nota wordt geen

246



uitwerking van het hoofduitgangspunt
ondernomen, maar wederom gezocht om nog
méér woningbouw, nog méér infrastructuur
en nog méér recreatie in een overvolle streek
te persen. Dit gaat onherroepelijk ten koste
van wat nog rest aan natuur- en landschaps-
schoon. Zo blijft milieubescherming een
paragraaf en de hantering van het streekplan
een charade.
Gaarne spreken wij het vertrouwen uit, dat in
het eerstvolgende stadium van de besluitvor
ming de voor het landschap onmogelijke ont
wikkelingsrichtingen door het provinciaal
bestuur effectief worden geblokkeerd en dat
er voldoende maatschappelijke krachten zijn
om de resterende ontwikkelingsrichtingen te
exploiteren.

• -  *

Activiteit TVE: wandeling op Einde Gooi, 23
april 1983. (ziepag. 254)
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Literatuur

Boekbesprekingen Hollandse Studiën dl. 12,1982

Joden in Weesp

D. van Zomeren, Geschiedenis van de joodse
gemeenschap in Weesp, De Ark/Heureka, Weesp,
1983, 104 blz., f24,90.

Op woensdagmiddag 29 april 1942 om ongeveer
half twee vertrok een grote groep joden uit Weesp
met de trein naar Amsterdam. Zij hadden een
oproep gekregen om zich in Amsterdam te
vestigen. Daar werden zij in bepaalde wijken
geconcentreerd en later afgevoerd naar Wester-
bork en vandaar in concentratiekampen
omgebracht.
Het waren hele gewone burgers, kleine midden
standers veelal, die op die dag in april geruisloos
uit Weesp verdwenen. Een stadsgenote daarover:
't Is gek, maar van hun vertrek herinner ik mij niets.
Ze waren gewoon ineens weg. Zeer moedig en-
medemenselijk was het gedrag die dag van meester
Bouhuys en zijn zoon Daan. Deze begeleidden
diverse families naar het station waar zoon Daan
zelfs een bord ophing met ’tot ziens’. Bouhuys was
op het perron de enige niet-joodse Weesper die
afscheid nam van zijn stadsgenoten en daarbij zijn
tranen de vrije loop liet. En toen werd het stil rond
deze verdwenen families, totdat enkele jaren
geleden Van Zomeren zich realiseerde dat in
Weesp vrijwel niets meer resteerde van de joodse
gemeenschap die hier 200 jaar heeft bestaan; en: Er
is een drama voorgevallen in Weesp, waar nooit wat
teek te zijn gebeurd. Met eindeloos speurwerk heeft
Van Zomeren gegevens verzameld over alle joodse
families die in het begin van de oorlog in Weesp
woonden. Aan alle wijdt hij een kort hoofdstuk,
mannen, vrouwen en kinderen tussen wie je leefde
alsof het altijd zo blijven zou, zo schrijft Mies
Bouhuys in het voorwoord. Van de 68 joden die in
1941 in Weesp woonden zijn er 56 in Sobibor en
Auschwitz omgebracht. De verdwenenen zijn nu -
eindelijk -geboekstaafd, de onbekenden hebben
weer een naam, de Weesper joden zijn op
waardige wijze herdacht. Met een gevoel van
schaamte, melancholie en ontroering nam ik er
kennis van.

Porselein en zilver in Weesp

W.M. Zappey, Porselein en zilvergeld in Weesp, in

Bij de voorbereiding van een Gooise bibliografie
-die hopelijk niet al te lang meer op zich zal laten
wachten - was ik zo’n 25 boeken en tijdschrift
artikelen tegengekomen met gegevens over het
Weesper porselein. Men denkt dan al gauw dat
over een dergelijk onderwerp weinig nieuws meer
te vertellen is. Bij de geschiedbeoefening blijkt dat
zelden of nooit juist, zoals ook hier. Zappey -
wetenschappelijk hoofdmedewerker sociale en
economische geschiedenis aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam - weet over het Weesper porselein
heel wat nieuws aan te dragen, in een omvangrijk
artikel - 51 blz. met maar liefst 289 noten, een
literatuurlijst van 4 blz. en een persoonsnamen
index.
Na een beknopte inleiding over de geschiedenis
van Weesp, gaat Zappey uitgebreid in op de
persoon van Bertram Philips Sigismund Albrecht,
graaf van Gronsveld-Diepenbroick-Impel (1715-
1772), de stichter van de Weesper porseleinfabriek.
Niet een erg sympathieke figuur, een geld- en
baantjesjager, die in de gunst probeerde te komen
- en vaak ook kwam - van politiek invloedrijke
personen en zo tot allerlei belangrijke posten wist
door te dringen. Zo werd hij baljuw van Gooiland,
gezant in Berlijn en lid van de Amsterdamse Admi
raliteit. Een rijk man ook-Zappey schat zijn jaarin
komen op f 30.000,-, maar na financiële debacles,
waaronder het avontuur met de porseleinfabriek,
berooid gestorven.
Vervolgens schetst Zappey hoe het in Weesp
begonnen is. In 1757 startten zekere Pye,
Cruickshank, Muilman en McCarthy daar met
een fabriekje. Van Gronsveld treedt 2jaar later
toe. Het bleef een internationaal gezelschap waar
Franse en Duitse porseleinwerkers kwamen. De
belangrijkste Nederlandse ’fijnschilder’ was Theo -
dorus Onkruyd. In 1769 - de zaken gaan dan al
niet best meer - heeft Van Gronsveld zijn fabriekje
van de hand willen doen. Na lang onderhandelen
met de Fransen en de koninklijke fabriek te
Sèvres, ketst de zaak af. In 1770 wordt de
productie gestopt en in 1771 wordt de inventaris
overgedaan aan Ds. Mol, die in Oud-Loosdrecht
porselein gaat vervaardigen.
Weinig bekend is dat Van Gronsveld nog een heel
bijzonder bedrijfje in Weesp had en wel een
ziiversmelterij. Frederik de Grote had tijdens de
zevenjarige-oorlog veel slecht zilvergeld laten
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slaan, met koper erin. Later besloot hij dit
inferieure geld uit de circulatie te nemen en te laten
omsmelten. Daar dit in Pruisen niet goed mogelijk
was, ontstonden rond het centrum van de handel
in edele metalen Amsterdam enkele zilversmelterij-
en, nl. in Heemstede, Amstelveen, Muiden en
Weesp. De transporten van dit zilver werden
verzorgd door de firma Heshuysen uit Naarden.
Ook over de zilversmelterij in Muiden weet
Zappey veel te melden. Hierover was bij mijn
weten nog nimmer gepubliceerd.
Al met al een belangrijke studie, met veel oog voor
details maar waarin ook ruime lijnen naar de
landspolitiek en de sociale en economische situatie
van die tijd worden getrokken.
Op de zilversmelterij in Muiden hopen wij in een
volgend nummer nog eens terug te komen.

Archeologie

Urnen delven. Het opgravingsbedrijf artistiek
bekeken. Onder redactie van Drs. Marianne
Addink-Samplonius, De Bataafse Leeuw, Dieren,
1983, 144 blz.

Thema van dit boek is niet zozeer het opgravings-
werk zelf of de archeologische resultaten ervan,
maar de weergave van het opgravingsbedrijf door
niet-archeologen. Van 31 verschillende archeologi
sche objecten in Nederland wordt door verschil
lende auteurs een beknopte beschrijving gegeven,
met accent op afbeeldingen daarvan. Ter sprake
komen de Brittenburg bij Katwijk, de bij
Domburg aangespoelde Nehalennia-altaren, hune
bedden, het Valkhof in Nijmegen, de Arentsburg
in Rijkswijk (Z-H) en vele anderen. De oudste
afbeeldingen dateren uit ca. 1580, een veertiental
bijdragen betreft opgravingen uit deze eeuw.
Marianne Addink, gemeente-archeologe van Hil
versum, neemt zes bijdragen voor haar rekening,
waaronder twee die over onze regio handelen: De
opgravingen in het Gooi van Albertus Perk in ca.
1840 en 1856 (6 blz.) en de opgravingen van de
Zeven Bergjes te Laren in 1926 (10 blz.). Het zijn
beide boeiende artikelen geworden, met veel
bijzonder illustratie-materiaal, o.a. van Johan
Briedé.
De oud-secretaris van de redactie van TVE-Dr.
W.R. Wybrands Marcussen, voorheen adj. direc
teur van De Walburg Pers, die enige tijd geleden
met een eigen uitgeverij is begonnen, heeft de
uitgave verzorgd. De kwaliteit is dan ook
uitstekend. Het geheel is een voortreffelijke
uitgave geworden, welke ik graag ter lezing
aanbeveel.

C.

Uit de tijdschriften

Natuurbehoud, tijdschrift van de Vereniging tot
behoud van Natuurmonumenten in Nederland.

In het beheersverslag 1981/’82 is vooral sprake
van het bewaken van die zones in natuurterreinen
waar het publiek niet wordt toegelaten. De
opzichters zijn met mobilofoons uitgerust ten
einde de politie te hulp te kunnen roepen bij al te
agressief gedrag van het publiek. Dit zou ook een
ideale oplossing zijn voor het werk van het G.N.R.
(14e jrg., 1983, nr. 1)

In dit nummer is de rede afgedrukt die Prof. Dr.
J.I.S. Zonneveld, hoogleraar fysische geografie
aan de R.U. te Utrecht, heeft uitgesproken ter
gelegenheid van die viering van de 347ste dies van
de Universiteit op 18 maart 1982. De titel was
’Morrelen aan de aarde. De denkende mens op
weg naar bewuste overwegingen en keuzes’.
Tevens wordt de heruitgave vermeld van het
Verkadealbum uit 1912 van Jac. P. Thysse, Het
Naardermeer; deze boekcassette is te koop voor
f 29,50, (f 36,25 voor niet-leden) en van de in
1980 verschenen publicatie van D.A.C. van Hoorn
Het Naardermeer, gisteren, vandaag, morgen
(f 12,75/f 15,25). (14e jrg., 1983, nr. 2)

Mens en Natuur, tijdschrift van het Instituut voor
Natuurbeschermingseducatie (IVN).

In een uitgebreid artikel pleit Cis van Vleuten
ervoor om ten aanzien van het energiebeleid in de
milieueducatie van het IVN energieker op te
treden. Het nummer geeft behalve een aantal
aantrekkelijke vegetarische recepten ook een
nuttig overzicht van de provinciale stichtingen
voor natuur-en landschapsbeleid. (34e jrg., 1983
nr. 1)
Zeer toepasselijk voor een gebied als het onze
waar vooral deze warme zomermaanden zo
uitzonderlijk veel ’natte’ recreatie plaats vindt is
het artikel van Henk van Halm over de nationale
campagne: ’Alstublieft... niet in ’t riet’. (34e jrg.
1983, nr. 3)

Natuur en Mileu, maandblad van de gelijknamige
stichting

Drs A.H.P. Stumpel en dr. H.E.J. Wijnands van
het Rijks Instituut voor Natuurbeheer, die actief
zijn in de Werkgroep Amfibieën en Reptielen
Nederland, schrijven een boeiend artikel over het
educatieve aspect van het redden van padden. De
methoden die toegepast kunnen worden komen
voornamelijk uit Zwitserland. (7e jrg., 1983, nr. 2)
Wij lazen een vermeldenswaardig artikel van Kees
Langelaar over de internationale verplichtingen,
ontstaan door de verdragen van Ramsar, Bonn en
Bern, die Nederland zou kunnen schenden bij een
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eventuele impoldering van de Markerwaard. (7e
jrg., 1983, nr. 4)

In deze uitgave een samenvatting van de
werkzaamheden van de stichting in de jaren
1981/’82. De indrukwekkende opsomming van
activiteiten is ook los verkrijgbaar. Er is ook een
brief in afgedrukt van Ir. N.P.H.J. Roorda van
Eijsinga waarin hij aanspoort tot het attenderen
van actiegroepen op het bestaande wettelijk
instrumentarium dat hun ten dienste staat. Hij
acht het van enorm groot belang dat de kennis van
het eigen landschap verdiept wordt en de liefde
ervoor verder wordt uitgedragen. Aardig is zijn
suggestie om met behulp van oude kaarten, bv. de
facsimile uitgave van de eerste topografische kaart
van Nederland uit 1850/’64 deze kennis te
verrijken. (7e jrg., 1983, nr. 6/7)

Het Vogeljaar, uitgave van de gelijknamige
stichting te Delft

De opgravingen van Albertus Perk in het Gooi,
circa 1840 en 1856 en blz. 96-103, De zeven bergjes
te Laren (N.H.) 1926*

Avro 60 in beeld. Grepen uit een rijke omroep-
historie met tekeningen van Eppo Doeve.
Samenstelling Rein van Rooy, 1983, Hilversum-
Amsterdam,f 19,90

Eerenbeemt, prof. N.F.J.M. van den, Nederlandse
zijdeteelt in de twintigste eeuw; een onuitroeibaar
geloof. Art. in economische- sociaal-historisch
jaarboek no. 44 blz. 232-292. Op blz. 244 e.v. een
beschrijving van de in 1934 te Huizen opgerichte
Gooische Zijdeteelt Vereniging, die in hoofdzaak
werkverschaffing ten doel had.

Herman Gorter, een revolutionair socialist in
politiek Bussum. Uitg. van de P.S.P. afd.
Bussum-Naarden 3e druk 1983 f 5,- ; 63 blz.
m.afbn.

Apart themanummer ’Vogels en Bosstructuur’.
Initiatief van de stichting Vogeljaar, Kritisch
Bosbeheer Utrecht en stichting Natuur en milieu te
Utrecht. (Zie het artikel over Kritisch Bosbeheer
elders in dit nummer). (3e jrg., 1983, nr. 2)

Mens en Vogel, internationaal informatieblad voor
studie en bescherming van de europese avifauna.
Bestuur/redactie Brasschaat, België.

Op de eerste bladzijde na de omslag treffen wij een
afbeelding van een Korhoen. Van deze vogel is in
de Ardennen (Hoge Venen, Croix-Scaille, Elsen-
bom) nog slechts een populatie van 50250
exemplaren aanwezig. In de Antwerpse heidevel
den en de Limburgse Kempen, voornamelijk op
militaire terreinen en vliegvelden ca. 100 exempla
ren. (2 Be jrg., 1983, nr. 1)
Onze aandacht viel hier op het artikel ’naar meer
natuur in het Vlaamse bos?’ Ook in Vlaanderen
ijvert kritisch bosbeheer voor natuurbos in plaats
van productiebos. (21e jrg., 1983, nr. 2)

J.

Christelijk Instituut Groen van Prinsterer, Jubi
leum uitgave 1908-1983, Basis en Kleuterschool
Dalweg 11 Hilversum, 62 blz. m.afbn.

Groene kaart Het Gooi. Rekreatiemogelijkheden
in het Gooi en de directe omgeving. 1982, 2e
geheel bijgewerkte druk.

Hilversum - Architectuur onderzoek, Werk docu
ment Bureau voor Stedebouw Ir. F.J. Zandvoort
te Amersfoort, 1983,468 blz. m.afbn. Verkrijgbaar
voor f 25,- Raadhuis Hilversum met de Discussie
nota waardevolle bebouwing Hilversum.

Zappey, W.M. Porselein en zilvergeld in Weesp,
Hollandse Studiën, deel 12 - Dordrecht 1982, blz.
167-218 m.afbn.

Nieuwe uitgaven

Overzicht van nieuwe uitgaven, samengesteld door
F. Renou, Nieuwe Bussummerweg 83a, 1272 CE
Huizen, tel. 02152-58601. Voor vermelding van
nieuwe publicaties worden de gegevens gaarne
tegemoet gezien aan dit zelfde adres. De met*
gemerkte uitgaven zijn bij de boekhandel
verkrijgbaar.

Addink-Samplonius, Drs. Marianne, Urnen del
ven. Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken,
Dieren, 1983, 144 blz. m.afbn. Zie m.n. blz. 66-74,
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Actualiteiten

Streekarchief - naderende realiteit of wijkend
perspectief?

TVE streeft al sedert haar oprichting in 1970 naar
een streekarchief Gooi en Vechtstreek. Over de
wenselijkheid daarvan is de laatste jaren al veel
gepraat en geschreven (zie o.a. TVE. XI (1981),
blz. 225-237 en TVE, XII (1982) blz. 47, 233-234
en 279).
Recente berichten (o.a. in de Gooi en Eemlander
van 30 juli jl.) geven ons ten aanzien van het
streekarchief weer enige hoop. De gemeente
Bussum heeft blijkbaar het initiatief genomen om
een streekarchief in Bussum te vestigen in de
kelderruimten van het politiebureau en de districts-
gezondheidsdienst aan de Brinklaan. Groot voor
deel van vestiging daar is dat er geen archiefkluis
gebouwd behoeft te worden noch ruimten voor
staf en bezoekers; die zijn daar alle al aanwezig.
Naar wij hebben begrepen zijn de ideeën van
Bussum technisch en financieel al geheel uitge
werkt en zal binnen afzienbare tijd een voorstel
om te komen tot een gemeenschappelijk, in
Bussum te vestigen streekarchief, aan alle betrok
ken gemeenten worden voorgelegd. Alle gemeen
ten - met uitzondering van Eluizen - hebben zich
al zo vaak vóór een streekarchief verklaard, dat
wij ons nauwelijks kunnen voorstellen dat een
zinnig initiatief zoals nu door Bussum genomen,
geen algemene steun zou ontvangen.

TVE hoopt van ganser harte dat het nu eindelijk,
na 13 jaar praten, tot daden, d.w.z. een streek
archief, komt.

Een kritische kanttekening. Voor de zoveelste keer
is ons, nu weer met betrekking tot het
streekarchief, gebleken hoe weinig de Gooise
gemeenten bereid zijn tot openheid en overleg. De
gemeente Bussum heeft namelijk gemeend TVE
op geen enkele wijze te moeten inlichten over zijn
plannen en dat terwijl TVE net een jaardag en
tentoonstelling in Bussum heeft georganiseerd en
frequent contacten met de gemeente heeft gehad.
De burgemeester van Bussum, die met zijn collega
van Laren, blijkbaar dit nieuwe initiatief heeft
genomen, schijnt niet te beseffen dat vooral de
donateurs van TVE en van de 25 bij TVE
aangesloten organisaties, de toekomstige gebrui
kers van het streekarchief zullen zijn. Voor u maar
zonder u schijnt zijn motto in deze te zijn. Wij

achten dit een uiterst onelegante en onaangename
manier van handelen en ook weinig effectief. De
ervaring elders in Nederland immers leert dat een
streekarchief alleen maar succesvol kan worden als
het gedragen wordt door de geïnteresseerden in
heden en verleden van de betreffende regio. De
overkoepelende organisatie van belangstellenden
in de Gooise historie is TVE. Een streekarchief
Gooi en Vechtstreek kan niet slagen als door de
Gooise gemeenten, die een streekarchief als
instelling ten behoeve van de burgers opzetten, de
meest betrokkenen erbuiten houden. Hopelijk zal
in de verdere besluitvorming wel enig overleg
mogelijk zijn.

C.

Educatief Museumproject voor het Gooi 1983-1985

Dit voorjaar ging op initiatief van de Provincie
Noord-Holland een Educatief Museumproject
voor de Gooise Musea van start. Het is een
experimenteel project waarvoor de Provincie voor
twee jaar een subsidie beschikbaar heeft gesteld.
Doel van het project is vergroting van de
publiekswaarde van de Gooise Musea door
educatieve ondersteuning en gezamenlijk meer
educatieve tentoonstellingen te presenteren. Hier
voor wordt een onderzoek gedaan naar de
wenselijkheden, mogelijkheden en gevolgen van
educatief werk in het Gooi. Om het project te doen
slagen en na twee jaar voort te zetten is wel
voldoende belangstelling gewenst van het Gooise
publiek.
Chris Will, kunsthistoricus van huis uit, is
aangesteld als educatief medewerker/projectuit-
voerder voor een halve werktijd bij het Singer
Museum in Laren. Voor de andere helft worden de
werkzaamheden verricht voor het Larens Geolo
gisch Museum Hofland, het Gemeente Museum
van Weesp, het Vestingmuseum in Naarden en de
Historische Afdeling van het Cultureel Centrum
’De Vaart' in Hilversum.
Het educatieve project zal met name voor de
scholen in het Gooi en directe omgeving veel
kunnen betekenen. De toegankelijkheid van de
musea kan worden vergroot door rekening te
houden met wensen vanuit het onderwijs. Daarom
is met behulp van een enquête een onderzoek
gedaan naar de betrokkenheid van de scholen
(Lager- en Voortgezet Onderwijs) met de Gooise
Musea. Gepeild werden interesse, wensen en
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problemen van de onderwijsinstellingen in ver
band met museumbezoek. Naar aanleiding van de
uitkomsten van dit onderzoek zal aan het begin
van het schoolseizoen 1983/1984 met de geïnteres
seerde leerkrachten overlegd worden wat de
mogelijkheden zijn.
Voor meer informatie: Chris Will, p /a  Singer
Museum, 02153-15656.

Historische Kring Bussum opgericht

De in mei jl. in het gemeentehuis van Bussum
gehouden Jaardag van de Stichting Tussen Vecht
en Eem en de daarbij - gedurende twee weken
-gehouden expositie over Bussums verleden (en
toekomst) ’Bussums Bloei in Beeld 1880-1930’,
zijn een aansporing geweest tot het oprichten van
een Historische Kring Bussum. De wens om ook
in Bussum een dergelijke kring te hebben leefde
reeds lang bij velen. Op een eerste vergadering,
gehouden op 7 juni, waren ca. 35 personen
aanwezig, die gereageerd hadden op een uitnodi
ging en/of op de persberichten. Hier bleek dat een
Historische Kring in een grote behoefte zou
voorzien bij diegenen die geïnteresseerd zijn in de
lokale geschiedenis en in historisch onderzoek.
Besloten werd om tot oprichting van een
Historische Kring Bussum over te gaan, waarbij in
eerste instantie gedacht wordt aan werkgroepen
m.b.t.: een oudheidkamer; cultuur; de periode
1940/’45; bouwmaatschappijen; sociale historie en
oude waterleiding gebouwen. Op den duur zal een
uitgebreide documentatie- en foto knipseldienst de
werkgroepen moeten gaan ondersteunen.
Een voorlopig bestuur is gevormd en wel met de
volgende samenstelling:

Algemeen adviseur
H. Kwak, Statenlaan 32, Bussum
Voorzitter
W. van Berkel, Achtermeulenlaan 23, Bussum
Secretaris
Mw. E. Leewering, Barbaragaarde 1, Bussum
Penningmeester
R. Kilian, W. Bilderdijklaan la, Bussum
Hist, adviseur
M.J.M. Heyne, Oud Bussummerweg 7, Bussum
Documentatie
Mw. E. Witteveen-Brenninckmeijer, Brediusweg
14a, Bussum
Activiteiten
Mw. G. de Puy-Noel, Zwaluwlaan 77, Bussum

Het is de bedoeling iedere twee maanden een
ledenbijeenkomst te houden waarbij sprekers een
interessant onderwerp zullen belichten. Ook hoopt
men de leden in de toekomst excursies, tentoon
stellingen e.d. te kunnen aanbieden.
De eerstvolgende vergadering van de Historische
Kring Bussum zal worden gehouden op 6
september a.s. in de bibliotheek bij ’t Spant, Dr.

Abraham Kuyperlaan 5, om 20.00 uur. De heer
M.J.M. Heyne, die reeds gedurende ca. 20 jaar
historisch onderzoek doet in Bussum en omgeving
en zelf een omvangrijke verzameling bezit, zal een
toelichting geven over werkgroepen en hoe je
bepaalde onderwerpen aanpakt. Een ieder die
belangstelling heeft is op deze bijeenkomst van
harte welkom!

ANWB-100 jaar

In mei schonk de honderdjarige ANWB aan
Naarden een bord met informatie over monumen
ten in de vesting. Op het informatiebord komt ook
waardering tot uiting voor de Stichting Menno
van Coehoorn, die reeds meer dan 50 jaar ijvert
voor bescherming en behoud van vestingen.

stadskantoor Naarden

Na jarenlange discussie en ondanks zeer veel
protesten en bezwaren, is het Naarder stadskan
toor er toch gekomen. Naar de mening van TVE
een bestuurlijke misser en een onnodige aantasting
van de vesting.

Bestemming fort Uitermeer Weesp

De burgemeester van Weesp heeft bezwaar
aangetekend tegen de verklaring van geen bezwaar
die door de provincie is afgegeven voor de opslag
van kruit in fort Uitermeer. Het fort was juist
ontruimd en als opslagplaats afgevoerd, in
verband met de onmiddellijke nabijheid van
woningen, woonschepen, een auto- en een
spoorweg.

De Vriendschap in Weesp

Dankzij een gemeentesubsidie kan de molen ’De
Vriendschap’ in Weesp gerepareerd worden en
weer draaien. Afspraken voor bezichtiging iedere
tweede en vierde zaterdag van de maand kunt u
via de W V  regelen.

Lokale omroep Hilversum

De Vereniging lokale omroep Hilversum ver
zorgde van 30 mei tot en met 5 juni lokale
radiouitzendingen en op 4 juni een 3 uur durende
tv-uitzending. Te zien waren o.a. een documen
taire over de geschiedenis van Hilversum, een
programma over de erfgooiers en een gesprek
tussen Wethouder Veerman en TVE voorzitter
Cerutti over Villa Corvin. Lokale radio en tv is o.i.
een uitstekend middel om mensen te informeren
over hun directe woon- en werkomgeving.
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Heukels flora

In juni werd op Schaep en Burgh aan minister
Braks van Landbouw het eerste exemplaar
aangeboden van de 20e druk van de vermaarde
Heukels Flora, het determineerboek van de wilde
planten in Nederland. De auteurs droegen het op
aan de in Kortenhoef woonachtige medewerker
van Natuurmonumenten Piet Bakker, kenner bij
uitstek van dit gebied.

Station Hilversum

De behandeling van het bezwaarschrift van de NS
tegen het besluit van de gemeenteraad tot
plaatsing van het station op de gemeentelijke
monumentenlijst is uitgesteld tot 14 september. De
raad buigt zich dan tegelijkertijd over de
stations-nieuwbouwplannen van de NS.

De Jager

De oud-secretaris/penningmeester van de Vereni
ging Stad en Lande van Gooiland De Jager heeft
van de Stad en Lande Stichting een Gouden
horloge met inscriptie ontvangen ter gelegenheid
van zijn 40-jarig ambtsjubileum, dat overigens al
in november 1980 plaatsvond. Door de drukte
rond de liquidatie van de erfgooiers was het daar
nog niet van gekomen.

Gooimeerkust

De raad van de gemeente Naarden heeft in juni
besloten dat de Gooimeerkust tussen het Naarder-
woonbos en Huizen aangewezen zou dienen te
worden tot natuurmonument in de zin van de
Natuurbeschermingswet. Dit standpunt zal wor
den ingebracht in de discussie over het op te stellen
streekplan Gooi en Vechtstreek.

60 jaar AVRO

In de AVRO-studio’s was tot 18 aug. een
tentoonstelling te zien over 60 jaar AVRO. Niet
alleen interessant ivm. de historie van de omroep,
maar ook voor Hilversummers van belang, o.a.
vanwege foto-materiaal van de oude studio’s aan
de Witte Hullweg, de Oude Enghweg en de
huidige studio’s aan de ’s-Gravelandseweg.

E. Ludenprijs

De Huizer K. Wouda heeft vanwege zijn
verdiensten voor het Huizer dialect en de Huizer
historie de E. Ludenpenning en -oorkonde
ontvangen. Het was de eerste keer dat deze
onderscheiding, ingesteld door de Stad en Lande
Stichting, werd uitgereikt.

Zonnestraal

Van 12 maart tot 29 mei was in De Vaart in
Hilversum een tentoonstelling te zien over
ziekenhuis Zonnestraal in Hilversum.

Rolle

Hilversum heeft van de weduwe van de schilder en
tekenaar Nico Rolle 300 tekeningen ten geschenke
gekregen. Rolle tekende indertijd veel voor het
tijdschrift ’Wij in Hilversum’ en kreeg ook veel
opdrachten van de gemeente.

65 jaar NSF

65 jaar geleden ging in Hilversum de Nederland-
sche Seintoestellen Fabriek van start - later Philips
Telecommunicatie Industrie (PTI), waar nu zo’n
6400 mensen werken. Het is vooral aan de NSF
dat Hilversum zijn ontwikkeling als radiostad te
danken heeft.

Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland

In 1914 werd de Rijwielpadenvereniging Gooi en
Eemland in Baarn opgericht met een tweeledig
doel voor ogen: ontsluiting van onze natuurgebie
den en een veiliger weg te scheppen voor de
wielrijders over de straatweg van Amersfoort naar
Amsterdam, die toen nog door Eemnes leidde.
Zelfs de ANWB vond in 1913 al dat het er een
gevaarlijke toestand was.
In 1914 legde de jonge vereniging al 50 km paden
door bos en hei aan, te beginnen van Baarn over
het Bluk naar Laren, verder in de Lage Vuurse, de
Zwaluwenberg, de Hollandse Rading en voor het
Noordhollandse gedeelte veelal door eigendom
men van het Goois natuurreservaat, waaronder
het asfaltpad langs de kust van Valkeveen naar
Huizen. Heden liggen er in totaal 90 km paden, die
door twee man in vaste dienst worden
onderhouden.
Het ledenbestand bestaat al heel lang uit ca. 2000
leden, samen goed voor 13% van de begroting. De
rest van de financiën komt van 12 gemeenten en
twee provincies. Het fietsen wordt ook door de
overheid weer erkend als gezonde recreatie. Toch
verwacht de vereniging van de vele gebruikers van
de paden voor woon-school/werk verkeer nog wat
meer erkenning.
De paden van de vereniging zijn te herkennen aan
de ondergrond van kleischelpen vermengd met
rode mijnsteen om de kleur wat aanvaardbaarder
te maken; recent zijn enkele proefvlakken afgedekt
met wat rode baksteenslag, een product van de
Waddenzee.
De vereniging is uitdrukkelijk geen fietsclub, maar
beheert uitsluitend fietspaden, met het vierkante
bordje fietspad. Hier mag dus niet gèbromd of
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paardgereden worden.
In 1984 komen nog een 3 tal kilometers achter
Groeneveld in Baarn tot uitvoering, daarna staat
de Wieksloterweg in Soest op het programma.
Nog veel werk voor het bestuur dat is samenge
steld uit specialisten uit diverse sectoren, een
bestuurder uit gemeentelijke kring en vertegen
woordigers van het G.N.R., de politie, gemeente
werken, landgoedbeheerders, de publiciteits- en
aannemers wereld.
Een ieder die geniet van onze regio per rijwiel of
op andere wijze kan lid worden.
Minimum contributie f 10,-. Aanmelders krijgen
de Groene Kaart van het Gooi kado. Lid voor het
leven min. f 75,-. Giro penningmeester 3180010,
Naarden of ABN Baarn 55.27.40.004 (giro van de
bank 183963). Jaarverslag verkrijgbaar bij C.A.M.
Drieman-Brugman, 02159-45155.

Agenda
historische dag

De sectie geschiedbeoefening van de Culturele
Raad Noord-Holland houdt op 1 okt. a.s. de
jaarlijkse historische dag in het Cultureel Centrum
De Vest te Alkmaar, van 10-16.30 uur, toegang
gratis. Vele historische organisaties presenteren
zich die dag, er zijn diverse sprekers, dia- en
filmvertoningen, enz.

informatiemarkt

In het Cultureel Centrum de Vaart in Hilversum
wordt ook dit jaar weer een informatiemarkt
gehouden en wel op 10 sept, van 11-17 uur en op
11 sept, van 12-17 uur.

Museum Hofland

In het geologisch museum Hofland in Laren
wordt van 3 tot 30 sept. een tentoonstelling
gehouden over de ijstijden in Nederland.

Albertus Perk

De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk
organiseert weer enkele avonden met lezingen;
aanvang 20 uur.
26 okt. J.N. van Ditmarsch, de oud-katholieke
gemeente en kerk in Hilversum (lezing en
bezichtiging). Plaats: Kerk aan het Melkpad.
30 nov.: F. Renou, Uurwerken, klokken en
horlogemakers in het Gooi en in het bijzonder in
Hilversum. Plaats: De Vaart.

TVE-activiteiten

Einde Gooi

Op 23 april organiseerde TVE een excursie naar
het landgoed Einde Gooi. Het werd een zeer
boeiende ochtend, mede dank zij de inzet van het
IVN, waaraan ca. 70 personen deelnamen.

Cursus Gooise Historie 1983/1984

Evenals het afgelopen jaar is de belangstelling
voor deze cursus groot. Inmiddels hebben zich
ca. 45 deelnemers aangemeld. Zoals in het vorige
nummer uitgebreider uiteengezet, gaat het hier om
een cursus voor al die mensen, die zelf iets met de
geschiedenis van de regio waarin zij wonen willen
gaan doen. In een zestal zaterdag ochtenden, te
beginnen op 17 september a.s., wordt ingegaan op
de wijze waarop amateur-historisch onderzoek
kan worden bedreven. Daarnaast is het de bedoe
ling om de deelnemers aan de cursus in werk
groepjes in te delen en zelf een klein onderzoekje
te laten uitvoeren.
Voor nadere informatie en opgave voor deelname
kunt u zich wenden tot H.E.W. Kwak, tel. 02159-
35692. De kosten verbonden aan de cursus bedra
gen f 27,50.
P.S. In het volgende nummer van dit tijdschrift zal
een verslag worden opgenomen over de resultaten
van de werkgroepen uit de cursus 1982/83.

TVE-jaardag-Bussum

Op 14 mei jl. werd de gebruikelijke jaardag van
TVE gehouden, deze keer in Bussum. Zo’n 100
donateurs en belangstellenden waren in het
gemeentehuis aanwezig. De jaardag werd geopend
door de wethouder mevrouw Koning, die van
TVE-voorzitter Cerutti het eerste exemplaar kreeg
aangeboden van de speciale uitgave over Bussum.
Vervolgens werden het jaarverslag, de jaarstukken
1982 en de begroting 1983 goedgekeurd. Daarop
volgde een presentatie van activiteiten en plannen
door een dertiental bij TVE aangesloten organisa
ties.
Het ochtendprogramma werd besloten met aperi
tief en gezamenlijke lunch. Na de lunch was er
gelegenheid de tentoonstelling 'Bussum’s bloei in
beeld 1880-1930’ te bezichtigen. Ter afsluiting van
de dag werd een bezoek gebracht aan Werk IV,
het hoofdwerk van het Offensief voor Naarden.
Al met al een plezierige en interessante dag.
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TVE-tentoonstelling

Een succes was de grote TVE-tentoonstelling
'Bussum’s bloei in beeld 1880-1930', die gedurende
3 weken in het gemeentehuis te zien was en zo’n
2000 bezoekers heeft getrokken.

speciale publicatie

Ter gelegenheid van de jaardag, verscheen een
bijzonder nummer van het TVE/VVG-tijdschrift,
speciaal gewijd aan Bussum. Dit nummer, dat tot
een boekje van 140 pagina’s is uitgegroeid, werd
toegezonden aan alle donateurs van TVE en alle
leden van de Vrienden van het Gooi. Voorts nam
de gemeente Bussum 1000 exemplaren af. Op de
tentoonstelling en via diverse boekhandels, werden
nog enkele honderden exemplaren verkocht, zodat
van de oplage van 7000 exemplaren niet veel meer
resteert.

Jan Tabak

Op 21 april jl. werd door Z.K.H. Prins Bernhard
door het slaan van de eerste paal op feestelijke
wijze het startsein gegeven voor de bouw van het
Golden Tulip Hotel Jan Tabak. Ter gelegenheid
daarvan was door TVE-voorzitter Cerutti een
speciale publicatie over de historie van Jan Tabak
voorbereid. Dit boekje werd op 21 april aan alle
ca. 300 genodigden ter beschikking gesteld. Door

de auteur werd, mede namens TVE en de
Vrienden van het Gooi, het eerste exemplaar aan
Prins Bernhard aangeboden. De publicatie over
Jan Tabak werd ook in het speciale nummer over
Bussum opgenomen.

TVE-jaardag 1984

De TVE-jaardag zal volgend jaar op gen nog
nader te bepalen datum gehouden worden in
’s-Graveland, Ankeveen en Kortenhoef.

Aanbieding Jan Tabak
publikatie aan Z. K. H.
Prins Bernhard door
TVE-voorzitter Cerutti
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi

1. Warandepark

Op 27 april j.1. vond ten gemeentehuize van
Blaricum een bespreking plaats over het schoon
maken van het Warandepark, onder leiding van
een wethouder, aan welke bespreking onzerzijds
twee bestuursleden deelnamen. Besloten werd dat
groepen vrijwilligers, waaronder telkens 10 school
kinderen, aangevuld met leerkrachten en een paar
ouders, op één middag het vuil zouden opruimen.
Deze actie heeft intussen plaats gehad op dinsdag
21 juni en is volgens inlichting van de gemeente
succesvol verlopen. Ongeveer 250 schoolkinderen
hebben meegewerkt, en de gemeente heeft het
zwaardere vuil voor zijn rekening genomen.
Houden zo!
Hoewel wij als onze mening kenbaar hebben
gemaakt dat het schoon maken van het Warande
park primair een taak van de gemeente is en dat
echt zwaar vuil niet door schoolkinderen kan
worden opgeruimd, hebben wij de actie van de
gemeente graag ondersteund. Op 9 mei zonden wij
exemplaren van nummer 2 van het Tijdschrift van
onze vereniging en T.V.E. naar alle Blaricumse
gemeentebestuurderen, als aanbevolen lectuur
speciaal met het oog op het artikel van oud-voor-
zitter Dieperink over herstel en behoud van natuur
en landschap van het gebied van de Warande-
bergen.
Op 2 juni j.1. vond te Haarlem een openbare hoor
zitting plaats van een commissie uit het college van
Gedeputeerde Staten, waar ons bezwaarschrift
tegen het raadsbesluit van Blaricum van maart
1982 tot vaststelling van de ’Partiëele herziening
van het bestemmingsplan Oostermeent’ is
behandeld. Daarin hadden wij gesteld het toe te
juichen dat in het plan het Vierde Kwadrant van
de Oostermeent groen zou blijven, maar dat wij
anderzijds niet gerust waren over de gevolgen van
dit plan voor het Warandepark. Immers dit gebied
blijft buiten het bestemmingsplan Oostermeent, en
al is voor het Warandepark een voorbereidings
besluit genomen, dit biedt geen garanties voor het
handhaven en herstel van de landschappelijke en
milieukundige waarden.
Over de tijdelijke bouwweg, in 1974 aangelegd

voor het bouwverkeer naar de Bijvanck en de
Oostermeent, zegt het voorbereidingsbesluit niets.
(Voor niet-ingewijden: dit is de z.g. Verlengde
Bergweg, welke allang niet meer voor het bouw
verkeer nodig is, daar het bouwen afgelopen is!
Als racebaan voor een vier en een half duizend
motorvoertuigen per etmaal is die weg echter
blijven bestaan!) En geheel buiten het bestem
mingsplan tenslotte bleef het gebied ten zuiden van
de Slotweg.
Deze bezwaren hebben wij ter zitting nog eens
onderstreept. De voor Blaricum pleitende wethou
der bevestigde overigens dat de gemeente druk
bezig is met het uitwerken van het bestemmings
plan voor het Warandegebied.
Verder is het inderdaad de vraag of de Vrienden
nu zo gelukkig zullen zijn als G.S. hun goedkeu
ring aan het plan onthouden. In dit geval zou het
betere de vijand van het goede kunnen zijn! En als
tot grenswijziging tussen Blaricum en Huizen
besloten zou worden, dan ligt met één klap de
zaak weer totaal anders. Kortom, hoe het politieke
spel zal uitpakken zal afgewacht moeten worden.
P.S. Gedeputeerde Staten hebben inmiddels hun
goedkeuring aan het plan onthouden, dat wil zeg
gen dat zij geen beslissing willen nemen vóórdat
de herziening van het streekplan rond is.

2. De Weesboom te Laren

In de vorige aflevering vermeldden wij het
bezwaarschrift tegen een wijziging van het
ontwerp- bestemmingsplan De Weesboom, dat
toen ter visie lag. Dit beroep is op dit ogenblik in
behandeling bij G.S. van Noord-Holland.
In maart van dit jaar hebben wij er bij Laren op
aan gedrongen om voor de gehele Larense Eng een
beheersplan tot stand te brengen, teneinde verdere
teruggang tegen te gaan. Het gaat hier toch om een
zeer waardevol gebied, dat in het milieukundig
onderzoek in het Gooi, dat destijds door het
Gewest werd gedaan, hoog wordt aangeslagen.
Het rapport zegt dat de engen in het Gooi door
hun hoge graad van onvervangbaarheid, hun
zeldzaamheid en hun cultuurhistorische betekenis
een zeer grote waarde hebben. Omdat slechts een
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stuk van de Laarder Eng aan bebouwing ontko
men is, geeft het Gewest aan het behoud van deze
laatste resten een hoge prioriteit. Ook G.S. hebben
in een ander geval gesteld dat de enggronden tegen
het indringen van de dorpsbebouwing beschermd
moeten worden. De Raad van State nam in dat
zelfde geval een gelijkluidend standpunt in.
Het terugdringen van maiscultuur en het tegen
gaan van graszodenkwekerijen is eveneens een
zaak welke wij waar mogelijk bepleiten. Al die
dingen zouden in een beheersplan aan de orde
kunnen komen. Tot onze teleurstelling vernemen
wij dat het gemeentebestuur van Laren geen geld
kan of wil beschikbaar stellen voor beheer van de
resten van de enggronden. Tot hun eigen spijt,
waarschijnlijk, op langere termijn!

3. Plan Gooi- en IJmeer

Eerder in dit jaar brachten wij enige bezwaren
tegen dit plan van de Rijksdienst voor de IJsel-
meerpolders naar voren, zoals wij in de vorige afle
vering al bericht hebben. Gelijksoortige bezwaren
kwamen van de kant van de gemeente Blaricum,
van het Gewest, van de Watersport, van de Vogel
bescherming, en van anderen. De directie van de
R.IJ.P. vatte zijn antwoord op alle opmerkingen
samen in een uitvoerige nota, welke de meeste
bezwaren van de hand wijst.
Hoewel de nota naar ons gevoel goed gemotiveerd
is, bevredigen de antwoorden niet altijd, zoals b.v.
in het geval waar wij stellen dat in het algemeen te
veel extrapolatie plaats vindt van trendmatige
ontwikkelingen in het verleden. Wij vinden dat de
nota meer gebaseerd had moeten zijn op recente
ontwikkelingen, met name in de recreatie te water.
Dit bezwaar wordt in de nota niet gedeeld, daar de
kwantitatieve uitgangspunten actueel zijn. immers
gebaseerd op het Structuurschema Openlucht
recreatie van 1981. En dat is nu juist wat wij
bedoelen, want met name in het varen met motor
boten is in de afgelopen twee jaren een flinke
kentering gekomen.
Op 19 mei j.1. heeft de adviesraad van het
Openbaar Lichaam zijn standpunt bepaald. Dit
wijkt op één belangrijk punt af van de nota van
commentaar, n.1. dat thans de visie van de
gemeente Blaricum wordt ondersteund dat de
plantoelichting ten onrechte suggesties bevat over
recreatieve ontwikkelingen op het voorland bij de
Stichtse Brug. Dit gebied maakt geen deel uit van
het ontwerp-plan en de ontwikkeling ervan
behoort tot de verantwoordelijkheid van
Blaricum. Wat dit laatste punt betreft hadden wij
al antwoord gekregen dat alle ontwikkelingen bij

de Stichtse Brug buiten het plan vallen en zullen
worden opgenomen in een nog op te stellen plan
’Stichtse Brug’. Dit plan nu, zo vernemen wij op
dit moment - half juni - is in voorbereiding en zal,
naar verluidt, minder recreatie ter plaatse toelaten.
In de komende maanden juli en augustus zal het
ambtelijke overleg erover plaats vinden. Het
ontwerp-plan 'Gooi- en IJmeer’ gaat nu naar de
Minister van Verkeer en Waterstaat ter goed
keuring, tijdens welke procedure nog schriftelijk
door de bezwaarden gereageerd kan worden.
Blaricum is op het ogenblik bezig beplantingen
aan te brengen op het voorland van de Stichtse
Brug, om te grote recreatieve storingen te kunnen
tegengaan.

4. Bestemmingsplan 'De Kampen’, Blaricum

Hier gaat het om het terrein oostelijk van de
Stichtse brug. Het beheer van dit belangrijke
gebied baart ons al enige tijd zorgen, maar geluk
kig horen wij nu - half juni - van de gemeente dat
het overleg met Staats Bosbeheer en met
Domeinen op gang is gekomen. Bovendien is
Blaricum van plan om zeer binnenkort op een van
de meeste bedreigde punten een prikkeldraad hek
te zetten dat een eind in het water reikt. Hopelijk
zal dit recreanten tot inkeer brengen.

5. Standplaatsen voor woonwagens aan de Diepen-
daalselaan te Hilversum

Op verzoek van een aantal bedrijven en bewoners
van de omgeving Diependaalselaan, Holle Weg en
Pieter de Hooghlaan hebben wij ons in het
voorjaar tot de gemeente Hilversum gericht in
bovenstaande kwestie.
Terwijl de direct betrokkenen in de eerste plaats
protesteerden tegen de dreigende vermindering
van woongenot en toegankelijkheid van hun
huizen en bedrijven, als het plan bij de ingang van
de Holle Weg woonwagens neer te zetten
doorgang zou vinden, mengden wij ons in de strijd
om bezwaar te maken tegen het weer een eindje
opschuiven van de bewoning van Hilversum in de
richting van de bufferzones tussen stad en natuur
gebied, in casu hei en bos. Zoals b.v. terecht wordt
opgemerkt in de toelichting bij het voor-ontwerp
bestemmingsplan Hoomeboeg, fungeert de zone
tussen Diependaalselaan en Zuiderheideweg als
een bescherming tegen de opdringende stads
bebouwing. Door bij de ingang van de Holle Weg,
een zeer oude, typisch landelijke ’groene’ weg, een
woonwagenstandplaats te maken, zou dit weer een
uitdijende werking hebben en het principe van de
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bufferzone aantasten.
B&W van Hilversum hebben onder de druk van
de buurtprotesten hun voorstel aan de raad
ingetrokken en vervangen door een ander, dat
voorziet in een meer westelijk van de Holle Weg
gelegen standplaats welke aan een groot deel van
de bezwaren, ook de onze, tegemoet komt.
Niet te ontkennen valt overigens dat vele
gemeenten, onder de druk van de provincie, wat
de woonwagenstationering betreft, met een
probleem zitten.

6. Surfen aan het strand bij Oud-Valkeveen

In het voorjaar lazen wij tot onze verbazing in de
krant dat B&W van Naarden besloten hadden het
surfen op Oud-Valkeveen, wederom voor een jaar,
toe te staan. Het jaar daarvoor was het ook al weer
verlengd, en dat zou de allerlaatste keer zijn. Het
gemeentebestuur van Naarden sanctioneerde
daarmee weer een illigaal ontstaan recreatieobject
in een gebied dat als verblijfsgebied voor water
vogels een bijzondere betekenis heeft, zonder dat
een effectieve controle mogelijk is. Ook in het
hierboven ter sprake gekomen plan ’Gooi- en
IJmeer’ past het surfen daar niet, daar de wateren
onder de waardevolle kust tussen het Naarderbos
en de Huizerhaven de bestemming natuurgebied
hebben gekregen om als stiltegebied voor de
vogels te dienen.
Wij hebben daarom per brief bij B&W en de raad
van Naarden geprotesteerd, en zijn erg verheugd
met het raadsbesluit om per 1/9-83 het surfen
verder te verbieden.

7. Bestemmingsplan Zuid-West III te Naarden

Het gaat hier om het agrarisch gebied ten Oosten
van de Naardermeer en direct grenzend aan dat
natuurmonument. Het zou dus de bestemming
agrarisch gebied met grote natuurhistorische
waarde moeten krijgen en met huizen volbouwen
is wel het allerlaatste wat men er mee zou moeten
doen. Ook hier is sprake van een strook welke als
een belangrijke bufferzone tussen de bebouwing
van Naarden langs de Cort van der Lindenlaan en
de Naardermeer, die er ongeveer 400 meter
vandaan ligt, fungeert.
Het leek ons goed de aandacht van het college van
G.S. hierop te vestigen toen geruchten tot ons
doordrongen dat Naarden het in de richting van
bebouwen zou willen sturen. De huidige bestem
ming is volgens het vigerende streekplan niet
helemaal duidelijk. Dit is nu juist wat een

streekplan moet vermijden! Een streekplan moet
een instrument zijn waaraan bestemmingsplannen
getoetst kunnen worden. In de huidige fase van
herziening van het streekplan voor het Gooi en de
Vechtstreek kan het zin hebben onduidelijkheden
te signaleren, zodat ze in de nieuwe opzet
vermeden kunnen worden.

8. Voorontwerp bestemmingsplan Hoorneboeg

Dit voorontwerp van een door de gemeente
Hilversum opgesteld bestemmingsplan werd
onlangs in het vooroverleg gebracht, terwijl een
inspraakprocedure is gestart. Wij kregen het
complete voorontwerp toegestuurd door de dienst
ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en
milieubeheer, welke - niet ten onrechte - aannam
dat onze vereniging zich bij de bestemmingen van
het plangebied betrokken zou voelen. Wij stellen
dit hoffelijke gebaar op prijs.
Het plan Hoorneboeg, dat nu nog in het stadium
van voorontwerp is, legt het accent op het behoud
van de natuurlijke waarde van het gebied. Dit
wordt in grote lijnen begrensd door de Bosdrift, de
Zuiderheideweg, de spoorlijn Hilversum-Utrecht
en de Noodweg. Het bestaat grotendeels uit
natuurgebied. De landschappelijke waarde is
groot, mede dank zij de bosgordel tussen Zuider
heideweg en Kolhornseweg, die een buffer vormt
tussen hei en stad. Voor de omliggende gebieden is
het van wezenlijk belang, want het Hoogt van
't Kruis, Diependaal en Laapersveld zijn voor de
toevoer van dieren vrijwel geheel afhankelijk van
de Hoorneboegse bos- en heidegebieden. Zonder
Hoorneboeg, zo merkt de afdeling voorlichting
tenslotte op, had de gemeente een stadspark
moeten aanleggen om in de recreatiebehoefte te
voorzien. Bedreigingen zijn er natuurlijk in
overvloed, en daarom moet er een bestemmings
plan komen. Alle ontwikkelingen strijdig met het
natuurbehoud moeten tegengehouden worden. De
woningen die er zijn moeten niet uitgebreid
worden. De bestemming 'natuurgebied’ wordt
verfijnd. Er komen vijf categorieën natuurgebied,
mede in verband met de discussie in het Gooi over
het beheer van bos en heide. De kampeerterreinen
aan de Noodweg, die een klandestiene overbezet
ting hebben doorgemaakt, zullen in 1984 volgens
de sinds 1974 van kracht zijnde afbouwregeling tot
de juiste proporties zijn terug gebracht.
Verder constateert de toelichting een overmatig
recreatief gebruik van het Hoorneboeggebied en
een storende bebouwing. Het padennet is plaatse
lijk te dicht. De sportvliegerij is nog een storend
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element. Interessant is wat gezegd wordt over
enkele dichtgroeiende heideterreinen welke land
schappelijk en ecologisch van waarde genoemd
worden. De bosbegroeiing is namelijk plaatselijk
geheel spontaan tot stand gekomen op een niet
bewerkte bodem. Er is derhalve van een in hoge
mate natuurlijke boombegroeing sprake, welke
uiteindelijk tot een gesloten bos zal leiden bij een
passend beheer. Een beheer n.1. van niets doen!
Dan lezen we nog dat het Gooisch Natuur Reser
vaat voorstander is van het verminderen van het
aantal fietspaden door het open heidegebied.
Ook op het stuk van de verblijfsrecreatie worden
in de toelichting behartenswaardige dingen
gezegd, en het deed ons deugd te lezen dat omtrent
de inpassing van de bij het G.N.R. in eigendom
zijnde terreinen en de opgenomen differentiatie
van categorieën natuurterreinen overleg met de
stichting heeft plaats gevonden. Des te meer deugd
deed ons dit omdat wij recentelijk - n.1. bij de
laatste openbare vergadering van het dagelijks
bestuur van het G.N.R. in Hilversum - ook wel
andere geluiden gehoord hebben. Het G.N.R.
kampt n.1. met een toenemend financieel tekort
dat men zich voorstelt te dempen o.a. door een
intensievere exploitatie van de beide grote
kampeerterreinen, de Franse Kamp en de
Heidebloem. Wij zijn daar geen voorstander van
en hebben al vaker gepleit voor een aanpassing
van de accommodatie van de kampeerruimte aan
de veranderende behoefte, én niet omgekeerd. Van
al deze gelegenheden gaat onmiskenbaar een druk
op de omliggende terreinen uit welke niet bevorde-
lijk is voor het natuurbehoud. In ieder geval lijkt
het ons toe te juichen dat alle bij het natuurbeheer
betrokken instanties overleg met elkaar plegen en
hun beleid onderling afstemmen. In dit verband
zijn we benieuwd naar het verschijnen van het
verslag van het Heidesymposium van verleden
najaar, temeer daar wij ook onlangs klachten
hoorden over aantasting van de Hoorneboegse hei
door wetenschappelijke onderzoekers van de
Rijksuniversiteit van Utrecht. Het middel mag niet
erger zijn dan de kwaal!

Al met al lijkt ons bij eerste bestudering het
voorontwerp bestemmingsplan Hoorneboeg een
goed in elkaar zittend plan, dat de nodige conser
verende werking zal hebben. , , , ,

Zaterdag 17 september: wandeling door het
Westerheidegebied. Onder de wandeling zal
verteld worden over het instand houden van de
heidevegetatie, afsluitend met een bezoekje aan de
vrijwilligers die bezig zijn met het schonen van de
hei van ongewenste opslag. Samenkomst om 10

Uitnodiging
najaarsvergadering
20 oktober a.s.

Op donderdag 20 oktober 1983 zal de na-
jaarsledenvergadering gehouden worden in
het Cultureel Centrum ’De Vaart’ aan de
Vaartweg 163 te Hilversum, ’s avonds om
8 uur.
Deze bijeenkomst zal een tweeledig karakter
hebben:
- gelegenheid tot gedachtenwisseling en dis

cussie, waarbij bijv. de samenwerking met
T.V.E. in het Tijdschrift, en het Vrijwillig
Goois Natuurbeheer onderwerpen van ge
sprek kunnen zijn.

- Na de pauze kan men, als naar gelang er be
langstelling is, een en ander in ’De Vaart’
bekijken, bijv. de archeologische expositie,
terwijl de heer E.E. van Mensch, museum
assistent in het centrum, bereid is de topo
grafische atlas te tonen en toe te lichten.
Er is een grote collectie kaarten, plattegron
den, prenten, tekeningen, prentbriefkaarten
en foto’s van het Gooi en aangrenzend ge
bied.

Voor de Gooi vrienden een mooie kans om
interessante dingen te herkennen of misschien
wel te leren kennen.
N.B. Deze vergadering zal een informeel
karakter hebben en een goede gelegenheid
bieden tot onderling contact. Het bestuur
beveelt de bijeenkomst dan ook van harte
aan in de belangstelling van alle vrienden!

Wandeltochten Najaar 1983
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uur bij de dagcamping bij ’La Provence’ aan de
Larenseweg. Duur 2 uur. Leider E.P. Klomp.

Zaterdag 1 October: een fikse wandeling over Einde
Gooi, Cronebos en Hengstenberg. Samenkomst
om 10 uur bij het stationnetje Hollandse Rading.
Duur 2 uur. Leider D. Klein.

Zaterag 15 October: bezoek aan het Laarder
Wasmeergebied, een afgesloten natuurgebied dat
zeer rijk is aan flora en fauna. Samenkomst om 10
uur bij het toegangshek aan het einde van de
Meerweg te Hilversum. De Meerweg is een zijweg
van de Kamerlingh Onnesweg, naast het Philips
kantoor. Duur 2 uur. Leiders de heren Klein en
Klomp.

Zondag 30 October: wandeling in de omgeving van
Oud Valkeveen. Dit gebied is landschappelijk zeer
afwisselend met variatie van bos, hei en akkers.
Samenkomst om 11 uur bij de ingang van de speel
tuin Oud Valkeveen. Duur 2 uur. Leider D. van
de Linde.

Zaterdag 12 november: vogelexcursie langs de kust
van het Gooimeer in de richting van Oud
Naarden. Dit stuk Gooimeer is verzamelplaats
voor watervogels die gaan wegtrekken, terwijl ook
veel landgebonden vogelsoorten in dit oude
kustgebied voorkomen. Samenkomst om 9 uur bij
het begin van de oude Huizerpier, te bereiken via
Bestevaer en Havenstraat in Huizen. Duur ruim 2
uur. Leider de vogelkenner Rieken.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij J.
Kamies, tel.: 02159-15995.

Heideschonen, ook een zaak voor vrijwilligers!

Zoals bekend wordt de heide zowel in het Gooi als
elders in het land ernstig door verbossing be
dreigd. De heidevegetatie is namelijk lichtminnend
en heeft in principe voedselarme grond nodig. De
overal optredende spontane opslag van bomen en
struiken neemt veel licht weg en ver rijkt de bodem
met afgevallen bladeren. De voor de heidestruik
jes noodzakelijke levenscondities verminderen
daardoor in kwaliteit, zodat ze verdwijnen, gelijk
tijdig met de flora en fauna die aan dit heidemilieu
zijn verbonden. Heel wat hectaren zijn inmiddels
al spontaan verbost, vooral met vliegden en
Amerikaanse vogelkers.
Heideschonen is dus een noodzakelijke beheers

maatregel om dit landschapstype te behouden.
Natuurlijk wordt niet alle opslag verwijderd.
Bomen en struiken die voedsel en beschutting
bieden aan de heidebewoners moeten blijven
staan. Ook spelen landschappelijke overwegingen
een rol. De eigenaresse van de Gooise heidevelden
- de Stichting Gooisch Natuurreservaat - komt
handen en geld te kort om de bijna 1000 ha naar
wens te onderhouden. De hulp van de Heidevrij-
willigers wordt dan ook graag geaccepteerd. Deze
onafhankelijk georganiseerde groep is al enige
jaren met succes aktief en beschikt over een ruime
ervaring. Zij streeft naar een hoog kwaliteits
niveau en werkt onder direkte verantwoordelijk
heid van het G.N.R.. volgens het door de Stichting
gehanteerde beheersplan.
Om het kleinschalig en ecologisch verantwoorde
werken te bevorderen, wordt er planmatig
geschoond in groepjes van hooguit 8 personen, elk
onder leiding van een ervaren vrijwilliger. Iedere
groep krijgt een stukje heide aangewezen om te
schonen en om eventuele ’sluippaden’ dicht te
leggen. Voor koffie en soep wordt gezorgd en voor
de deelnemers geldt een verzekering tegen
’bedrijfsongevallen’.
De werkzaamheden beperken zich voorlopig tot
de Westerheide, want dit fraaie natuurreservaat is
gunstig centraal gelegen en vanuit alle omliggende
Gooise gemeenten goed bereikbaar. Bovendien
staat hier veel ongewenste opslag.
De Heidevrijwilligers zoeken onder het motto
’Heideschonen, óók een zaak voor vrijwilligers’
versterking met medevrijwilligers die graag óók
een bijdrage willen leveren aan het herstel van de
heide; mensen die van aanpakken houden en die in
principe regelmatig willen komen helpen. Iedere
natuurliefhebber of natuurliefhebster boven de 14
jaar die zich door deze oproep van de Heide
vrijwilligers aangesproken voelt en wil samenwer
ken met andere mannen en vrouwen jongens en
meisjes is van harte welkom. De heideschoon-
aktiviteiten vinden buiten het vogelbroedseizoen
plaats op de Westerheide en wel op zaterdagoch
tenden van 9 tot 12.30 uur.
Belangstellenden kunnen zich op zaterdagochten
den om 9 uur melden bij de dagcamping ’Wester-
hei’ aan de Hilversumseweg (Larenseweg) vlak bij
Hilversum of bij de kantinewagen van het G.N.R.
op de heide.
Voor het geven van nadere informaties is de coördi
nator van de Werkgroep Heidevrijwilligers graag
bereikbaar. Dat is de heer J. Kamies, Geyssendorf-
ferstraat 30, 1403 VZ Bussum, telefoon 02159-
15955. Bij afwezigheid 02159-13145 o f02153-
86051.
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Vragen van/
aan lezers
Vragen o f reacties op in deze rubriek gestelde
vragen, gaarne aan het redactiesecretariaat, Turf-
poortstraat 39, 1411 EE Naarden.

•  Gegevens worden gezocht over klokken- en
horlogemakers, werkzaam in het gebied tussen
Vecht en Eem en over torenuurwerken, huis
klokken, wekkers en horloges welke in deze
streek in gebruik waren tot en met de 19e eeuw.

•  Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Hilver
sum en omstreken bestaat in 1985 75 jaar. De
afdeling wil ter gelegenheid van dit jubileum een
boekje uitgeven. Wie heeft gegevens over deze
afdeling - of van andere afdelingen van het Rode
Kruis in het Gooi - of wie weet over de geschie
denis van de afdeling of allerlei Rode Kruis
activiteiten in Hilversum te vertellen.

•  In verband met een studie over Nicolaas Wicart
(1748-1815), een landschapstekenaar en porse-
leinschilder die nogal wat in het Gooi en
omstreken getekend heeft, zouden wij graag in
contact komen met personen die een tekening
van Wicart bezitten of weten waar zich
tekeningen bevinden danwel Loosdrechts
porselein beschilderd met landschapjes in de
kleuren bietenrood, sepia en zwart.

•  Maart 1957 werd bij J.L. Beyers te Utrecht
geveild een brief d.d. Leiden 1 mei 1634 van
Hubertus Berchius, Nardensus (Hubert Berg uit
Naarden) gericht aan J.L. Pontanus te Harder
wijk. In deze latijnse brief informeert Berchius
over een door hem te schrijven geschiedenis van
Gooiland.
Vraag: Is bekend waar deze brief thans berust en
heeft Berchius deze voornemens uit kunnen
voeren?

binnen de Historische Kring Laren,

correcties

In het Bussum-nummer is helaas een aantal drukfouten
geslopen. Met name bij de onderschriften van enkele
illustraties is het fout gelopen. Het onderschrift bij de
illustratie op blz. 106 had bij de afbeelding op blz. 107
dienen te staan; dat op blz. 107 moet naar blz. 127; dat op
blz. 134 naar 135 en dat op blz. 185 naar 186.
Ook in de begroting van TVE voor 1983, blz. 215 zaten
twee drukfouten: Tijdschrift moet zijn f 20.000 (ipv.
f 29.000), porti f 2.000,-(ipv. f 20.000,-).
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foto C. van Aggelen, Hilversum: 247
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foto A. Bonebakker, Naarden: 236
coll. Bonebakker
foto H.E. van der Lans, Groningen: 239
coll. Van der Lans
foto bureau Stevens, Hilversim: 255
coll. Stevens
dia en kaart T. van Tol. Laren: 217, 221
coll Van Tol

Varia
Auteurs

Drs H.E. van der Lans (1948) bioloog. Directeur van het
biologisch adviesbureau Ecoplan, Groningen.

Ir. T. van Tol (1921). Gymnasium B, Landbouw Hoge
school Wageningen. Landbouweconoom en ruraal
sociograaf. Diverse publicaties over landbouwaangele-
genheden en investerings-en financieringszaken. Actief
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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 5



PRENTENBOEK van WEESP
en WEESPERKARSPEL

Het verhaal van de laatste honderd jaar.
Oude beelden worden teruggeroepen maar
ook recente geschiedenis komt aan bod.
20 artikelen over allerlei onderwerpen
geschreven door kenners.
Grootformaat, 197 blz.

Boordevol foto’s, f 39,95
ll'jEE\%m%
i i f i f wDick van Zomeren -

Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Weesp.
’Voor de deportaties van de joden heeft men, Amsterdam misschien uitgezonderd
de ogen gesloten. Welbewust. Het is de bijzondere verdienste van Dick van Zome
ren, dat hij een boekje zonder literaire en historische pretenties onopgesmukt
uit de doeken doet hoe het de joden van Nederland is vergaan. Hij is daarvoor de
verdrijving van de joden uit zijn geboortestad Weesp nagegaan.’

(Nieuw Israëlitisch Weekblad) f 24,90

B oekhandel LOS
N assaulaan 33
te l. 14239 en 17678
Bussum

Boekhandel De A rk
N ie u w s ta d  28
te l. 12576
Weesp

c/e -

2  n ./£ . - 0 2 *3 3
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Rabobank 9
staat dicht bij u

Hier en in de andere duizend
dorpen en steden van ons land

zijn in het verleden de
coöperaties ontstaan die we

nu kortweg de Rabobank noemen
Daarom is de Rabobank van

oudsher overal diep geworteld.



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
lokale 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 moment 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 ,11405 EX Bussum,
02159-35692

Activiteitencommissie

voorzitter
H.E.W. Kwak, Statenlaan 32, 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.
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