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Stichting 6 Tussen Vecht en Eem’

Doelstellingen

•  Het bevorderen en verbreiden van de kennis op
historisch gebied betreffende de streek tussen
Vecht en Eem.

•  Het bevorderen van de belangstelling voor het
behoud van natuur- en cultuurhistorische en
verdere karakteristieke waarden van de streek.

•  Het bevorderen van samenwerking tussen de
verschillende organisaties op voornoemd terrein.

TVE tracht haar doelstellingen te bereiken door:
Het uitgeven van een tijdschrift in samenwerking met
de Vereniging van Vrienden van het Gooi.
Het jaarlijks organiseren van een Open Dag in een
van de gemeenten in de regio.
Het bevorderen en doen publiceren van historisch
onderzoek.
Het organiseren van lezingen en bijeenkomsten.
Het pleiten voor instandhouding van karakteristieke
roerende en onroerende monumenten.

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 6 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 overgedragen aan de gemeente
Hilversum.

Werkgebied
Het werkgebied van TVE omvat het Gooi, de
Noordelijke 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.

Uagelijks bestuur
voorzitter
mr F. Le Coultre, Koningin Wilhelminalaan 1,
1261 AG Blaricum, 02153-83013
secretaris
P.A.C. Scholten-van der Laan, Turfpoortstraat 44,
1411 EH Naarden, 02159-49132
penningmeester
mr P. de Jong, Enghlaan 4,
1261 CC Blaricum, 02153-13191
leden
K. Kool, Jagerspad 31,1251 ZWLaren, 02153-15680
drs. F.J.L. van Duim, Gerard Doulaan 30,
1412 JC Naarden, 02159-41197
E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer, Brediusweg
14a, 1401 AG Bussum, 02159-13630

Losse nummers

Tot 1983 zijn van het TVE-tijdschrift 64 nummers
verschenen met in totaal ca. 400 artikelen, 2275
pagina’s en 500 illustraties.
Van 1983 tot en met 1987 zijn van het TVE/VVG-
tijdschrift 20 nummers verschenen met ca 150
artikelen, 1350 pagina’s en 575 illustraties.
Als bijzondere nummers zijn verschenen (en nog
verkrijgbaar): van het TVE-tijdschrift: het vijftigste
TVE-nummer (1979 nr.1) Erfgooiers (1980 nr.1),
Laren (1980 nr.2) Jongere architectuur in het Gooi
(1981 nr.2), Weesp (1982 nr.2)
Van het TVE/VVG-tijdschrift: Bussum (1983 nr.2)
’s Graveland, Kortenhoef, Ankeveen (1984 nr.2)
50 jaar Goois Museum (1984 nr.4), Blaricum (1985
nr.2) 50 jaar Vrienden van het Gooi (1985 nr.3),
Eemnes (1986 nr. 2 is uitverkocht), Muiden (1987
nr.2).
Prijs ƒ 4,— voor normale nummers en ƒ 10,— voor
bijzondere nummers, excl. portokosten. Bestellen
bij K.Kool (02153-15680).

Lidmaatschap

U kunt zich als donateur van TVE aanmelden door
overmaking van minimaal ƒ 20,— 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 kalenderjaar dat men lid wordt verschenen
nummers gratis.
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Woord vooraf

Enig chauvinisme is geen burgemeester
vreemd. Het spreekt dan ook vanzelf, dat ik
er bijzonder mee ben ingenomen dat de
Stichting Tussen Vecht en Eem deze keer
Loosdrecht heeft uitverkozen voor zijn
inmiddels befaamde jaarlijkse Open Dag.
Een uitgelezen mogelijkheid, niet alleen
voor mij, maar ook voor vele anderen,
waaronder niet op de laatste plaats onze
aktieve Historische Kring, om Loosdrecht in
al zijn facetten te presenteren. Niet alleen in
deze uitgave, maar zeker ook op de open dag
zelf.
Het is niet alleen chauvinisme als ik stel, dat
Loosdrecht in het werkgebied van de
Stichting Tussen Vecht en Eem een enigszins
bijzondere plaats inneemt.
Ingeklemd tussen Nardincklant cn Niftarla-
ke, het strijdtoneel van de graven van
Holland en de bisschoppen van Utrecht,
heeft Loosdrecht een groot stuk historie met
het Gooi gemeen.
Maar hoewel eeuwenlang met het Gooi
behorend tot Holland maakt het van dat
Gooi geen deel uit. In 1824 slaagden de
toenmalige bisschopen van Utrecht boven
dien alsnog in datgene wat hun voorgangers
in de Middeleeuwen niet lukte, de overgang
van Loosdrecht naar het Sticht. Zo heeft
Loosdrecht eigenlijk altijd met één been in
het Hollandse gestaan en met één been in
het Stichtse. Een situatie die recentelijk nog
eens is geaccentueerd door de toetreding
van Loosdrecht als enige niet Noord-Hol-
landse gemeente tot het Gewest Gooi en
Vechtstreek.
Wellicht dat dit eeuwenlang balanceren
tussen twee heren die van Loesdrecht
gemaakt heeft tot wat ze zijn: onafhankelijk,
niet altijd even gezagsgetrouw, maar met
een grote saamhorigheid.
Wie Loosdrecht zegt, zegt watersport. Van
groot economisch-recreatief belang, in het

bijzonder voor Oud-Loosdrecht. Tegelijker
tijd een grote druk leggend op een uniek
natuurgebied op de grens van het westelijk
weidegebied en de hoge zandgronden van
het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. Het
tussen Vecht en Eem maar al te bekende
spanningsveld tussen de belangen van
recreatie en natuurbehoud is wellicht
nergens zo nadrukkelijk aanwezig als juist
hier. Een spanningsveld waarin gemeentebe
sturen steeds maar weer hun weg proberen
te vinden.
Het kan niet ontkend worden, dat ook in
Loosdrecht daarbij veel waardevols verloren
is gegaan. Soms onvermijdelijk, vaak ook
niet.
Het is dan ook goed dat organisaties als
Tussen Vecht en Eem en de Vrienden van
het Gooi locale bestuurders steeds weer
wijzen op de belangen van onder meer
natuur en landschap, zodat die in een
zorgvuldige afweging betrokken kunnen
worden.
Toch kan het ook geen kwaad er af en toe
eens aan te herinneren, dat het de Loos-
drechters zelf zijn geweest die, zij het
onbedoeld, de Loosdrechtse plassen hebben
doen ontstaan, als direkt gevolg van hun
neiging zich soms van regels niet al te veel
aan te trekken.
Dezelfde Loosdrechters die al ruim 30 jaar,
met het Piassenschap Loosdrecht en
Omstreken, erin geslaagd zijn niet alleen de
watersport ruime kansen te bieden, maar
tegelijkertijd het Loosdrechts plassengebied
te maken tot een van de mooiste, zo niet het
mooiste plassengebied van Nederland.
Ik wens de Stichting Tussen Vecht en Eem
een bijzondere geslaagde open dag toe op 28
mei 1988 in Loosdrecht.

De burgemeester van Loosdrecht,
J.J. Gieskens
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De ontwikkeling van het landschap
in het Loosdrechtse gebied
J. Daams Jzn.

In dit nummer van TVE met vele bijdragen
over de geschiedenis van het dorp mag een
artikel over de historische ontwikkeling van
het landschap in deze omgeving niet
ontbreken. Dit lijkt een eenvoudige opgave.
Het Loosdrechtse gebied is immers een deel
van het Hollands-Utrechtse veenplassenge-
bied, gelegen tussen de Vecht en de hogere
zandgronden van het Gooi. Voor een groot
deel bestaat het uit uitgebaggerde veenpias
sen, waartussen dan nog een riviertje, de
Drecht, stroomt, waaraan het dorp zijn
naam heeft te danken.
Dit is een heel simpele vaststelling, die
enkele aspecten van het landschap opnoemt,
waardoor het uiterlijk wordt bepaald, doch
die geen recht doet aan de duizenden jaren
ontwikkeling die tot het huidige landschap
hebben geleid.
Nu is het niet eenvoudig in kort bestek een
beeld daarvan te geven, zodanig dat er voor
de lezer herkenbare karaktertrekken te
voorschijn komen. Er is een voedingsbodem,
de zandgronden van het gebied, een rivier,
een groot veengebied en menselijke activiteit
gedurende vele eeuwen, die hebben geleid
tot een landschap van een bijzonder grote
verscheidenheid.
In vele boeken en honderden publicaties,
dikwijls moeilijk toegankelijk, is deze
verscheidenheid de laatste decennia uitge
breid vastgelegd, waardoor het mogelijk
wordt een afzonderlijk gebied uitgebreid te
belichten. Dit artikel is een poging daartoe,
geschreven met de bedoeling de lokale
bevolking meer betrokken te maken met de
omgeving van haar woonplaats.
Juist in onze tij d, waarin vooral de ontwikke
lingen sinds de laatste oorlog op allerlei
gebied zo enorm groot zijn geweest dat
bepaalde kritische grenzen zijn overschre
den, is een grotere betrokkenheid bij het
eigen milieu noodzaak geworden.

Aan de voet van de Gooise heuvels

Op school wordt ons al bijgebracht dat het
Gooi en de Utrechtse Heuvelrug een
stuwwal vormen, ontstaan tijdens de
voorlaatste ijstijd, meer dan 100.000 jaar
geleden, toen het landijs tot in ons land is
doorgedrongen. In die stuwwal kwamen
grind- en steenrijke zanden voor, hier en
daar met keileemafzettingen, waarvan de
sporen nog op vele plaatsen zijn te zien. Op
sommige plaatsen zetten die heuvels zich
nog verder westwaarts voort, waarbij men
moet bedenken, dat tijdens de ijstijden er
zoveel water als ijs was gebonden, dat het
zeeniveau soms tientallen meters lager was.
Tijdens de laatste ijstijd, circa 11.000 jaar
geleden is het ijsdek niet tot ons land
gekomen, maar wel werd veel zand ver
plaatst. De ondergrond van ons gebied
bestaat dan ook uit wat men dekzanden
noemt, hier en daar zwak golvend, naar het
westen toe steeds dieper voorkomend.
Uit die ijstijdperioden dateren opduikingen
als bijvoorbeeld Muiderberg, Nederhorst
den Berg en vele zandruggen die door de
latere stijging van het zeeniveau, dankzij het
afsmeltende ijs, aan het gezicht zijn onttrok
ken.
Met die zandruggen is de landbouwende
bevolking altijd vertrouwd geweest. Ze
hebben namelijk heel lang een mogelijkheid
tot verbouw van gewassen geboden en de
mogelijkheid om gebruik te maken van het
zand voor het ophogen van lagere stukken
land. In Loosdrecht kan men de zandruggen
nog aanwijzen. De Drie Kampjes in Oud-
Loosdrecht bestaan uit zo’n zandopduiking.
Op de topografische kaart zijn hoogtelijnen
te zien. Als de nullijn een stukje omsluit is dit
een aanwijzing dat het hier om een oud
heuveltje gaat dat op den duur helemaal is
afgezand, bijvoorbeeld tussen de Ster en de
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Nieuw- Loosdrechtse Dijk.
Op die zandgronden tussen de latere Vecht
en het Gooi is het veen ontstaan. Dit is in
onze omgeving zo'n 10.000 jaar geleden
begonnen, toen de klimaatsomstandigheden
beter werden en de veengroei mogelijk
werd, die tot in de eerste eeuwen van onze
jaartelling doorgegaan is.

De venen tussen Vecht en Gooi

Het proces van de veenvorming van het
Hollands-Utrechtse veengebied is zeer
complex. Tot in het begin van deze eeuw zag
men het als iets vrij simpels: in het westen
van Nederland was er in hoofdzaak laagveen
te vinden; in het oosten van het land vooral
hoogveen. Die opvatting komt men tegen

woordig ook nog tegen. Als we de grote Van
Dale raadplegen blijkt dit uit de definities
die men voor hoge en lage venen heeft
opgenomen: hoogveen is gelegen op hoge
ondergrond. Laagveen is veen waarvan de
oppervlakte ongeveer gelijk ligt met die van
de omliggende wateren. Er komt echter nog
een andere definitie van laagveen,ook in
Van Dale voor, die zegt dat laagveen uit
water- en moerasplanten is opgebouwd.
Men kan de eerste definitie aanhouden en
dan klopt het voor de tegenwoordige tijd.
Met de tweede definitie krijgen we moeilijk
heden. Het is namelijk moeilijk voor te
stellen dat zo’n groot gebied zou ontstaan
zijn uit met waterplanten dichtgegroeide
wateroppervlakten. Die waren er niet.
Als we naar veennamen kijken, komen we in
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dit gebied namen tegen als het Munniksveen
in Kortenhoef, het Baarnse veen bij Baarn,
Gijzenveen bij Bussum, Oostveen bij
Maartensdijk, Veenlanden bij Blaricum.
De samenstelling van de bodem wijst er
bepaald niet op dat dit venen zijn die door
het dichtgroeien van water zijn ontstaan1’.
De verklaring hiervoor is te vinden dat men
niet heeft beseft hoe groot de invloed van de
laatste ijstijd is geweest toen er zoveel water
in ijs was veranderd dat de Noordzee
daardoor vele tientallen meters lager lag dan
tegenwoordig. Grote delen ervan lagen zelfs
droog, doorsneden door vele rivieren en
kreken, die uiteraard zoet water voerden.
Op de droge delen is toen de veenvorming
begonnen. Het was een oude waddenzee,
naar het oosten toe begrensd door de lijn
Amsterdam-Gouda. Plassen, afgesloten
rivierarmen en kreken groeiden op den duur
dicht met water- en moerasplanten, door de
toenemende verzoeting. Zodra die plassen
dichtgegroeid waren namen landplanten de
plaats in van de waterplanten, waardoor
verlanding kon optreden, een proces dat nu
nog in het plassengebied te zien is. Zo
ontstond op den duur hoogveen.
Dit hangt in sterke mate af van de voedsel-
rijkdom van het bodemwater en de klimaat
omstandigheden. Rivierwater bevat de
nodige zouten voor een overvloedige
plantengroei. Zodra echter door de veenvor
ming het plantendek dikker wordt, wordt de
beschikbaarheid van het voedselrijke
oppervlakte- en bodemwater minder tot
tenslotte de plantengroei alleen afhankelijk
is van de neerslag, heel arm aan voedende
bestanddelen. Die verandert dan ook sterk,
waarbij bijvoorbeeld planten als veenmos,
veenpluis, struik- en dopheide de overhand
krijgen. Dit is het geval in de centra van
veengebieden, waar ook tijdens overstro
mingen geen rivierwater meer kan komen.
Veenmossen hebben de eigenschap dat ze
steeds blijven doorgroeien, terwijl de basis
afsterft, waardoor de laag veen steeds dikker
wordt en tenslotte als een koepelvormige
bult boven het omringende gebied uitsteekt.
Dit waren de mosvenen, waarvan op den
duur een meters dikke laag tussen Vecht en
Eem voorkwam. De mosvenen leverden.

ook in het Loosdrechtse later, bij de
vervening een heel goede turf.
Deze veengebieden waren bijzonder
ontoegankelijk, heel erg drassig, want de
veenmossen hebben de merkwaardige
eigenschap dat ze zo’n 40-50 maal het eigen
gewicht aan water kunnen vasthouden.
Door de steeds verdergaande groei kwamen
de veenlagen duidelijk boven het omrin
gende land te liggen. In het verleden
noemde men die veencomplexen de rouwe
of ongebaande venen. Hier en daar liepen
wel waterafvoerende beekjes of riviertjes.
De Loosdrechtse Drecht, afwaterend op de
Vecht was daar een goed voorbeeld van. Dit
riviertje voerde bovendien een grote
hoeveelheid water van de Gooise heuvels af.
Ook de Vecht, die pas omstreeks het begin
van onze jaartelling in verbinding met de
Rijn kwam, wordt wel als een afwatering van
de hoge venen beschouwd. Jan Wagenaar,
de 18de eeuwse schrijver, secretaris van de
vroedschap van Amsterdam, noemde de
Vecht of Aa, een aflekkinghe uit de hoge
venen aan beide zijden van de rivier.
Toen de Vecht verbinding kreeg met de Rijn
zijn er dikke lagen zand en rivierklei af gezet.
Het zand komt voor op oeverwallen van de
tot in de Middeleeuwen onbedijkte rivier,
waarop later bevolkingskernen konden
ontstaan. De fijnere afzettingen kwamen
daarbuiten te liggen, overgaande in de
veengronden. Noordelijk daarvan, ongeveer
vanaf Nigtevegt treft men vooral zeeklei,
afkomstig van de Zuiderzee.
Op de oevers van de Vecht vestigden zich al
vroeg zware loofbossen evenals daar waar,
vooral bij overstromingen, voedselrijk
bodemwater kon komen in het al bestaande
veen. Door het verder groeiende veen werd
de boomgroei later plaatselijk verstikt. Dit
bosveen kwam op vele plaatsen langs de
Vecht voor.
Meestal kwam dit niet voor vervening in
aanmerking, omdat de aanwezigheid van
bomen bij de ontginning veel te bezwaarlijk
was. Bij het verdiepen van het bassin van de
Amsterdamse waterleiding in het Loender-
veen tot op de zandlaag heeft men er nog
veel last van gehad.
Vroeger werd veel gebruik van dat oude
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hout gemaakt. Het leverde volgens Ludovi-
cus Stnids, die zijn Schatkamer van Neder-
landsche Oudheden in een tuinhuisje op
Ouderhoek bij Nieuwersluis schreef, goed
timmerhout op. In vele boerderijen, ook in
Loosdrecht, werd het gebruikt voor panne-
latten.
Na lagen rietveen, moerasveen, bosveen,
mosveen en zeggeveen waaierden de
veenlagen uit op de Gooise zandgronden.
De zeggevenen, hoofdzakelijk bestaande uit
(Carex-)zeggensoorten ('sek’ zei men hier)
waren veelal dun. Een groot deel van het
oosten van het Loosdrechtse gebied was
trouwens bedekt met hoogveen. Zo ook de
Naarder Kerkelanden, nu vrijwel geheel
volgebouwd.

De vroegste verveningen

In het voorgaande is vrij uitvoerig op het
ontstaan van de venen ingegaan, omdat dit
voor een goed begrip van verdere ontwikke
lingen nodig is. Heel belangrijk is de
toenmalige vele meters lagere ligging van
het land na de laatste ijstijd, waardoor bij de
toen heersende klimaatomstandigheden de
vorming van veen op ’drogere’ grond
mogelijk werd. Een toestand die ook
voorkwam bij de Drentse en Brabantse
venen. Met de stijging van het zeeniveau
ging de hoogveenvorming tot in de eerste
eeuwen van onze jaartelling door. Merk
waardig is dat verveners in latere tijden al
door hadden, dat zij te maken hadden met
op land ontstaan veen. Zij vonden immers
herkenbare resten van landplanten als
heide, veenpluis, elzen en andere landplan
ten. Uiteraard niet bekend met het verschijn
sel van de ijstijden zocht men allerlei
verklaringen, waarover de reeds genoemde
Ludovicus Smids in 1737 het een en ander
schrijft. Hij meldt in zijn boek onder het
hoofd 'Boomstortinge’ dat omtrent Abkoude
en Ouwerkerk, bij Woerden en Oudewater, te
Kamerik en in de Loosdrecht... somwijlen
worden opgedolven en uitgegraven stammen
van boomen, alle swart en hard; schoon hout
om te timmeren en daaken te leggen. Aange
dreven uit andere landen, een ijselijk onweer
dat alle bossen in Holland zou hebben

Oud-Over

de Drecht
Nieuw Loosdrecht

^Tienhoven

UTRECHT /

Proeve tot reconstructie van het verloop van
de ontginningen ten oosten van de Vecht. Met
uitzondering van Oud- en Nieuw-Loosdrecht
heeft een optrekkende verkaveling vanuit de
Vecht plaatsgevonden.

neergeveld worden als oorzaak genoemd.
Zelfs een gebed van biskop Willebrord,
quansuis deese heidense bedeplaatsen
vervloekende en dus omverrukkende wordt
vermeld, al geloofde de geleerde schrijver
dit niet.
Het was in elk geval duidelijk, dat men heel
goed op de hoogte was van het oorspronke
lijk hoogveen karakter.
Over het gebruik van de venen als brandstof-
bron wordt in het verleden dikwijls gespro
ken over 'de hoge venen’, ook in onze
omgeving. Daarbij wordt dan gesproken
over turf graven, steken of delven. De oudst
bekende naam, die daaraan herinnert, is wel
een gebied dat al in de 10de eeuw
’Gravingen’ wordt genoemd, gelegen bij
Maarssen. Dit wijst op een aanpak vanaf de
Vecht, waar toen al enige bevolkingskernen
waren gevestigd. Vestiging van de bevolking
vond echter ook plaats vanaf de Gooise
zandgronden.
Daar bevonden zich al verscheidene

55



S intfangen  by my Öndergefchreevene (als
I daar toe geauthorifêerd zynde door den Wel Edele HoogGeboorne

Mevrouwe ANNA d e  H A Z E , Vrouwe van Mynden en beyde de
Loosclrechten, Weduwe van wylen» den W el Edele Groot Acht-

baare Heer LIEVE G E E LV IN C K , Heere-van Caflriam , Burgermecfter
der Stad Amjleldam &c. &c. &c. als meede van Sc h o u t , Bu u r m e e s t e r ,
'en Scheepenen  van de Loosdrccbten) van 7 <̂J)ÜTp •dÏÏUJuTCcZl 4  <-----------------------

It/ndAü tf f f  MCjtTttd' 'èiurr Town > JAri Je A ’ 1*1 fi
VCrfPjj&c TZd kJo A&ÏI 47 'S7̂ hl Aadrdf 47OA ~~4ê r-------------- —-------

fomme v a n l l f l  h  on Z fiy  ̂  w  o o r Inlegspenningen,
die ftrekken__zullen tot Gngeldefi en verdere Latten , van
____  M a rg e ïw W  Hond bi%  Roeden Veenland, doendein Verponding
___  gulden s A ^ z ^ t tu y  vers —---- penningen, gelcegen JrrthxrM- fidèrtsA i

ttrekkende van
belend

ten O efen t fcyè Bkcj V h y tr? —  en ten
waar van JaariyksHntreffet^ztdlen werden betaald, enAvelke Intretten
gaan met f7flZej v y * * / 6 dt/f f/so

Aótum Loosdrecbt den 1AJ'*6*da*y _

in-

- A° fISZ:

Loosdrechtse Waterbrief.

bevolkingskernen, oude boerengemeen
schappen, die al sinds de 10de eeuw waren
aangewezen op turf als brandstof. Eerst,
zoals elders het geval was, gewonnen voor
eigen behoefte en al vrij snel voor uitbreiding
van landbouwgronden. De oudste kaart van
het stroomgebied van de Vecht en het Gooi,
de zogenaamde Ronde kaart, waarvan de
copie, gemaakt door Albertus Perk, hierbij
is opgenomen, geeft een aardig overzicht
van de toestand in de periode omstreeks
1530. De enige open wateren, die op deze
kaart voorkomen, zijn het Horstermeer en
het Naardermeer, beide nog in open

verbinding met de Vecht. Verder is het
interessant dat er turfhopen en veenwallen
op voorkomen in de buurt van Hilversum,
Bussum, Laren, Baarn en Kortenhoef, maar
niet in de rest van het gebied. Afgezien van
het enige bos, het Gooier Bosch, bestaat de
bodem van het Gooi uit heuvels en hei (kaart
van Bonifatius, circa 1600). Uit talrijke
documenten uit de Middeleeuwen over de
vele grensgeschillen blijkt dat de venen
kennelijk als energiebron zo belangrijk
waren geworden dat zij aanleiding voor
talrijke ruzies zijn geworden, vooral toen ze
in het Gooi meer en meer 'uitgedolven’
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raakten en dc behoefte aan landbouwgron
den steeg.
Lambertus Hortensius beschrijft in de 16de
eeuw hoe het veen in Gooiland werd
geëxploiteerd. Dat was toen nog de droge
vervening, waarbij het veen afgegraven
werd en tot turven gestoken. Dit was
eigenlijk in heel Nederland het geval: er is
nog geen sprake van baggeren4*.
Al vanaf de 14de eeuw grepen de overheden
in, omdat er 'wild’ geveend werd, waardoor
grote oppervlakten land vol met putten
ontstonden, niet meer geschikt voor bouw-
of weiland. Er kwamen daarom allerlei
bepalingen dat men een stuk land mocht
vervenen als men het daarna weer ’toemaak
te’ of ’vulde’, het land dus geschikt maakte
tot ’zaai-, koren- of houtland’41.

Landbouw en veeteelt

De begrippen, hierboven genoemd, 'toema
ken’ en ’vullen’ zijn voor de ontginning van
de Hollandse en Utrechtse venen bijzonder
belangrijk geweest. Men besefte al gauw dat
op zure veengronden geen gewas wil
groeien. Dit kon pas als er een stevigere laag
op werd aangebracht, die bovendien bemest
moest worden. Langs de Vecht, waar
kleigronden voorkwamen, was dit betrekke
lijk eenvoudig. In het centrale gebied was dit
moeilijker. Het moest eerst ontwaterd
worden door het graven van weteringen en
vaarten. Op de tegenwoordige kaarten is dit
nu nog duidelijk zichtbaar door de min of
meer loodrechte ligging van de vaarten die
op de rivier uitwaterden. Vanaf die vaarten
ging dan de verkaveling verder. In Loos-
drecht was de Drecht als afwatering op de
Vecht al aanwezig, zodat in deze gemeente
de bekende karakteristieke veerkavelverde-
ling ontstond.
Langs de Vecht was het verbouwen van
gewassen mogelijk. Dit is heel lang het geval
geweest. Door de inklinking van de venen
ten gevolge van de ontwatering werden
gronden verkregen, waar ook vee op geweid
kon worden. Voor de Loosdrechtse boeren
gold al in de Middeleeuwen dat zij te weinig
gewassen konden verbouwen. Vandaar dat
zij al in die periode zeer uitgebreid bezig zijn

geweest met de dunnere veenlagen in het
oosten van de gemeente en zelfs op Goois
gebied. Daar lagen de grote ’vullinghen’ die
op de kaart van Albertus Perk uit 1843 nog
als zodanig worden aangegeven. Er wordt
bij aangegeven, dat het hier om afgegraven
hoge venen ging. De bovenlaag van de
venen, niet geschikt voor turf, werd niet
gebruikt. Na het delven van de turf werd
deze laag gebruikt, om aangevuld met zand,
klei en mest het land geschikt te maken tot
bouwland. Zand was dichtbij voorradig.
Klei haalde men uit de Vecht6*. Daar is
zoveel gebruik van gemaakt dat er later
grote geschillen over ontstonden. De Staten
van Utrecht maakten er in 1555 een eind aan
door middel van de Modderplakkaten, die
het gebruik van de Vechtmodder door de
Loosdrechtse boeren verboden. De Naarder
Kerk, die de Kerkelanden aan de boeren van
Loosdrecht verpachtte, stelde namelijk het
gebruik van de modder uit de Vecht als
voorwaarde voor het in stand houden van de
vruchtbaarheid van de grond. Het was een
vrij groot aaneengesloten gebied ten oosten
van de Rading vanaf ’s-Graveland, de
Radingen richting Egelshoek, waar de
Loosdrechtse boeren hun haver, rogge,
boekweit, knollen en dergelijke verbouw
den. Door de Gooiers werd dit, in navolging
van hun eigen engen, wel de Loosdrechtse
Eng genoemd. In 1898 verscheen er nog een
artikeltje in de Gooi- en Eemlander over de
slechte opbrengst van de boekweit in dat
jaar.
Maar ook op Loosdrechts gebied, tussen de
Nieuw- en Oud-Loosdrechtse Dijk en de
Rading, bevonden zich heel lang bouwlan
den, waarop gewassen werden verbouwd.
Tot in het begin van de jaren twintig van
deze eeuw zelfs nog boekweit. Schrijver
dezes herinnert zich nog de ’weggetjes door
het koren’ waarlangs hij naar de lagere
school liep in een tijd toen het koren nog vol
stond met korenbloemen en klaprozen.
Nu is dit allemaal verdwenen door de
uitgebreide bebouwingen. Hoogstens is er
hier en daar nog een maisakker te zien.
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•Hilversum

na tt e  verveningen

i verveningend ro g e

Natte en droge verveningen in het gebied tussen de Vecht
en de hogere zandgronden.

Droge en natte vervening en een energiecrisis

Tijdens de Middeleeuwen was er steeds
sprake van turf delven, graven of steken,
zowel voor het winnen van brandstof als van
landbouwgronden. Na circa 1000 werden
door de graven van Holland en de bisschop
pen van Utrecht gronden ter weerszijden
van de Vecht uitgegeven met de bedoeling
tot meer geregelde ontginningen. Dit werd
nodig, omdat door het uitsluitend voor
particuliere doeleinden vervenen allerlei
ongewenste toestanden ontstonden.
De bevolking nam toe: er ontstonden
bestuursgebieden. Vanaf de 13de eeuw
komen er berichten over de Ambachtsheer
lijkheid van Mijnden en de beide Loosdrech-
ten die onder het rechtsgebied van de graaf
van Holland valt. Dat betekent dat de
behoefte aan brandstof en landbouwgronden
toenam. Er werd overal getracht zoveel
mogelijk van het oppervlakteveen te
exploiteren. Er kwamen allerlei verplichtin
gen, gebonden aan consenten voor turf af gra

ving. Men mocht pas vervenen als men een
ander stuk veen toe had gemaakt tot bouw-
of zaailand. Of men moest afgegraven
veengronden beplanten met els. In Holland
was er toen al vrijwel geen bos meer
overgebleven. Men probeerde door beper
kende maatregelen het vervenen tegen te
gaan. Zo werd al in 1344 de uitvoer van turf
uit het Gooi naar elders verboden.
Het Sticht verbood de uitvoer van turf naar
Holland, ingegeven door de angst dat men in
de toekomst geen brandstof meer zou
hebben. Het lijkt op wat tegenwoordig een
energiecrisis genoemd zou worden. Er werd
namelijk alleen nog maar turf gedolven. Pas
in de 16de eeuw wordt er gesproken over het
turftrekken en slagturven, waardoor het nu
zo bekende patroon van de plassengebieden
zou ontstaan.
Wanneer en waar deze natte vervening
ontstaan is, is niet bekend. Wel is het
merkwaardig, dat in de veengebieden in de
omgeving van Norfolk in Engeland dit
systeem al in de 14de eeuw bekend was.
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Gezien het voor het land ruïneuze karakter
van het slagturven is het begrijpelijk dat de
overheid dit veel sterker aan banden moest
leggen dan de droge vervening. Immers er
ontstond veel meer kans op grondverlies en
beschadiging van dijken en woonkernen.
In 1592 werd de eerste algemene verorde
ning op de verveningen door de Staten van
Utrecht uitgevaardigd, gezien de groote
ongeregeltheyd op de slaghtorven: er was
daardoor groot verlies zedert eeniege jaren
herwaarts in den Lande van Utrecht geko
men.
De Staten van Holland, waar Loosdrecht
onder thuishoorde, volgden in 1595 met het
plakkaat op 't stuck van 't slaghturfven ende
d’ontgrondinghe van den Landen. Daaraan
was echter al heel lang veel regelende
activiteit voorafgegaan. In de Buuror-
donnantie op het venen in Loosdrecht van 4
april 1614 zet de toenmalige Ambachtsheer,
Jonckheer Steven van Mijnden, samen met
Schout, Schepenen ende Buurmeester
uiteen dat sinds 1456 door voorgaende
ambachtsheren ende Regierders van Loos
drecht alsoock noch bij mij en mijnen
wethouders in date Xden Maert 1596 sesent-
negentig verscheyde ordonnantiën gemaeckt
ende gepubliceert sijn geweest opt tuijtgraven
en trecken van turffin den voorseyde dorpe1) 2 3.
Zoals overal waar men met baggerbeugels
en schouwen te werk gaat werden er talrijke
voorwaarden gesteld om de gevreesde
gevolgen van deze methode zoveel mogelijk
te beperken. Het ontstaan van grotere
plassen, met het gevolg derving van belastin
gen en het verloren gaan van bronnen,
waaruit onderhoud van dijken en andere
kosten betaald moesten worden woog
zwaar. Men wist heel goed hoe de ’water
wolf’ het land belaagde. Enkele bepalingen
uit de buurordonnantie van 1614 volgen hier:

1. Men moest consent voor vervening
aanvragen aan de Ambachtsheer. Doet
men dit niet dan volgt een boete van 20
ponden van 40 groten Vlaams. Niet gering
dus.

2. Elk jaar zou er een schouw op het
navolgen van verplichtingen plaats vinden.

3. Langs de Oud- en Nieuwloosdrechtse

Dijk zouden voorlanden moeten blijven
liggen meteen breedte van 15 roeden. Van
elke 4 akkers moest er één blijven liggen
van een roede breed. Deze mocht met
elzen worden beplant.

4. Langse de 'radescheydinge', dus de grens
van de Ambachtsheerlijkheid moest een
strook land van 5 roeden breed blijven
liggen.

5. De bovenste laag van het veen, niet
geschikt voor turfbereiding moest in
Loosdrecht blijven, maar mocht wel
worden gebruikt om op de Loosdrechtse
bouwlanden gebracht te worden.

6. In de Drecht mocht geen turf worden
getrokken.

7. Na half juli mocht er geen veen meer
worden gebaggerd.

8. Mensen die volgens het gerecht niet
voldoende voorland hebben moeten borg
stellen.

Al in het plakkaat van 1595 wordt gesteld,
dat alleen vervening van onvruchtbare
gronden was toegestaan. Voor het centrale
veengebied was dit ook het geval. Nog in
1652 als er consent wordt gevraagd voor het
vervenen van het Loenderveen wordt er
gesproken over onlanden met het verzoek
om de dorrige en moerige landen, vol gagel,
te doen venen. Men spreekt dan over het
leggen van sluizen en bruggen, het graven
van opgaande en dwarsvaarten, eens deels
om eene partij dier landen met vuilnis, messie
(mest), klei en dergelijke andere materie toe te
maken en tot weiding van beesten te verbete
ren, anderdeels om de dorrige en moerige
landen te doen veenen.
In het voorgaande ligt eigenlijk het ontstaan
van de plassen al besloten. De hele ontwik
keling wordt al vrij snel ’grootschalig’,
gezien de sterk groeiende behoefte aan
energie. Er volgden steeds meer plakkaten.
De breedte van trekgaten en legakkers werd
vastgesteld, in het begin beperkt. Later werd
er van de vastgestelde normen afgeweken
met het gevolg dat de ’waterwolf’ meer
kansen kreeg.
In 1595 was er al een verbod gekomen op het
insteken ter vervening van land waar
veenlagen, minder dan 4,5 voet, voorkwa
men. Daar is niet altijd de hand aan gehou-
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den. Ten oosten van de NH-Kerk in Nieuw-
Loosdrecht liggen nog resten van toch
ingestoken land met dunne veenlagen.
Het stellen van borgen door de overheid,
geëist in 1695, ten behoeve van de betaling
van grondlasten en voor de toemaeckinge
ende beplantinge van de ackers heeft op den
duur geleid tot de instelling van de waterbrie-
ven.
Deze werden uitgegeven aan de verveners
na betaling van de waarborgsommen,
waaruit belastingen en onderhoud moesten
worden betaald. De gelden werden belegd in
de vorm van een obligatie. Hetgeen over
bleef na betaling van de belastingen en
onderhoudskosten werd aan de houder
uitgekeerd. Pas enkele jaren geleden zijn
deze waterbrieven afgekocht.
De zo bekende kaart van Spruijtenburg uit
1734 biedt een prachtig beeld uit die tijd.
Percelen, legakkers en trekgaten zijn uiterst
nauwkeurig aangegeven. Het gaat om de
ambachtsheerlijkheid; de zuidgrens daarvan
is de Weersloot. Er komt nog heel weinig
open water op voor, in hoofdzaak bij de
Vuntus en de Derde Plas. Vrijwel het gehele
westelijke en zuidelijke gebied is ingestoken.
De ’voorlanden’ langs wegen en dijken zijn
duidelijk te zien. Vanaf het oosten 'geren' de
percelen vanaf de dijken naar het oorsprong-
gebied van de Drecht, ’de Ster’.
Op de cartouche op het onderste deel van de
kaart wordt een beeld gegeven van het
baggerbedrijf.
Voor de landbouw en veeteelt is de ontwik
keling rampzalig geweest. Verlies van
gronden kon moeilijk worden gecompen
seerd door ontwikkeling van andere bedrij
vigheid.
Het grondverlies nam na 1734 nog heel sterk
toe. Dit blijkt duidelijk op het gemeente-
kaartje uit de Atlas van Kuijper (1869).
Loosdrecht behoort sinds 1819 tot de
provincie Utrecht. Mijnden en Oud-Over
aan de Vecht zijn nog Loosdrechts gebied
(tot 1952). Er zijn al honderden hectaren
open water ontstaan naast honderden
hectaren legakkers en trekgaten in allerlei
stadia van verlanding. De laatste hebben een
duidelijke plaats in het boerenbeheer. De
modder uit de trekgaten en dichtgroeiende

sloten of vaarten wordt gebruikt voor het
ophogen van het steeds natter wordende
land en de bemesting van de bouwlanden.
Tot in de jaren twintig was transport van
’manen’, de plaatselijke naam voor krabbe-
scheer, een heel normaal verschijnsel.
Op de legakkers en dichtgroeiende trekgaten
werd riet en ruigt gemaaid. Elzen en wilgen
dienden als geriefhout.
Tot het einde van de 19e eeuw zorgde dit
traditioneel boerenbeheer voor een stabiel
landschap. Een goede indruk ervan geeft
prof. De Rijk in ’Wandelingen door Gooi en
Eemland’ (1905).

Toestand in het begin van deze eeuw

Niettegenstaande de beide Loosdrechten niet
kunnen gezegd worden te bloejen, behoeven
zij echter in wezenlijke middelen van bestaan
nog niet voor andere dorpen van het Gooi
onder te doen. Kunnende met recht gezegd
worden, dat zij zig voor den wandelaar als
een aardsch paradijs opdoen; waar hij de
oogen ook heen sla, overal lacht het aange
naamste groen hem toe: het dorp is inderdaad
eene ter wederzijde met huizen of boeren
woningen bebouwde allée van wilgenbomen,
van de belendende landen, door heldere en
smalle wegslooten afgescheiden. De
bewoonde erven aan wederzijden liggen
mede allen meest in het groen geboomte.
De Rijk schreef erg romantisch over zijn
wandelingen door het dorp. Zo omstreeks
1900 begon het publiek waardering te
krijgen voor het landschap van de eigen
omgeving. Het is de tijd, waarin de Vereni
ging tot Behoud van Natuurmonumenten
werd opgericht. De plannen om de Naarder-
meer droog te maken waren daar de directe
aanleiding toe. Er waren ook plannen om
alle plassen beoosten de Vecht droog te
maken. Al in 1876 was er een plan ingediend.
In 1913 wilde heer Obreen 5000 hectaren
droogmaken en daardoor dit aantal hectaren
vruchtbare grond toevoegen aan het Konink
rijk der Nederlanden. Dan zullen wij ons
kunnen verblijden, dat in de tweede eeuw van
ons onafhankelijk volksbestaan die schande
lijke rommel van plassen en poelen niet meer
zal worden aanschouwd, welke thans de
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Kaartje van Loosdrecht uit 1869.

Vechtstreek onveilig maakt voor de gezond
heid van mensch en dier.
In 1928 werd het plan Bronwasser ingediend,
dat door demping allereerst van het Loen-
derveen, waar al 165 hectaren in handen was
van Bronwasser, met huisvuil uit Utrecht
drooggemaakt zouden worden.
Gelukkig is van alle plannen, er zijn er nog
meer geweest dan bovengenoemd, niets
terecht gekomen. Er gingen allerlei factoren
meetellen. Een toenemend begrip voor de
landschappelijke waarde van de plassen, het
toenemen van de watersport, de ervaringen
met het droogmaken van de Bethunepolder
die bepaald ongunstig waren, zelfs het
belang van Defensie bij het instandhouden
van de waterlinie heeft er toe bijgedragen
dat de plannen in de kast bleven liggen.
Allerlei andere factoren hebben er toe

bijgedragen dat het landschap enorm is
veranderd. Toeneming van de bevolking,
allerlei bedrijvigheden, zowel in Loosdrecht
als in het Gooi, de nabijheid van grote
steden als Utrecht en Amsterdam, toe
nemend verkeer, behoefte aan water, de
ontwikkeling van vooral de waterrecreatie,
wijziging in grondgebruik bij land en
tuinbouw, enz. hebben soms heel ingrij
pende consequenties gehad. Hier kunnen
slechts enkele aspecten kort worden
behandeld.

Het Loosdrechtse oppervlaktewater

In een gemeente met zoveel plassen speelt
het water een heel grote rol, zeker waar de
mens zo ingrijpend bezig is. De Vecht,
vroeger een heldere rivier, werd door
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allerlei ontwikkelingen een open riool met
grote gevolgen voor de plassen. Hetzelfde
geldt voor de onttrekking van bodemwater
aan de Gooise zandgronden die samen met
de Vecht het landschap vormden. Door alle
ontwikkelingen zijn verarming en vervuiling
opgetreden, die heel moeilijk terug zijn te
draaien.
De oudere bewoners uit deze omgeving
weten zich nog goed te herinneren hoe zij
voor de oorlog op mooie zonnige stille dagen
uren konden roeien, over het glasheldere
water van de plassen met een prachtig
gezicht op de plantengroei in het water. Zij
herinneren zich ook nog de brede, ook
heldere sloten, tussen de vroegere bouw
landen aan de oostzijde van het dorp.
Het water in de sloten was afkomstig van de
hogere zandgronden waar het grondwater
van het oosten naar het westen stroomde.
Waar diepere gronden voorkomen komt dit
grondwater als kwel aan de oppervlakte.
Aan de westzijde van het Gooi is dit een
bekend verschijnsel. In de Bethunepolder
en de Horstermeer wordt het in enorme
hoeveelheden opgepompt.
Toen men in de vorige eeuw besloot tot
droogmaking van de Bethunepolder besefte
men niet wat men zich op de hals haalde. De
poreuse aard van de zandlagen bracht met
zich mee dat er jaarlijks zoveel water moest
worden uitgeslagen dat dit een waterlaag
van 7 meter over het gehele oppervlak
betekende. Als de jaarlijkse neerslag op
70 cm wordt gesteld betekent dit dat de rest
afkomstig moet zijn vanuit omliggende
gebieden, zowel uit het Gooi als uit het
Loosdrechtse en verder het Utrechtse
gebied. Daar komt nog bij dat de wateront-
trekking ten behoeve van drinkwater
toenam, zodat er grote problemen bij de
peilbeheersing in het plassengebied ont
stonden.
Voor een deel van de problemen werd een
oplossing gevonden door het te veel aan
water uit de Bethunepolder te gebruiken
voorde Amsterdamse Waterleiding. In 1930
werd er een overeenkomst tussen alle
betrokken partijen gesloten. Dat waren er
nogal wat; het in 1902 tengevolge van de
bemalingsmoeilijkheid van de Bethune

polder opgerichte Groot Waterschap
beoosten van de Vecht, de Waterschappen
van Breukeleveen, Tienhoven, het Loender-
veen, de gemeente Loosdrecht en uiteraard
de gemeente Amsterdam.
Tengevolge hiervan mocht er water worden
onttrokken aan de Bethune, de Breukele-
veense en de Loosdrechtse Plassen, de
Vuntus en de Loenderveense Plas. Er was
nog één belangrijke hinderpaal; de regering
maakte plannen de plassen droog te maken.
Nog in 1930 beloofde de Minister van
Waterstaat hiervan af te zien. Sindsdien
dienden de plassen als ’transportlichaam'
van het Bethune-water dat naar het Loen-
derveen werd getransporteerd81. Daar zat
nog een eigenaardige consequentie aan vast.
Al dat Bethunewater was, zoals trouwens
het andere bodem- en kwelwater van de
oostelijke delen der gemeente afkomstig,
voedselarm en bovendien sterk ijzer
houdend.
Iedereen die de sloten goed bekijkt, vooral
in de buurt van Nooitgedacht of het water-
leidinggebouw aan de Rading, zal daarin wel
de bruine aanslag in de sloten of op de aarde
hebben gezien.
In het grondwater komt ijzer voor in de vorm
van een gereduceerd ijzerzout. Komt het
ergens aan de oppervlakte dan wordt het
door de zuurstof uit de lucht geoxydeerd en
ontstaat er een onoplosbare ijzerverbinding,
die als bruine neerslag achterblijft. Een
plezierig effect van de ijzerzouten in het
water is het fosfaatbindend vermogen, er
ontstaan ijzerfosfaten die niet zo gemakke
lijk door planten worden opgenomen.
Dankzij deze eigenschap heeft het transport
van het Bethunewater bijgedragen tot het
langer helder blijven van de plassen. De
behoefte aan drinkwater nam echter sterk
toe. Vooral in droge jaren kan Loosdrecht
niet meer voldoende leveren. Het tekort
moest worden aangevuld door Vechtwater,
bepaald niet goed van kwaliteit. In 1947, een
warme zomer, moest bij de Kraaijennester-
sluis liefst 12 miljoen m3 Vechtwater worden
ingelaten bij een totaalinhoud van 38
miljoen m3. Bovendien groeide Loosdrecht
in die tijd sterk. Een riolering bestond nog
niet, de landbouw ging na de oorlog steeds
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meer kunstmest gebruiken, nitraten en
fosfaten, waarvan een deel tenslotte in het
oppervlaktewater terecht zou komen.
Dit alles betekende dat de plantengroei in
het hele gebied sterk ging veranderen. Het
duidelijkst bleek dit bij de kranswieren, de
planten die tot in de oorlog overal de bodem
van de plassen bedekten. Deze verdwijnen
snel als het water te voedselrijk wordt. In het
begin van de jaren zestig was er nog maar
een klein hoekje van de plassen te vinden
waar deze planten voorkwamen9'.
De vervuiling van het water was voor de
Amsterdamse Waterleiding aanleiding om
de Loosdrechtse Plassen uit te schakelen
voor het transport van het Bethunewater
naar het Loenderveen. Dit heeft men
bereikt door het graven van een kanaal,
achter de Plassen om, via fort Kraaijennest,
achter de Kievitsbuurt langs tot het de
Bloklaan snijdt om tenslotte terecht te
komen bij de 'waterfabriek’ in het Loender
veen. Een tekort voor de Loosdrechtse
Plassen wordt nu ook aangevuld door
gebruik te maken van water uit het Amster-
dam-Rijnkanaal, beter van kwaliteit dan het
Vechtwater.

De natuurwetenschappelijke waarde van het
moerasgebied

In het Loosdrechtse gebied bevinden zich
vele natuurmonumenten. Door een gericht
beheer, ondersteund door wetenschappelijk
onderzoek, probeert men de bijzondere
milieus, ontstaan door de menselijke
activiteit in het verleden, te handhaven. In
het artikel van Ter Wal in dit nummer wordt
hier het een en ander over geschreven. Er is
reeds veel bekend over de natuurweten
schappelijke waarde van het gebied. In een
in 1986 verschenen bibliografie van de
Vechtstreek worden meer dan 400 artikelen,
publicaties en scripties genoemd, die het
Loosdrechtse Plassengebied tot onderwerp
hebben. Tot het grote publiek is hier echter
maar weinig van doorgedrongen. Het duidt
wel op het grote belang van het gebied, zelfs
internationaal. Het behoort namelijk tot de
internationaal erkende ’Wetlands’, moeras
sige gebieden, die overal ter wereld als

bijzonder belangrijk gezien worden1".
Ook hier geldt dat veranderend beheer in
deze eeuw het landschap ingrijpend heeft
gewijzigd. Was het tot een 50 jaar geleden
nog zo dat het Plassengebied een vrij open
landschap was, zodat men vanuit de Boom-
hoek een vrij uitzicht op Oud-Loosdrecht
had,nu is dit vrijwel niet mogelijk meer.
Vooral het oostelijk deel van de Drecht is
sterk bebost met elzen. Talrijke trekgaten
zijn verland, dichtgegroeid, zodat struik
gewas mogelijk werd. Het aantal ’zodden’
met een trilveen, waarop zich eigenlijk weer
hoogveen met veenmossen en bijzondere
planten als orchideeën, wollegras, dophei en
koningsvaren vestigden, zijn vrijwel ver
dwenen. Riet en ruigt werden na de oorlog
niet meer gemaaid. De behoefte aan
geriefhout van de elzen en wilgen verdween
eveneens. Deze bomen kregen toen hun
kans en dit betekende een grote verarming.

Samenvatting

In dit artikel is getracht een beeld te vormen
over het ontstaan en de ontwikkeling van het
Loosdrechtse Landschap, waarbij er naar is
gestreefd voor de lezers herkenbare punten
aan te geven, die enig inzicht in de wordings
geschiedenis geven.
Als criterium voor de waarde van een
landschap worden wel soortenrijkdom en
zeldzaamheid gekozen. In beide aspecten
scoort het Loosdrechtse gebied hoog,
waarbij het heel bijzonder is dat menselijke
activiteiten door de eeuwen heen daar veel
toe hebben bijgedragen.
Daardoor is een landschap ontstaan met een
hoge natuurwetenschappelijke en cultuur
historische waarde, ondanks allerlei onge
wenste ontwikkelingen van de laatste vijftig
jaar.
Alle moeite en zorg voor het instandhouden
van de vele waardevolle elementen, die in
dit gebied voorkomen zijn hiervoor
gerechtvaardigd.
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Loosdrechtse bodemvondsten
en het ontstaan van Loosdrecht
S. Pos

Uit geschreven bronnen is bekend, dat de
nederzetting Loosdrecht als georganiseerde
gemeenschap reeds bestond omstreeks het
einde van de veertiende eeuw.
Er wordt melding gemaakt van de verkoop
van een akker1’. Tevens blijkt dit uit de
rekeningen van de grafelijke rentmeester
Florens van de Boechorst, waarin vermeld
wordt dat er in Loosdrecht tienden werden
geheven en dat hij tezamen met schout en
schepenen in verschillende zaken recht
spreekt2’. Uit diezelfde periode zijn er ook
arbitrale uitspraken van de bisschop van
Utrecht, waarin verschillende Loosdrechters
met name worden genoemd3’. Nog iets
duidelijker wordt het als wij van de vestiging
vernemen van een kasteel aan de monding
van het riviertje de Drecht, dat bij Mijnden
uitmondt in de Vecht. Dit kasteel ’Het Huis
te Mijnden’ was gelegen tussen de Bloklaan
en de Drecht, daar waar nu het bekende
rekreatieterrein ligt.
Het gehucht Mijnden lag aan de Vecht ten
zuiden van de Bloklaan, maar zal vermoede
lijk doorgelopen hebben ten noorden van
deze laan in de richting Loenen. Vanouds
heeft dit gedeelte de naam van Oud Over.
Het Huis te Mijnden, gelegen op de ooste
lijke Vechtoever, behoorde aan de heren
van Amstel van Mijnden, die het waarschijn
lijk een honderd jaar hebben bewoond, want
nadien kochten zij het kasteel Cronenburgh,
dat aan de andere zijde van de Vecht was
gelegen4’. Uit deze gegevens weten we dat
de dorpsgemeenschap Loosdrecht in die
tijdsperiode reeds zijn bestaansrecht had
verworven, waarschijnlijk tegelijk met
andere dorpen gelegen in de West-Neder-
landse veenontginningen.
Als wij nu nog een paar eeuwen teruggaan
dan is er uit de Vechtstreek het bericht over
goederen, die toebehoren aan de kerk van
St. Maarten te Utrecht5’. In deze goederen

lijsten komt de naam Loosdrecht niet voor
en gezien de opsomming van eigendommen
zullen wij dus aan moeten nemen, dat
Loosdrecht omstreeks de tiende eeuw niet
bestond. Ook in andere bisschoppelijke
rekeningen zijn geen vroegere vermeldingen
van een nederzetting aan de Drecht. De
stichting van het dorp zou gelegen kunnen
hebben voor het einde van 1300 en na het
jaar 900. Zeer waarschijnlijk in de tijd van de
grote veenontginningen, die plaatsvonden
tussen het jaar duizend en dertienhonderd.
Om iets meer te weten te komen over het
ontstaan moeten wij ons wenden tot de
wetenschap van de archeologie. Laten wij
eens zien of het bodemarchief wat meer
inlichtingen kan verschaffen.
Een romeins geschiedschrijver weet ons
mede te delen, dat er aan de rivieroever
mensen woonden. Maar van de Romeinen
zijn in het Loosdrechtse gebied, behoudens
een klein scherfje terra sigillata, geen sporen
gevonden'1’.
Wel wordt er nog melding gemaakt van een
wijaltaar en een gebeeldhouwde mannen
kop, maar dat zou in de buurt van Loener-
sloot geweest zijn7’.
Op oevers van rivieren behoorde bewoning
tot de mogelijkheden. Of dit ook zo geweest
is in de eeuwen voor onze jaartelling ten
opzichte van het nu oostelijk gelegen
Vechtgebied moet nog onderzocht wor
den8,9*.
De wildernis, gelegen tussen de Vecht en de
hoge gronden van het Gooi, zal als wild-
areaal van belang geweest zijn voor de
bewoners uit de brons- en ijzertijd, die hun
nederzettingen hadden op de stuwwallen.
Misschien hebben zij ook kampementen
gehad op de in deze wildernis aanwezige
zandduintjes.
Verplaatsen wij ons voor archeologisch
onderzoek naar deze tijd, dan blijkt dat het
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plassengebied een haast onoverkomelijke
hindernis is om het mogelijk nog aanwezige
bodemarchief open te leggen.
Bij het onderwater-archeologisch onderzoek
waren de resultaten niet erg verheugend,
althans niet voor de periode van voor
twaalfhonderd10*. Het zicht onder water is
zeer slecht en de onderzoeker moet praktisch
met zijn neus over de piasbodem zwemmen
om iets te kunnen waarnemen en hij moet
tastend zijn weg volgen en wordt daarbij ook
nog gehinderd door dikke lagen veenprut.
Wij moeten het hebben van toevalsvondsten
en die worden veelal gedaan bij het graven
van bouwputten of bij baggerwerkzaam-

heden. Als wij ons daartoe bepalen, dan
blijkt dat niet veel te zijn. Volgens mede
deling zouden er in de jaren twintig bij
graafwerkzaamheden op het terrein van de
jachthaven 'De Uijtkijk’ aan de Oud-Loos-
drechtsedijk enige kannetjes gevonden zijn.
Zeer vermoedelijk was dit het zogenaamde
Duitse steengoed en dat kan dateren uit de
15de of 16de eeuw.
Als oppervlaktevondst wordt dit materiaal
wel meer gevonden, maar dan komt het uit
van elders aangevoerde mestaarde.
Een ander kannetje van Duits steengoed
werd gevonden bij het graven van een vijver
op het perceel Oud-Loosdrechtsedijk nr. 23.
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Deze keramiek behoort tot het ’Siegburger
aardewerk’ en dateert zo ongeveer uit de
eerste helft van de 15de eeuw11*. Aan de
Nieuw-Loosdrechtsedijk kwam hetzelfde
materiaal te voorschijn met daarnaast op
verschillende plaatsen fragmenten van
zogenaamde kogelpotten. Dit materiaal valt
te dateren in de 13de eeuw of iets later.
Hetzelfde keramiek kwam boven water bij
de aanleg van het Markus Pos eiland12'.
Volgens mededeling zijn er bij een stuk
uitgeveend zod nog wat scherfjes van
blauw-grijs keramiek te voorschijn gekomen
te dateren in de 14de-15de eeuw. Tevens nog
wat Siegburger materiaal bij het begin van
de Oudendijk uit ondiepte 8.
Bij opgraving naar de fundamenten van het
Huis te Mijnden kwamen resten te voor
schijn, maar het schervenpatroon liet ook
geen oudere datering toe dan de veertiende
eeuw13'.
Buiten deze zijn tot op heden geen vondsten
van ouder materiaal bekend. Funderingen
van boerderijen zijn niet gevonden en zullen
ook wel niet meer gevonden worden. De
grondkavels aan de dijken zijn in de loop der
eeuwen te veel bebouwd en herbebouwd om
daar nog sporen terug te kunnen vinden.
Als wij de vondsten overzien kunnen wij
alleen vaststellen, dat deze wat datering
betreft overeenkomen met hetgeen de
geschreven bronnen vermelden en daar blijft
het bij.
Toch moeten wij veronderstellen, dat in het
Loosdrechtse gebied nog sporen aanwezig
zijn van de periode van voor dertienhonderd.
Als er in die eeuw een georganiseerde
gemeenschap bestaan heeft mogen wij
aannemen, dat het begin van die neder
zetting een honderd jaar vroeger gelegen
zou kunnen hebben.
De konklusie kan, gezien de tot nog toe
bekende Loosdrechtse bodemvondsten, niet
anders zijn dan dat de vondsten tot op heden
de schriftelijke bronnen dekken.

NOTEN
1) 1300 November 3, Deken en kapittel ten

Utrechtschen Dom doen oorkonde, dat hun
medekanunnik Maurits enige goederen in
Loosdrecht onder bepaalde voorwaarden aan
het kapittel heeft overgedragen. (Rijksarchief
Utrecht, archief Dom, nr. 2445.)

2) Grafelijke rekeningen van Holland van het jaar
1308 tot het jaar 1326. (Rentmeestersreke-
ningen, Nieuwe reeks nr. 21, Historische
Genootschap Utrecht.)

3) Register van uitspraken van de Bisschop
1301-1304. (S. Muller Fzn., Catalogus van het
archief der Bisschoppen van Utrecht, 1906, inv.
nr. 206; Rijksarchief Utrecht.)
In de arbitrale uitspraken worden onder meer
genoemd: Dieric Smerant sone van Loesdrecht,
Nannekijn die scoute op die Loesdrecht, Roetert
Hoeno van der Loesdrecht.

4) In mei 1446 verkoopt Henric van Cronenburgh
slot en heerlijkheid Cronenburgh aan Melys van
Mijnden. (Fotocopieën, archief Voogsgeerd;
groene map nr. 13, Archief Historische Kring
Loosdrecht.)

5) Copie van de goederenlijsten uit de 11e eeuw
van de St. Maartens kerk van Utrecht. (Dr D.P.
Blok, De Franken, p. 57; Fibula-van Dishoeck
1966.)

6) Oppervlaktevondst bij het bouwrijp maken van
het rekreatiegebied Mijnden. (Veldonderzoek
S. Pos. Depot prov. Utrecht, Rijksdienst voor
Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amers
foort.)

7) 1000 Jaar dorpsleven aan de Vecht. Dr S. van
der Linde; Loenen aan de Vecht - 1954.

8) Bij veldonderzoek tijdens de aanleg van een
buizenstelsel tussen het Merwedekanaal en het
Loenderveen werden geen bewoningssporen
gevonden. (F. Dekkers en S. Pos.)

9) ’Sporen van pre-historische bewoning in de
Vechtstreek.’ (R. de Zwart, Westerheem
XXXI-3-1982.)

10) Archeologisch duikonderzoek in de jaren
1980-1985. (Duikteam van de Afd. Naer-
dincklant van de Archeologische Werkgemeen
schap Nederland. F. Dekkers en J. v.d. Sar.)

11) Siegburger aardewerk in: ’Steinzeug’, door
Gisela Reineking von Bock; Kunstgewerbe-
museum der Stad Köln. Köln 1976.

12) Oppervlaktevondsten bij de aanleg van het
Markus Pos eiland. (Veldonderzoek mevrouw J.
Offerman-Heykens en S. Pos. Depot Historische
Kring Loosdrecht.)

13) Opgraving in de jaren zestig door de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te
Amersfoort.
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Jan Jansz Pos, turfhandelaar in
Nieuw-Loosdrecht in de tweede helft
van de 18e eeuw
A rieA . Manten

De weesmeesters van Nieuw-Loosdrecht
hadden de gewoonte ieder najaar bij de
armen in hun gemeente een aantal manden
turf te laten bezorgen. De kosten daarvan
werden door de weesmeesters gedragen,
met soms een bescheiden bijdrage van de
diaconie van de Sypekerk gemeente. In de
regel ging het om één grote bestelling, en
daarmee om een voor turfhandelaars
interessante opdracht1’.
Kort na het midden van de 18e eeuw werd
deze partij turf gedurende een aantal jaren,
tot en met het stookseizoen 1761-1762,
geleverd door Pieter Sijpestijn junior. Zijn
prijs lag rond de 3 stuivers en 13 penningen
per mand turf. (Er gingen 16 penningen in 1
stuiver.)
In het najaar van 1762 brak een concurrentie
strijd uit rond de turforder van de wees
meesters. Jan Jansz Pos leverde toen 205
manden turf voor een gemiddelde prijs van
rond de 3 stuivers en 7 penningen per mand.
Hij moest de opdracht delen met Pieter de
Liefde, die 255 manden turf leverde voor
een gemiddelde prijs van slechts 3 stuivers en
4 penningen.
In het volgende najaar was Jan Jansz Pos
weer in de markt. Hij verzorgde voor de
weesmeesters een levering van 235 manden
turf voor een prijs van gemiddeld ongeveer 3
stuivers en 10 penningen. Weer was er een
serieuze concurrent, Cornelis de Graaff, die
230 manden turf leverde voor de zeer lage
prijs van rond de 2 stuivers en 13 penningen.
De mededingers van Jan Pos konden die
handelsstrijd niet volhouden. In de winter
1764-1765 ging de hele order van 435
manden turf naar Pos, voor een gemiddelde
prijs van omstreeks 3 stuivers en 5 pennin
gen. Ook in de daarop volgende 15 jaar
kreeg Jan Pos deze belangrijke bestelling,
waarbij de prijs zich de eerste 6 jaar bewoog
rond de 3 stuivers en 8 tot 14 penningen.

Jan Jansz Pos was een geboren Nieuw-
Loosdrechter, zoon van Jan Elberts Pos. Op
9 februari 1766 trouwde hij met Neeltje
Hendrikze Lotz2’, dochter van Hendrik
Hendriksz Lotzen en Grietje Kors Manten3’.

Tijdelijke huisgenoot

In hun trouwjaar 1766 namen Jan Pos en
Neeltje Lotz enige tijd ook de 45- jarige
weduwnaar Gijsbert Eij in hun huis op. Jan
Jansz Pos ontving daarvoor van de wees
meesters een vergoeding van 3 gulden, 6
stuivers en 10 penningen. Had het jonge
paar deze aanvullende inkomsten nodig om
redelijk te kunnen bestaan, dan wel waren ze
gastvrij terwille van een goede verstand
houding met de weesmeesters, als belang
rijke zakenrelatie van Jan, of speelde verre
familieverwantschap de belangrijkste rol?
Want Gijsbert Eij was de enige zoon van
Gerrit Jansz Eij en Sijtje Gijsberts Manten;
en die Sijtje was een nicht van de schoon
moeder van Jan Jansz Pos.
In de jaren na 1766 kwamen er geen verdere
uitgaven ten behoeve van Gijsbert Eij in de
weesmeestersrekeningen voor. Misschien
was de gezondheid van Gijsbert enige tijd
slecht geweest, doch kon hij daarna weer in
eigen onderhoud voorzien. Een zakelijke
boekhouding geeft bij dergelijke vragen
helaas slechts zelden aanknopingspunten
voor een duidelijk antwoord.

Omvangrijke turforders

De omvang van de turforders van de
weesmeesters aan Jan Pos nam spoedig
aanzienlijk toe. Verscheidene jaren bewoog
deze zich rond de 600 manden per seizoen.
Mogelijk was de strengheid van de winters
daarvan de belangrijkste oorzaak. De
winters van 1764-1765,1765-1766,1766-1767
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en 1767-1768 en ook weer die van 1770-1771,
en in mindere mate die van 1771-1772,
waren nogal koud4). In dat laatste jaar steeg
de prijs voor de door Jan Jansz Pos geleverde
turf tot de, voor die tijd, recordhoogte van 4
stuivers per mand. Misschien speelde een rol
dat niet alleen de maand januari, maar ook
de lente van 1772 erg koud was; zelfs na half
april viel er nog sneeuw4*.

Belasting op het gebruik van turf

De turf, die in Loosdrecht zelf werd ver
kocht, was maar een zeer bescheiden
gedeelte van de totale Loosdrechtse turf-
produktie. De grote massa turf werd naar
elders afgevoerd, waarbij in die tijd vooral
Amsterdam een belangrijk afzetgebied was.
Over de turf die werd verstookt moest
impost (belasting) worden betaald. Die
impost moest ’bij de ton’ worden voldaan:
per ton turf moest bij de ’laatste koop’ een
bepaald bedrag (in de tijd van Jan Pos was
dat 4 stuivers) worden afgedragen aan de
impostmeester. De hoeveelheden verkochte
turf dienden te worden bepaald in de
aanwezigheid van een turftonder of turf-
meter. De verkoper was verplicht de
belasting van de eindgebruiker te innen.
Daarna had hij de taak de omvang van een
verkochte partij turf op het kantoor van de
impostmeester te gaan melden en de geïnde
impostpenningen aan hem af te dragen’1. Jan
Jansz Pos zal ook vele malen die gang naar
de impostmeester hebben gemaakt.
Ook de inwoners van de veendorpen waren
gehouden impost op de door hen verstookte
turf te betalen. Alleen Godtshuysen ende
publycke collegiën die turf om Godts wille
zijn uytdeelende waren vrijgesteld van de
impost op de consumptie van de turf. Dus
ook de weesmeesters van Nieuw-Loosdrecht
hadden over de turf, die zij aan de armen
schonken, vrijdom van belasting.
Omdat inning 'bij de ton' bij de turfgebrui-
kende gezinnen in de veendorpen moeilijk
was, mochten zij de impost op de turf
betalen bij uytkoope ofte andersints 6*. In de
ordonnantie van 1644, waarin dat was
bepaald, was niet aangegeven hoe het
bedrag van de uitkoop moest worden

— -

bepaald. In 1679 kwam daarin verandering,
doordat in artikel 13 van de in dat jaar
vastgestelde ordonnantie een aantal ver
mogens- en inkomenscategorieën werden
onderscheiden en voor elk daarvan het
bedrag van de uitkoop werd bepaald. Men
noemde dit de quotisatie van de impost op de
turf1]. In tegenstelling tot de eigenlijke
impost was dit dus geen zuivere verbruiks
belasting meer, maar een soort turfbelasting
naar draagkracht.
Door de betaling van de turfimpost op de
quotisatie gingen het vervoer en de verkoop
van turf binnen de veendorpen buiten het
toezicht van de impostmeesters vallen. Dat
maakte ook het zakelijk leven van de
turfhandelaren gemakkelijker.

Turfas als meststof

Omdat turf vrijwel de enige brandstof was
voor huishoudelijk gebruik en voor de
industrie in Holland en Sticht Utrecht, had
men in deze provincies te maken met grote
hoeveelheden turfas. Dat was echter geen
probleem. De waarde van de turf eindigde
niet bij de verbranding.
De landbouw in de tweede helft van de 18e
eeuw kende een hoog mestgebruik. Dat
kwam doordat het regelmatig braak laten
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liggen van land in onbruik was geraakt en de
teelt van handelsgewassen was toegenomen.
Die gewassen vroegen meestal een ver
houdingsgewijs zware bemesting. Naast
stalmest, de inhoud van beerputten en
vuilnis, werd ook turfas op het land gebracht.
De turfas werd in de steden verzameld en
naar het platteland afgevoerd; zelfs was er
een export van turfas vanuit Holland naar
verder weg gelegen gebieden, vooral naar de
zuidelijke Nederlanden8'.

Jan Jansz Pos als vader en schepen

Tussen 1766 en 1776 werden er uit het
huwelijk van de turfverkoper Jan Jansz Pos
en zijn huisvrouw Neeltje Hendriksze Lotz
zeven kinderen geboren: Hendrik (1766), de
tweeling Jan en Elsje (1770), Jurriaan
Giebert (1771), de tweeling Elsje en Aaltje
(1773) en Elsje (1776)3’. Drie van de
kinderen overleden op jeugdige leeftijd: de
Elsje uit 1770 werd maar ruim 3 jaar oud, de
Elsje uit 1773 slechts iets meer dan 1 jaar.
Jurriaan Giebert stierf toen hij 16 jaar oud
was10’.
Jan Jansz Pos stond goed bekend in Loos-
drecht. Dat leidde er onder meer toe, dat hij
werd uitverkozen om de gemeenschap enige
tijd te dienen als schepen. In die functie was
hij een van de mensen die op 20 februari
1775 in de Sijpekerk de officiële controle
uitvoerden van de rekening van de wees
meesters van Nieuw-Loosdrecht over het
boekjaar van 2 februari 1774 tot 2 februari
1775.

Voorafgaande winter mede bepalend voor de
turfprijs

In het najaar van 1772 was de prijs voor de
turf die Jan Jansz Pos in opdracht van de
weesmeesters bij de armen bezorgde terug
op het niveau van ongeveer 3 stuivers en 11
penningen per mand. Die winter en enkele
daarop volgende winters waren verhoudings
gewijs mild. De turfprijs, die Jan Pos bij de
weesmeesters in rekening bracht, daalde tot
3 stuivers en 8 penningen.
Daarna biedt de weesmeesterrekening een
aanwijzing dat de prijs van de turf mede

beïnvloed werd door het karakter van de
winter die vooraf was gegaan. De winter van
1777-1778 was nogal aan de koude kant. In
het najaar van 1778 bleek daarop de turfprijs
te staan op ongeveer 3 stuivers en 13
penningen. De winter 1778-1779 bleef
echter mild en in het jaar daarop was de
turfprijs terug op het niveau van rond de 3
stuivers en 10 penningen. Daarop bleef ze nu
een vijftal jaren staan. De afname door de
weesmeesters lag in die tijd rond de 400
manden per seizoen.
Daarna ging ook de grote politiek de prijs
van de turf beïnvloeden.

Onrust in de Republiek

Na de voor de Republiek der Verenigde
Nederlanden niet zo gunstig verlopen
Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) werd
het onrustig in de Nederlanden. Stadhouder
Willem V was geen krachtige figuur en de
Prinsgezinden hadden ook verder geen
krachtige leiders. De Patriotten gingen
steeds driester optreden. Dit leidde tot
rellen tussen Prinsgezinden en Patriotten,
onder andere in Amsterdam. De Staten van
Holland beknotten de taken en bevoegd
heden van de stadhouder. In Utrecht
benoemde men twee vroedschapsleden
buiten de stadhouder om.
De onrust in het land weerspiegelde zich in
de prijs van de turf. In het seizoen 1784-1785
liep de prijs, die de weesmeesters van
Nieuw-Loosdrecht aan Jan Pos moesten
betalen, op tot 4 stuivers en 7 penningen per
mand. Het seizoen daarop zelfs tot 4 stuivers
en 15 penningen. Deze laatste levering
geschiedde overigens niet door Jan Jansz
Pos, maar door Frederik Klaase Geijsen. In
1786-1787 zakte de prijs weer iets, tot 4
stuivers en 2 penningen. Alle drie genoemde
winters waren kouder dan gemiddeld4’.
De vrouw van Willem V, prinses Wilhel-
mina, besloot naar Den Haag te gaan om
zich aan het hoofd van de Prinsgezinden te
stellen, maar bij Goejanverwellesluis werd
ze, op 28 juli 1787, tegengehouden. Deze
belediging was te bar. Haar broer, Frederik
Willem II, koning van Pruisen, stuurde een
leger van 20.000 man naar de Nederlanden.
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Amsterdam werd bezet en veel Patriotten
uit die stad vluchtten. Na 3 maanden keerde
het Pruisische leger, met rijke buit beladen,
naar huis terug. Ook Loosdrecht had ernstig
te lijden gehad. Veel mensen waren beroofd
van alle transporteerbare kostbaarheden en
hun huizen en meubels waren zwaar
beschadigd. Veel Loosdrechters zochten
een veilig heenkomen op het water in de
veengaten en verbleven etmalen achtereen
dag en nacht onder de blote hemel91.
Onder deze omstandigheden stagneerden de
turftransporten vanuit Loosdrecht en daalde
de koopkracht ter plaatse. In de (wat de
temperaturen betreft normale) winter
1787-1788 leverde Jan Jansz Pos, in opdracht
van de weesmeesters, slechts 310 manden
turf aan de armen en de prijs was gedaald tot
ongeveer 3 stuivers en 13 penningen. Het
jaar daarop bracht een zeer strenge winter41.
De bestelling beliep toen 475 manden, tegen
een prijs van toch niet meer dan rond de 3
stuivers en 12 penningen.
Aan het eind van die winter overleed Jan
Jansz Pos. Op 20 maart 1789 werd hij in
Nieuw-Loosdrecht begraven101. Anderhalf
jaar later trouwde de eerste, en oudste, van
zijn vier toen nog in leven zijnde kinderen21.

De weduwe van Jan Pos

Korte tijd zorgde de weduwe van Jan Pos
daarna nog voor turfleveringen aan de
Nieuw-Loosdrechtse armen111. Op 23 april
1789 en 29 januari 1790 werden door de
weesmeesters betalingen daarvoor geno
teerd. Vanaf het seizoen 1790-1791 ging de
opdracht naar een ander.
De relatie tussen Neeltje Pos-Lotz en de
weesmeesters was daarmee echter niet ten
einde. Kort na de dood van haar man kreeg
Neeltje tegen betaling mensen in huis die
onder de zorg van de weesmeesters en
diakenen vielen111. Zo bleef ze toch in staat
in haar levensonderhoud te voorzien. Van
1790 tot eind 1796 woonde Marretje Seijtvelt
bij haar, in 1792 en 1793 Hendrik Moen, van
1792 tot 1799 Gerrit Moen en in 1794
gedurende een half jaar ook nog Jacob de
Graaf.
De samenwerking tussen weesmeesters en

diakenen in de verzorging van mensen die
steun behoefden, zal met zich mee hebben
gebracht dat er extra randvoorwaarden
golden bij de uitbesteding van opdrachten.
Kerkelijke ambtsdragers pleegden er op te
letten of begunstigden goed kerkelijk
meelevend waren. Neeltje Lotz was een
regelmatig kerkgangster. In de Sijpekerk
was stoel 37 in het middenschip van de kerk
haar vaste zitplaats121.
In 1799 overleed Neeltje Lotz, weduwe van
Jan Pos, 67 jaar oud. Ze werd in Nieuw-
Loosdrecht begraven op 1 februari101. Bijna
5 maanden nadien trouwde haar jongste
dochter Elsje en weer ruim een jaar later
trad ook zoon Jan in het huwelijk21. Dochter
Aaltje bleef ongehuwd.
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Strafrechtspleging en criminaliteit
in het baljuwschap van Loosdrecht,
Mijnden en Tekkoop, 1679-1811
Geert Bossers
Inleiding

Een beeld van de strafrechtspleging en de
criminaliteit in het baljuwschap van Loos-
drecht, Mijnden en Tekkoop kunnen wij ons
niet vormen, omdat de bronnen die daarvoor
onderzocht moeten worden, nog nimmer
met dat doel voor ogen zijn onderzocht en
bewerkt. Dit artikel wil daarom voor zo’n
onderzoek enig materiaal aandragen.
De onderzochte periode loopt van 1679 tot
1811. De keuze van het laatste jaartal
spreekt voor zich: op 1 maart 1811 trad
immers de nieuwe (Franse) rechterlijke
organisatie in werking, waardoor er een
einde kwam aan het oude rechterlijke bestel
dat nog uit de middeleeuwen stamde en waar
het baljuwschap een onderdeel van was
geweest. Het jaartal 1679 is daarentegen
gekozen, omdat er vanaf dat jaar een
doorlopende reeks van registers, de ’rolle
van den Heere Hooft-Officier van de
Loosdregt’, bewaard is gebleven, samen met
een (vanaf 1693) doorlopende reeks van
procesdossiers. Het bewaard gebleven
bronnenmateriaal van voor 1679 is te
fragmentarisch om nu al, zonder nader
onderzoek, met het materiaal van na 1679 in
een artikel betrokken te worden.

Het archief van het baljuwschap bevindt zich
in het rijksarchief in de provincie Utrecht.
Dat in de vorige eeuw het archief van een
zuiver Hollandse instelling als dit baljuw
schap daar is gedeponeerd, wordt verklaard
uit het feit, dat de gemeente Loosdrecht
sinds 1819 tot de provincie Utrecht behoort.
Het archief van het baljuwschap is recente
lijk met de archivalia, afkomstig van de
dorpsgerechten in die provincie, opnieuw
geïnventariseerd1'. De onderzoeker late zich
echter door die benaming niet misleiden,
want het archief van het Loosdrechtse

dorpsgerecht bevindt zich in het gemeente
huis aldaar. Het archief van het baljuwschap
daarentegen is als dorpsgerecht in het
rijksarchief ondergebracht, maar behoort
eigenlijk, evenmin trouwens als het archief
van het baljuwschap van Loenen-Hollands
of Kronenburgsgerecht, thuis in die dorps-
gerechtenverzameling.
De gegevens voor dit artikel komen bijna
allemaal uit het baljuwschapsarchief, dat wil
zeggen met name uit de rol van lijfstraffelijke
en boetstraffelijke zaken (inv. nrs. 1185-
1199) en uit de procesdossiers (inv. nrs.
1200-1215).

Het rechtsgebied

Het baljuwschap van Loosdrecht, Mijnden
en Tekkoop was een van de zeer vele hoge
jurisdicties van het achttiende eeuwse
Holland2’. Uit de naam van het baljuwschap
blijkt dat zijn rechtsgebied zich uitstrekte
over het lagere gerecht van Loosdrecht,
waarin de dorpen Oud-Loosdrecht, Nieuw-
Loosdrecht en de gehuchten Muijeveld en
Oud-Over, over het lagere gerecht van
Mijnden en over het lagere gerecht van
Tekkoop. Een blik op de kaart is voldoende
om te zien dat het rechtsgebied geen
aaneengesloten geheel vormde. Het ont
staan van deze wonderlijke combinatie in de
late middeleeuwen is dan ook een afzonder
lijk onderzoek waard.

Functionarissen

Aan het hoofd van het baljuwschap stond de
baljuw. Deze werd benoemd door de Staten
van Holland. In de onderzochte periode zijn
achtereenvolgens baljuw geweest: Harmen
van Ringelsbergh (1679-1696), mr Amels-
donck Coets (1700), mr Gijsbert Willem
Coets (1707-1712), mr Simon Emtink, heer
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van Noordwijkerhout (1713-1734), mr
Cornelis Heijblom (1734-1755), mr Jacob de
Mol (1755-1779), mr Krijn Hoogeveen
(1779-1792), mr J.P. Thierens (1792-1811)3).
De baljuw vormde samen met zeven
schepenen het baljuwsgerecht of de hoge
vierschaar, die bevoegd was in strafzaken.
Anders dan men zou verwachten waren de
schepenen niet afkomstig van de drie lagere
schepenbanken in het baljuwschap, maar
alleen van de schepenbank van Loosdrecht;
de zeven Loosdrechtse schepenen waren
ambtshalve de zeven schepenen van het
baljuwsgerecht. De ambachtsheer van
Mijnden en Loosdrecht benoemde de
schepenen: drie waren afkomstig uit
Oud-Loosdrecht, drie uit Nieuw-Loosdrecht
en één uit Oud-Over of Muijeveld. Elk jaar
op 1 februari of op de eerste rechtdag daarna
legden de schepenen in handen van de
baljuw de eed af of persisteerden zij bij een
eerder afgelegde eed. In strafzaken werden
de schepenen aangeduid als schepenen-cri-
mineel.
Het baljuwsgerecht beschikte over een eigen
secretaris en een eigen gerechtsbode of
dienaar van justitie. Het gerecht hield zijn
zittingen in het rechthuis van Loosdrecht,
gelegen op de grens van Oud- en Nieuw-
Loosdrecht op de plaats waar nu het
gemeentehuis staat.

Intermezzo

De invloed van de ambachtsheer op de
strafrechtpleging was slechts een indirekte.
Hoe de driehoeksverhouding ambachtsheer
- schepenen - baljuw er in het dagelijks leven
heeft uitgezien, onttrekt zich in de door mij
tot nog toe bestudeerde bronnen bijna
geheel aan het zicht. Dat er wel eens
spanningen waren bewijzen twee incidenten
rond baljuw mr Jacob de Mol. Deze kwam
kort na zijn aantreden in het voorjaar van
1755 al in aanvaring met de schepenen en in
1759 in conflict met de toenmalige ambachts-
vrouwe Anna de Haze. In het eerste geval
weigerde de baljuw verschillende keren de
schepenkamer te verlaten op het moment
dat schepenen zich wilden beraden, waarop
deze ten einde raad de kamer telkens

verlieten. Op de achtergrond speelde
waarschijnlijk het, naar het oordeel van de
baljuw, weinig kordate optreden van de
schepenen in de zaak tegen de gebroeders
Hendrik Cornelisse en Elbert Cornelisse
Schoenmaker, die de justitie in die jaren veel
werk hebben bezorgd.

In deze zaak werden ze ervan beschuldigd op 25
april 1755 tegen schepen Meindert Boelhouwer
geweld te hebben gepleegd. Het verhoor van de in
voorarrest zittende Hendrik (zijn broer Elbert
was voortvluchtig) verliep niet op de manier die
de baljuw voor ogen moet hebben gehad. Bij het
begin van het vijfde verhoor op 4 november 1755
vermaande de baljuw hem om voortaan zonder
omwegen te antwoorden op de hem gestelde
vragen. Tijdens dit verhoor liepen de zaken echter
uit de hand en dreigde er een handgemeen te
ontstaan tussen de baljuw en de verdachte. Uit het
proces-verbaal van het verhoor blijkt, dat de
baljuw de verdachte te lijf had willen gaan na
diens opmerking dat hij, ware hij baljuw geweest,
wel betere vragen zou hebben gesteld. Schepenen
konden een vechtpartij nog net voorkomen. Op 6
november verzocht de baljuw dan ook aan
schepenen hem toe te staan de verdachte aan den
lijve te corrigeren door een geseling binnens
kamers wegens zijn impertinente manier van
antwoorden en zijn beledigen der justitie. Maar
schepenen wezen het verzoek vooralsnog af en
onderwierpen de verdachte slechts aan een
strenger regiem tijdens het voorarrest: zij zetten
hem bij provisie op water en brood. De zaak liep
uiteindelijk met een sisser af. Op het rekest van de
moeder en de schoonmoeder van Hendrik
Cornelisse verklaarden schepenen de zaak civiel
en composibel, mits hij officieel voor het gerecht
aan Meindert Boelhouwer zijn excuses aanbood.
Wat gebeurde, waarop ook de voortvluchtige
Elbert terugkeerde en zich aan het bereikte
akkoord onderwierp. De baljuw meende daarop
op zijn manier van zijn ongenoegen te moeten
doen blijken, maar trok voorlopig aan het kortste
eind4’.
Onvrede over het optreden van schepenen in de
zaak tegen Jan Adriaansen Meijers alias Jan
Treckpot bracht de baljuw er in het begin van 1759
waarschijnlijk toe zelf de benoeming van nieuwe
schepenen-crimineel ter hand te nemen, kennelijk
met de bedoeling een plooibaarder college te
krijgen. Tegen deze inbreuk op haar rechten
kwam uiteraard de ambachtsvrouwe in het
geweer. Zij wendde zich tot de Staten van
Holland, die haar bij resolutie van 25 oktober
1759 in het gelijk stelden: de ambachtsheer van
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Loosdrecht benoemde vanouds de zeven
schepenen van Loosdrecht, die qualitate qua als
schepenen-crimineel met de baljuw het baljuws-
gerecht vormden5'.
Ook de zaak zelf tegen Jan Meijers is in alle
opzichten een bijzondere geweest. Hij was op 23
augustus 1757 in voorarrest gezet op verdenking
van het vergiftigen van zijn moeder door middel
van rattekruid. De verdachte werd wel negentien
maal verhoord alvorens op 19 februari 1759 in
voorarrest te overlijden. Door het wangedrag van
de verdachte in schepenkamer en gevang, de
cipier beklaagde zich herhaaldelijk bij het
gerecht, was het proces rijk aan incidenten. Na
het zesde verhoor werd de verdachte, die
overigens steeds bleef ontkennen, op water en
brood gezet; bij het achtste verhoor werd hij
vermaand correct te antwoorden; na het twaalfde
verhoor verzocht de baljuw aan schepenen om
een scherper examen (= tortuur) van de ver
dachte, maar schepenen ontzegden, na advies te
hebben ingewonnen bij onpartijdige rechts
geleerden, vooralsnog de eis van de baljuw; na het
zeventiende verhoor werd de verdachte opnieuw
gemaand correct te antwoorden en na afloop van
het negentiende verhoor op 13 juli 1758 wilde de
baljuw de verdachte binnenskamers laten geselen
teneinde hem ontzag voor de justitie in te prenten,
maar schepenen wezen op 3 augustus 1758 zijn
verzoek daartoe af na opnieuw bij onpartijdige
rechtsgeleerden advies te hebben ingewonnen.
Als dan diezelfde dag het twintigste verhoor geen
doorgang kan vinden (de verdachte weigerde
eerst naar boven naar de schepenkamer te komen
en vervolgens na onder dwang naar boven te zijn
gebracht te antwoorden, waarna de baljuw hem
weer naar beneden naar het gevang stuurde),
raakt de zaak een half jaar in het slop. Pas op 9
februari 1759 vernemen we weer iets: de baljuw
gaf op die dag de (nieuwe, door hem benoemde)
schepenen een overzicht van de stand van zaken
in het proces. Maar helaas voor de baljuw werkte
ook nu de verdachte niet mee: hij overleed tien
dagen later in het gevang. De baljuw verkreeg op
23 februari van schepenen verlof de overleden
vedachte zonder enige plechtigheden bij nacht en
ontij te begraven en op zijn goederen beslag te
leggen om de kosten daarop te kunnen verhalen6’.
Het overlijden van de verdachte bespaarde de
baljuw waarschijnlijk heel wat problemen, want
wat zou er hebben moeten gebeuren als de door
hem benoemde schepenen vonnis hadden
gewezen, terwijl ze onwettig waren benoemd?

De bevoegdheid in strafzaken

De bevoegdheid van het baljuwsgerecht
omvatte in strafzaken zowel de zogenaamde
criminele of lijfstraffe lijke als de zoge
naamde boetstraffelijke zaken.
Een zaak was crimineel wanneer zij de
vervolging en berechting betrof van iemand,
die ervan werd verdacht een ’ernstig’
strafbaar feit te hebben gepleegd. De ernst
van het strafbare feit werd afgemeten aan de
straf die het recht erop had gesteld: de
doodstraf, lijfstraffen als geseling, brand
merken en verminking, of verbanning.
Een zaak was boetstraffelijk, wanneer zij de
vervolging en berechting betrof van iemand
die ervan werd verdacht een ’minder ernstig'
strafbaar feit te hebben gepleegd. De
mindere ernst kwam tot uiting in het feit, dat
het recht op deze strafbare feiten slechts de
straf van geldboete had gesteld.
Op de rol van het baljuwsrecht werden beide
soorten zaken door elkaar geregistreerd. De
boetstraffelijke zaken betroffen in de meeste
gevallen overtredingen van bepalingen van
de Keure ende Ordonnantie in den Bailliu-
schappe van Loosdrecht, Mijnden en Teccop
van 2 december 1664 en lagen op het gebied
van de openbare orde: vechten, messe-
trekken, straatschennerijen, zonder verlof
een herberg houden en zonder verlof zich als
chirurgijn vestigen. Soms kon de overtreding
van een bepaling van deze keur tot een
criminele zaak leiden7'.
In dit artikel komen alleen de criminele
zaken aan de orde. In de periode 1679-1811
zijn dat er 108 geweest. Hierbij waren 124
personen betrokken, waarvan 108 mannen
en 16 vrouwen. Uit het cijfer van 108
criminele zaken blijkt overduidelijk, dat er
niet elk jaar voor het gerecht een criminele
zaak werd behandeld. In hoeverre dit
illustratief is voor een plattelandssamen-
leving zoals Loosdrecht er een was, valt bij
gebrek aan vergelijkbare gegevens over
andere plattelandssamenlevingen in het
gewest Holland (nog) niet uit te maken8'.

Procesvorm

In criminele zaken kon op drie manieren
geprocedeerd worden: op de extraordinaire
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manier, op de ordinaire manier en door
middel van de verstekprocedure.
In het ordinaire proces, dat in 21 van de 108
zaken is gevoerd, werd de verdachte
gedagvaard in persoon voor het gerecht te
verschijnen. Over het algemeen bleef hij dan
op vrije voeten en in het proces, dat verliep
alsof het een civiele procedure was, kon hij
zich laten bijstaan door een advokaat. Het
ordinaire proces was openbaar. Slechts
eenmaal, in 1695, werd een verdachte in een
ordinair proces in voorarrest gezet; het
betrof toen J asper van Linden, de schout van
Loosdrecht en van Mijnden, die van
knevelarij (concussie) was beschuldigd.
Eenmaal, in 1686, bleef een verdachte
weliswaar op vrije voeten, maar alleen op
borgtocht en het onder ede beloven steeds in
persoon voor het gerecht te verschijnen. Het
betrof hier Pieter Willemsz. Oudeheijn, die
van verkrachting was beschuldigd.

In drie zaken, die op de ordinaire manier werden
gevoerd, is het duidelijk, dat de beschuldigden
door een advokaat werden bijgestaan: in 1681
Harmen Luijertsz., beschuldigd van notoor
geweld en straatschennerij; in 1688 boven
genoemde Oudeheijn, die toen werd bijgestaan
door de advokaat Tengnagel en in 1776 Harmen
Jacobse Pos, die toen voor het gerecht was
gedaagd wegens kwalijk venen en werd bijgestaan
door de prokureur Tideman. Het blijft overigens
onduidelijk waarom in sommige gevallen de
voorkeur werd gegeven aan de ordinaire boven de
extraordinaire manier van procederen.

Tegen voortvluchtige verdachten werd
gebruik gemaakt van de verstekprocedure
en dat in 13 van de 108 gevallen. Zo’n
verdachte werd viermaal plechtig (bij
edictale citatie en klokkegelui) opgeroepen
in persoon in het gerecht te verschijnen.
Wanneer hij na de vierde oproep nog niet
was verschenen, dan werd hij door schepe
nen, conform de eis van de baljuw, bij
verstek veroordeeld. In Loosdrecht be
tekende dat meestal een eeuwige verbanning
uit Holland en West-Friesland; tot 1732 ging
dat tevens gepaard met een algehele
verbeurdverklaring van het vermogen van
de veroordeelde voortvluchtige.

Soms werd van dit patroon afgeweken; zo werden
in 1731 twee voortvluchtigen (Willem Mante
wegens een mishandeling de dood ten gevolge
hebbende en Crijn Gerrit Eije wegens een
doodslag) veroordeeld tot een verbanning van
slechts zes jaren uit slechts het rechtsgebied van
het baljuwschap. Zo werden in 1765 Gijsbert Eij
wegens een diefstal en in 1777 Hendrik Drajer de
Jonge om onbekende redenen veroordeeld tot
een eeuwige verbanning uit alleen het rechts
gebied van het baljuwschap. In twee zaken is de
afloop onbekend: in 1680 met betrekking tot de
voortvluchtige Cornelis Louwensz. (beschuldigd
van het opzettelijk en gewelddadig verbreken van
omheiningen) en in 1796 met betrekking tot de
voortvluchtige Cornelis Dolman en Mijndert
Cornelisze Zeidenrijk (beschuldigd van het
plegen van gewelddadigheden bij iemand thuis).
Schepenen weken eenmaal af van de eis van de
baljuw: in 1792 veroordeelden zij de voort
vluchtige Hendrik en Joost van Essen voor het
plegen van openbaar geweld bij verstek tot zes
jaren verbanning uit Holland en West-Friesland,
hoewel de eis eeuwige verbanning was.
Geen van de verbannenen zien we in de justitiële
papieren van het baljuwschap terugkeren.

Het extraordinaire proces, dat in wel 74 van
de 108 zaken is gevoerd, was de normale
gang van zaken. De verdachte werd na zijn
arrestatie een of meer keren verhoord in de
schepenkamer door de baljuw en twee of
meer schepenen. Het verhoor -  altijd op
vraagpunten -  was erop gericht de verdachte
vrijwillig het hem ten laste gelegde te laten
bekennen. Zo nodig vonden er getuigen
verhoren plaats en werd de verdachte ermee
geconfronteerd. Wanneer de verdachte
bekende en wat hij bekende strookte met op
andere wijze verkregen bewijsmateriaal,
droeg de baljuw zijn conclusie en criminele
eis voor bij schepenen. Daarin ontvouwde
hij de zaak en gaf hij aan welke straffen hij
nodig vond dat schepenen moesten op
leggen . In verreweg de meeste van de zaken,
waarin op de extraordinaire manier werd
geprocedeerd, bekende de verdachte
vrijwillig. Slechts in een paar zaken bekende
de verdachte niet. Als de baljuw dan van
mening was -  op grond van ander bewijs
materiaal -  dat de verdachte het hem ten
laste gelegde wel degelijk had begaan, dan
kon hij schepenen verzoeken de verdachte
’scherper’ te mogen ondervragen, dat wil
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zeggen hem door middel van tortuur tot
bekennen proberen te dwingen. In de
onderzochte periode heeft de baljuw maar
tweemaal zo’n verzoek gedaan:
in 1734 betrof dat Cornells Woutersen van
Leeuwen, die ervan werd verdacht het dochtertje
van zijn vrouw uit haar eerder huwelijk te hebben
verkracht, en in 1759 betrof het Jan Adriaansen
Meijers aan wie de vergiftiging van zijn moeder
was ten laste gelegd. Tortuur betekende in
Loosdrecht, dat zich de (dure) aanschaf en
instandhouding van een pijnkamer met alles erop
en eraan niet kon of wilde veroorloven, geseling
van de verdachte binnenskamers. Zowel in 1734
als in 1759 wezen schepenen, na ingewonnen
advies bij twee onpartijdige rechtsgeleerden, het
verzoek van de baljuw af: in 1734 ’ten eenenmale’
en in 1759 ’vooralsnog’.

Schepenen-crimineel van Loosdrecht,
Mijnden en Tekkoop hebben in de onder
zochte periode nimmer toegestaan dat er
tijdens het proces geweld werd gebruikt
tegen de verdachte. Het enige dwangmiddel,
waarvan zij wel eens gebruik maakten, was
het onderwerpen van de verdachte aan het
strenge regiem van water en brood tijdens
zijn voorarrest, wanneer hij tijdens het
verhoor weigerde te antwoorden of zich
anderszins niet correct gedroeg door weinig
meegaandheid te tonen.
Dat ondervond bijvoorbeeld Claas Calveen in
1702 die, verdacht van openbaar geweld en
straatschennerij, bij zijn verhoor op alle vragen
”ik hoor en ik zie” meende te moeten antwoorden.
Dat ondervond ook Hendrik Cornelisse Schoen
maker toen hij in 1752 terechtstond wegens
kwalijk venen. Na het negende verhoor werd hij
op water en brood gezet, nadat hij bij de eerste vijf
verhoren geweigerd had te antwoorden en vanaf
het zesde verhoor wel antwoorden gaf, maar nu
weigerde te ondertekenen.

De verdachte diende het proces-verbaal van
zijn verhoor te ondertekenen, samen met de
baljuw, de secretaris en de bij de onder
vraging aanwezig geweest zijnde schepenen.
Pas met het aantreden van baljuw mr Jacob
de Mol in 1755 zien we dit ook daadwerkelijk
elke keer gebeuren. Voor 1755 kwam het
nooit voor. Was het incident over het
ondertekenen in het proces in 1752 tegen
Hendrik Schoenmaker het keerpunt?
Baljuw en schepenen beriepen zich toen op

artikel 11 van de Ordonnantie op de stijl van
1570, waarin ondertekening door de
verdachte van zijn ondervraging inderdaad
wordt voorgeschreven. Maar de status van
die ordonnantie was en is een betwiste
zaak4).

Advies vragen

Wanneer de baljuw in een proces zijn
conclusie en criminele eis naar voren had
gebracht, wezen schepenen -  na beraad -
vaak nog diezelfde dag vonnis. Het kon
echter ook voorkomen, dat schepenen niet
direkt vonnis wezen, maar uit hun midden
twee collega’s afvaardigden om bij onpar
tijdige, praktiserende rechtsgeleerden
advies over de zaak in te winnen. Meestal
waren de adviseurs twee of drie advokaten
uit Amsterdam. Waarom schepenen in de
ene zaak wel advies gingen inwinnen en in de
andere niet, blijft vaak gissen. De Loos-
drechtse schepenen zijn in acht zaken voor
een eindvonnis en in drie zaken voor een
tussenvonnis advies gaan halen. De adviezen
waren altijd opgesteld in de vorm van een
vonnis. Schepenen zijn nimmer van de
uitgebrachte adviezen afgeweken. Wel
waren de adviezen niet altijd in overeen
stemming met de conclusie en criminele eis
van de baljuw.

Een mooi voorbeeld daarvan is de zaak tegen de
van verkrachting beschuldigde Pieter Willemsz.
Oudeheijn in de jaren 1686-1688. Schepenen zijn
voor deze zaak tweemaal om advies naar
Amsterdam geweest. Zij gingen de eerste keer,
nadat de baljuw van schepenen had gevorderd de
verdachte in voorarrest te mogen zetten en de
procedure op de extraordinaire manier te
vervolgen. Conform het advies wezen schepenen
het verzoek van de baljuw af, lieten zij de
verdachte op vrije voeten (zij het op borgtocht en
onder de belofte telkens te zullen verschijnen) en
bleven de procedure op de ordinaire manier
voeren. Het tweede advies wonnen zij in na het
horen van de conclusie en criminele eis: doodstraf
door middel van het zwaard. De schepenen
spraken de verdachte vrij en volgden daarbij het
advies van de Amsterdamse advokaten Christiaan
van Hooglant en J. Born.
In 1808, in de zaak tegen Hendrikje van Hulst ook
genaamd Catrien, zijn schepenen voor het laatst
voor advies naar Amsterdam geweest en wel bij
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de advokaten mr N. Sinderarm en mr J. Bondt.
Zij adviseerden schepenen hetzelfde wat de
baljuw geëist had; schepenen veroordeelden
derhalve genoemde Hendrikje wegens het plegen
van twee verschillende diefstallen, bigamie en
valsheid in geschrifte tot een geseling op het
schavot, brandmerken op de rug, twaalf jaren
tuchthuis en eeuwige verbanning uit het (voor
malige) gewest Holland en West-Friesland.

Stafbare feiten

In de bronnen treffen we een bonte variëteit
van delikten aan. Hieronder wordt een
overzicht gegeven van de delikten, die zoal
zijn ten laste gelegd. Voor de rubricering is
de indeling van Faber gevolgd10̂. Uit het
voorbeeld van Hendrikje van Hulst wordt
duidelijk dat iemand meer dan een delikt
kon worden ten laste gelegd en daarvoor kon
worden veroordeeld.

Ook was het mogelijk dat iemand meer werd ten
laste gelegd dan waarvoor hij later veroordeeld
werd. Een duidelijk voorbeeld daarvan was
Willemijntje Klaasse van der Klucht in 1722. Haar
was kindermoord, ontucht en herhaaldelijk
gepleegde hoererij ten laste gelegd, maar toen zij
de kindermoord hardnekkig bleef ontkennen, liet
de baljuw die beschuldiging maar zitten en
vorderde hij haar bestraffing voor de andere
delikten. Schepenen veroordeelden haar daarop
tot een verbanning van twaalf jaren uit het
rechtsgebied van het baljuwschap.

Levensdelikten: moedermoord (1), dood
slag (4), kindermoord (1), mishandeling de
dood ten gevolge hebbende (1).
Mishandeling (6).
Openbare orde - delikten: openbaar geweld
en straatschennerij (31), gewelddadig
verbreken van omheiningen (2), verbreken
van verbanning (1), bedelarij (2), boom-
schennerij (1), tweegevecht (1), beledigen
ambtenaar in functie (2), politiek delikt (met
een hoed met oranje lint door het dorp
rijden) (1).
Ambtsmisdrijven: knevelarij (1).
Zedendelikten: bigamie (1), verkrachting
(2), slecht gedrag (1), hoererij (1), buiten
sporigheden (1), overspel (3), kwaadwillig
achterlaten van eigen kinderen (1).
Vermogensdelikten: diefstal (30), brand
brief (1), valsheid in geschrifte (5), veld-

roverij (1), brandstichting (2), per ongeluk
verwonden van andermans koe (1).
Economische delikten: invoeren van vee
contra plakkaten (1), kwalijk venen (2).
Onbekend (1).

Vonnis

Het vonnis dat schepenen wezen was lang
niet altijd overeenkomstig de conclusie en
criminele eis van de baljuw. In 45 van de 108
criminele zaken hebben schepenen zich aan
diens eis geconformeerd; in 40 zaken hebben
zij dat niet gedaan en wezen zij een ’milder'
vonnis dan geëist was; in de 23 overige zaken
was de relatie tussen de eis en het vonnis niet
te leggen: het betrof zeven zaken waarvan de
afloop onbekend was, vijftien zaken die met
een compositie eindigden en een zaak
waarin de verdachte in voorarrest overleed.
In de 85 zaken, waarin vonnis is gewezen,
hebben schepenen dat als volgt gedaan:
Veroordeling (68),
Vrijspraak / ontslag (6),
Anders (11): ontslag onder handtasting (2),
ontslag onder handtasting en belofte (3),
naar Oostindic (2), uitlevering aan ander
gerecht (1); provisionele opsluiting in
tuchthuis: wegens geestelijke stoornis (2),
wegens doofstomheid (1).

Schepenen wezen vonnis in naam en
vanwege de soeverein; achtereenvolgens
komen we dan ook vonnissen tegen in naam
en vanwege de Staten van Holland, het
Bataafse Volk, Zijne Majesteit de Koning
van Holland en Zijne Majesteit de Keizer
der Fransen.

Straffen

In de 68 zaken, waarin schepenen een
veroordelend vonnis hebben uitgesproken,
hebben zij de volgende straffen opgelegd,
waarbij men in het oog moet houden, dat in
verreweg de meeste zaken schepenen meer
dan een straf hebben opgelegd en dat
sommige straffen, zoals de doodstraf en de
eeuwige verbanning, altijd vergezeld gingen
van vaste bijkomende straffen:
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Doodstraf
door middel van ophanging + tentoon
stelling van het lijk op galgeveld (3),
algehele verbeurdverklaring (1),
door middel van het zwaard + onder
dompelen van het lijk onder de aarde op
galgeveld (1).

Lijfstraffen
tentoonstelling en geseling met strop om de
hals (2),
geseling met brieven en boekje boven het
hoofd (1),
geseling met strop om de hals en ontbloot
mes boven het hoofd (1),
geseling met ontbloot mes boven het hoofd
( 1 ) .
geseling (6),
geseling binnenskamers (1),
brandmerken op de rug met het dorpswapen
( 6) .

Andere schavotstraffen
tepronkstelling met bord of brief op de borst
(3) ,
verscheuren en verbranden van brieven en
boekje (1),
aandekaakstelling met schoenen boven het
hoofd (1).

Verbanning
uit Holland en West-Friesland: eeuwig (13)
+ algehele verbeurdverklaring (2), op
termijn (11),
uit het baljuwschap: eeuwig (5), op termijn
( 20) .

Vrijheidsstraffen
tuchthuis (8),
aantal dagen op water en brood (in het
rechthuis) (9).

V er mogensstraffen
geldboete (9),
amende (1),
verbeurdverklaring in beslag genomen
goederen en verkoop voor de armen (1).

De zwaarste straf, die schepenen konden
opleggen en uitspreken, was de doodstraf.

Deze straf is op twee manieren ten uitvoer gelegd:
door ophanging aan de galg en door onthoofding
met het zwaard. Zeven maal is door de baljuw de
doodstraf door ophanging geëist (het laatst in
1795 tegen Martinus van Tiel alias Fredrik Poep),
slechts driemaal zijn schepenen met de baljuw
daarin meegegaan: in 1722 werd Hendrik Jansen
alias Meuleman wegens het plegen van vele
diefstallen tot de galg veroordeeld en in 1748
zowel Harmen Janse van Leeuwen als Hendrik
Barentse alias Hijn Puls, allebei wegens het
plegen van openbaar geweld, straatschennerij en
verschillende scheepsbraken. In twee gevallen is
door de baljuw de doodstraf door onthoofding
met het zwaard geëist: in het eerste geval (in 1688)
spraken schepenen de verdachte echter vrij; in het
tweede geval (in 1742) veroordeelden zij Barent
van Dijk tot deze straf wegens een moedwillig
gepleegde doodslag.

De doodstraf had in Loosdrecht altijd de
algehele verbeurdverklaring van het
vermogen van de veroordeelde tot gevolg;
tot 1732, want toen hebben de Staten van
Holland deze straf afgeschaft.
De tenuitvoerlegging van de doodstraf (en
van de andere schavotstraffen) vond plaats
op het daarvoor opgerichte schavot tegen
over het rechthuis. De executie werd
verricht door de beul uit Haarlem. Omdat de
beul 'besteld’ moest worden, zaten er bij
vonnissen voor de tenuitvoerlegging
waarvan hij onontbeerlijk was, enige dagen
tussen het wijzen van het vonnis en het in het
openbaar voor de pui van het rechthuis
uitspreken van het vonnis. Zodoende kon
ook strikt de hand worden gehouden aan het
vereiste, dat er tussen het uitspreken van het
vonnis en de tenuitvoerlegging ervan zo min
mogelijk tijd zat. Voor het handhaven van
orde en rust bij executie leverden alle
dorpen en gehuchten in het baljuwschap
volgens een bepaalde verdeelsleutel een
contingent weerbare mannen. Na afloop van
de executie werd het lijk van de terecht
gestelde over de Molenmeent naar het
galgeveld gebracht, dat op de grens van het
rechtsgebied lag, ongeveer waar nu de
Knorrfabriek staat. De lichamen van de
door ophanging terechtgestelden werden
daar vervolgens tentoongesteld aan de vaste
galg die daar stond. Het lichaam van Barent
van Dijk, die door onthoofding met het
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zwaard was omgebracht, werd daar onder de
aarde gedompeld.
Het doel van de strafoplegging was natuur
lijk in de eerste plaats de bestraffing van de
dader voor het door hem gepleegde delikt.
Maar een niet onbelangrijk nevendoel was
ook de gemeenschap te tonen, dat justitie
wel degelijk optrad tegen strafwaardig
gedrag. De straf moest daarom een ieder
afschrikken om soortgelijke daden te
begaan. Elke straf diende als voorbeeld hoe
er door de overheid in soortgelijke gevallen
zou worden opgetreden. Om dat een ieder
goed duidelijk te maken, hadden de straffen
vanouds een zekere symbolische functie: zij
die werden veroordeeld voor openbaar
geweld, waarbij een mes was te pas ge
komen, konden erop rekenen op het schavot
gegeseld te worden met een (liefst hetzelfde)
ontbloot mes boven hun hoofd hangende.
Wanneer zij met dat mes iemand in diens
gezicht hadden verwond, dan eiste de baljuw
steevast tevens als straf, dat de beul hun een
snee in de bek zou geven; schepenen hebben
deze ’spiegelstraf' echter nooit uitgesproken.

Veel symboliek was er bij de tenuitvoerlegging
van de straffen, waartoe zekere Jan Bosch uit
’Walthijmer Oort’ in 1696 was veroordeeld,
omdat hij met valse brieven en een boekje langs
de huizen had gelopen, dus een collecte had
gehouden. Hij moest allereerst op het schavot te
pronk staan met een 'brief op zijn borst’, waarop
waarschijnlijk heeft gestaan (dit blijkt uit latere
gevallen) 'dit is een valssaris’. Na deze tepronk-
stelling werd hij gegeseld, met het corpus delicti
(de valse brieven en het boekje) boven zijn hoofd
hangende, waarna de beul de brieven en het
boekje voor de voeten van Jan Bosch verscheurde
en vervolgens in het vuur verbrandde. Na afloop
van deze ’vertoning’ werd Bosch over de
Molenmeent naar de grens van Loosdrecht
geleid, want hij was ook nog tot een verbanning
van 30 jaren uit het rechtsgebied van het
baljuwschap veroordeeld. De symboliek kwam
ook treffend naar voren bij de aandekaakstelling
van Anna Paulus, die in 1736 werd veroordeeld
voor de diefstal van een paar schoenen en voor
bedelarij om op het schavot te kijk te staan met de
bewuste schoenen boven haar hoofd hangende en
om daarna eeuwig uit het rechtsgebied van het
baljuwschap te verdwijnen. De in 1742 voor
overspel veroordeelde Jacob Cornelissen
Rietvink moest eerst eveneens op het schavot

staan met een bord voor zijn borst, waarop 'dit is
een overspeelder’ stond alvorens hij voor 15 jaren
uit Holland en West-Friesland werd gebannen.
Vreemd is evenwel, dat de persoon met wie hij in
overspel leefde, Willemijntje van Dijk, die op
dezelfde dag eveneens voor dat delikt werd
veroordeeld, zo'n tepronkstelling werd bespaard.
Mogelijk speelde bij dit verschil in strafmaat mee,
dat het initiatief tot overspel van Rietvink was
uitgegaan.

Slot

Dit artikel heeft slechts belangstelling willen
wekken voor dit soort onderzoek. Onder
werpen, die zeker nog moeten worden
onderzocht of verder uitgediept ter comple
tering van het beeld zijn bijvoorbeeld: het
ontstaan van het baljuwschap in de late
middeleeuwen en het wel en wee ervan op
rechterlijk gebied tot 1581; de afbakening
van de bevoegdheden tussen het baljuws-
gerecht en de lagere gerechten van Loos
drecht, van Mijnden en van Tekkoop; de
boetstraffelijke rechtspraak; de criminele
rechtspraak tot 1679; de vergelijking met
andere rechtsgebieden; de veranderingen in
de periode 1795-1811; de verdachten (wie
waren dat, waar woonden ze en wat voor
beroep hadden ze?) en de verhouding tussen
wat Faber heel mooi noemt de regel en de
rechter11*.

NOTEN
1) D.T. Koen - Inventaris van de archivalia

afkomstig van de dorpsgerechten in de provincie
Utrecht, 1489-1811. (Inventarisreeks van het
rijksarchief Utrecht, nr. 49.) Utrecht 1985, inv.
nrs. 1178-1334; gerecht Loosdrecht.

2) Zie daarover: Florike Egmond, De hoge
jurisdicties van het achttiende eeuwse Holland,
in: Holland 19 (1987)pp. 129-161 (met kaarten).

3) RA Utrecht, Dorpsgerechten, inv. nr. 1178. Zie
over J.P. Thierens: NNBW VII, kol. 1213-1214.

4) RA Utrecht, Dorpsgerechten, inv. nrs. 1180,
1194 en 1203.

5) G.PI.B. IX, pp. 599-602.
6) RA Utrecht, Dorpsgerechten, inv. nrs. 1194 en

1204.
7) GA Loosdrecht, inv. nr. 7.
8) Te denken valt aan Waterland, Gooiland en de

baronie van IJsselstein.
9) Sjoerd Faber - Strafrechtspleging en criminaliteit

te Amsterdam, 1680- 1811. De nieuwe
menslievendheid. Arnhem, 1983, pp. 222-224.

10) Sjoerd Faber 1983, pp. 54-62.
11) Sjoerd Faber 1983, pp. 213-227.
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Loosdrecht, een centrum
voor de Nederlandse watersport
Tj. Huese en F. Moes

Wie Loosdrecht zegt denkt direct aan
watersport, zo centraal ligt dit plassengebied
letterlijk en figuurlijk in het hart van
Nederland-Waterland. En toch heeft die
watersport zich aldaar pas deze eeuw
ontwikkeld.
Ja, Ruth Vlug had wel al voor 1900 de eerste
’jachthaven’, waar twee roeiboten lagen,
dicht bij de Driesprong en tegenover de
klompenmaker Voogd. In 1907 werd daar
zelfs al de eerste botenloods gebouwd, maar
overigens waren het nog maar enkele
enthousiastelingen die zich voor hun plezier
tot het water voelden aangetrokken.
In 1902 ontstond de eerste bad- en zwemin
richting en daarmee was het gedurende het
eerste decennium wel bekeken. In de loop
der jaren kwamen bij de badinrichtingen wat
ligplaatsen voor roei- en zeilboten. ’Loos-
drechts Bloei’ bouwde als attractie voor ’de
watersporters’ in die tijd op een legakker
tussen de le en 2e Plas een uitkijktoren. Men
had er een schitterend uitzicht over het
plassengebied dat toen veel minder begroeid
was dan nu. De toren werd later verplaatst
naar de ingang van de westelijke Drecht en
na verval in de jaren dertig gesloopt.
Het aantal roeiers en zeilers nam toe en in
1912 staken enige Bussumse jongelieden de
koppen bij elkaar. Met Hilversumse
liefhebbers werd er op 10 april de Watersport
Vereeniging ’Loosdrecht’ opgericht. De
vereniging trok direct belangstelling van de
toenmalige burgemeester Jonkheer van
Swinderen. De Loosdrechter Alfred
Sprenger werd benoemd tot secretaris, een
functie die hij vijftig jaar lang op onnavolg
bare wijze vervulde.
Bij de oprichting besloot men drie wherries
en enkele zeilscheepjes aan te schaffen,
waaronder een in Grouw te bouwen zeil-
schouw.
Op 1 mei van dat jaar ging de eerste paal in

de voor ƒ 1.200,- aangekochte grond voor
een eenvoudig clubgebouwtje. De plek is
dezelfde, waar omstreeks het jaar 1700 de
herberg ’de Vergulde Sadel’ stond, zoals uit
oude kaarten blijkt. Een in de jaren zestig
teruggevonden gevelsteen, die thans in een
van de binnenmuren van het clubhuis is
ingemetseld, herinnert daar aan.
Het gebouwtje kon al in augustus in gebruik
genomen worden en is tot op de huidige dag
nog steeds het middelpunt van de vereniging.
In de haven vonden aanvankelijk drieën
twintig vaartuigen een ligplaats, een aantal
daarvan in de zo karakteristieke schiphui-
zen.
Uiteraard ontdekten ook anderen de roei
en zeilmogelijkheden op de plassen. Bij de
badinrichtingen en ook elders ontstonden
bescheiden haventjes. Zij vormden de basis
van waaruit de watersport zich ontwikkelde.
In 1914 werd voor de Watersport-Vereniging
'Loosdrecht' bij de werf Navis van
W. Beekhuis, ook bekend van het Piashuis,
de bad- en zweminrichting annex café-res-
taurant. de eerste 12 voets jol gebouwd voor
de somma van ƒ 250,-. Dit bootje zou een
grote populariteit krijgen. De eerste
wedstrijden werden er in gehouden.
In dat mobilisatiejaar kon de eerste nationale
wedstrijd overigens niet doorgaan. In 1915
werd deze afgelast in verband met de
restauratie van de Mijndense sluis (boten op
trailers achter auto’s waren nog onbekend).
In 1918 schreven vijfendertig(l) boten in
voor de nationale wedstrijden op Loos
drecht. Het jaar daarop woonde Z.K.H.
Prins Hendrik een wedstrijd in modelboten
bij, een sport die zich door vele nieuwe
technieken in de jaren tachtig sterk zou
ontwikkelen.
Hoe stil het nog was blijkt wel uit het feit dat
drie marine watervliegtuigen er in dat jaar
landden en opstegen.
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Stil? In 1922 vonden sommigen dat het
enorm druk was op de plassen: Men kan
gemakkelijk 200 zeilen tellen.
Dat was ook het jaar van de oprichting van
de tweede vereniging, de Gooise Watersport
Vereniging ’de Vrijbuiter’, door een groep
zeilers die regelmatig de plassen bevoeren
en behoefte gevoelden meer met elkaar in
contact te komen, teneinde het sportleven op
een hoger peil te brengen. De oprichting
vond plaats in hotel Jans te Hilversum, dat
tezamen met het Palacehotel regelmatig in
de annalen van de Loosdrechtse verenigin
gen voorkwam, zolang een eigen clubhuis
(nog) niet voldoende ruimte bood. Het
eerste Vrijbuiterseizoen werd geopend met
een tocht, waaraan twaalf zeilboten en één
motorboot deelnamen. Het eskader, dat
goed bij elkaar bleef had in Loosdrecht zeer
veel bekijks, zo lezen wij.
Interessant is de waarschuwing van de heer
Teupken, redakteur van het toenmalige blad
’Watersport'. Hij wees op het gevaar dat ene
mejuffrouw Freese vormde door voor het
gebruik van vaar- en havenwater jaarlijkse
bijdragen te eisen op grond van vermeende,
doch zeer omstreden rechten. Op dit gebied
heerschen in Loosdrecht toestanden, die men
in Nederland ondenkbaar zou achten, zo
schreef hij.
Na enige omzwervingen meerde de Vrijbui
ter tenslotte af in de noordoosthoek van de
le Plas. Ten oosten hiervan vestigde zich
later de in 1944 opgerichte Watersport
Vereniging ’De Watervogels’. Drie actieve
verenigingen in eikaars directe nabijheid!

In 1929 werd het Loosdrechtse plassenge-
bied openbaar vaarwater en in juni 1930
kwam een overeenkomst tot stand tussen de
Waterschappen en de gemeenten Loos
drecht en Amsterdam, waarin de belemme
ringen voor de zeil-, roei- en zwemsport
werden weggenomen. Voor het gebruik van
motor- en stoom(sic)boten was een vergun
ning vereist.
Zoals ook elders in ons land begon toen de
langzame doch gestadige groei van de
watersport, die toch tot die tijd niet voor
brede lagen van de bevolking bereikbaar
was.

Zo vonden we nog in een Waterkampioen
van 1932 de vermelding, dat de firma Baay te
Loosdrecht een 12 voets jol had afgeleverd
aan J. v.d. Stadt in Zaandam, een feit dat
toen nog kennelijk vermeldenswaard was.
Nieuwe boottypen, nieuwe goedkope, ook
door amateurs uit te voeren, bouwwijzen
waren een grote stimulans voor de water
sport. Denk maar aan de door Bulthuis
ontworpen lattenbouw en de overbekende
BM en 16 m2.
In 1935 werd de Watersport Vereniging ’het
Witte Huis’ bij het gelijknamige karakteris
tieke punt op de 3e Plas gevestigd.
Nederland herstelde zich langzaam van de
crisisjaren, de watersport bloeide op. De
jachthavens breidden uit en aanverwante
bedrijven deden een voorzichtige stap naar
ontwikkeling.
Het uitgaansleven was overigens nog
beperkt. Een van de weinige mogelijkheden,
dansen bij de Otter, ligt de zeilers uit die tijd
nog vers in het geheugen, alsook de zeiltocht
's nachts, soms bij volle maan, terug over de
plas.
Vanuit Amsterdam en Breukelen ontwikkel
den zich vóór de Tweede Wereldoorlog
verenigingen aan de westzijde van de plassen
en in de zogenaamde trekgaten. Ook aan de
Vuntusplas werd een vereniging van die
naam gesticht.
De jaren 1940-1945 brachten uiteraard grote
veranderingen. Men viel terug op het
openbaar vervoer dat in 1929 met een bus
van de Driesprong naar de Hondebrug in
Hilversum was begonnen. Tot de Honde
brug, omdat de bus toen niet sterk genoeg
was om de helling van de Vaartweg te
nemen!
Men ging weer fietsen, er kwamen vaarbe-
perkingen en in beslagnemingen door de
bezetters. Vaak namen zij onzinnige
maatregelen. Zo werd een bekend ophaal
bruggetje op het terrein van de K.W.V.
’Loosdrecht’ door de bezetters wegens
militair gevaar verwijderd. De vereniging
mocht ook haar predicaat Koninklijk,
toegekend in 1937, niet meer voeren.
De bezetting bracht overigens de waterspor
ters bij elkaar.
Ook grotere schepen, die op het Ijsselmeer
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De eerste jachthaven van Ruth Vlug.

niet meer mochten varen kwamen naar
Loosdrecht.
In april 1945 werd de Mijndense sluis door
de bezetters vernield. Het zou tot 29
augustus 1946 duren, voordat die weer in
gebruik genomen kon worden.
Laat ons thans liever kijken naar de ontwik
keling sinds 1945.
De toenemende welvaart en de daarmee
gepaard gaande grotere mobiliteit ver
grootte de mogelijkheden voor velen om aan
de watersport deel te nemen. Loosdrecht
liep door haar centrale ligging en het
aantrekkeljke vaargebied voorop. Jachtha
vens, verhuurbedrijven en verenigingsha-
vens groeiden zowel langs de oevers, alsook
met hun steigers verder de plassen in.
Een in 1950 door Gedeputeerde Staten van
Utrecht benoemde commissie kreeg de
opdracht te onderzoeken welke voorzienin
gen voor de instandhouding van de plassen
nodig waren, hoe de uitvoering moest
plaatsvinden en op welke wijze gefinancierd
kon worden. Vanuit de watersport namen

daaraan onder andere de heren ir J. Loeff en
C. Huisken deel. Met anderen drukten zij
een stempel op de Loosdrechtse watersport-
ontwikkeling.
In 1954 kwam hieruit het Piassenschap voor
Loosdrecht en omstreken voort. Daarover
wordt elders in dit blad uitvoerig bericht.
Het herstel van legakkers en de aanleg van
eilanden steunen de toeristische watersport
door grotere afmeermogelijkheden, doch
leggen beperkingen op aan de wedstrijdzeile-
rij.
In de wetenschap dat de watersporters van
verschillende pluimage (waaronder ook de
snelle motorboten, met waterskiërs en
paragliders, alsook de plankzeilers) het
water samen moeten kunnen bevaren,
bestond reeds een goed overleg tussen de
verenigingen, de overheden en de water
sportbedrijven.
Teneinde ook formeel namens de water
sport, dus de gebruikers, te kunnen optreden
werd in 1981 de K.N.W.V. werkgroep
Loosdrechts Plassengebied opgericht. De
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veertien regionale verenigingen werken
hierin samen en zijn vertegenwoordigd in de
Plassenraad en het Dagelijks Bestuur van
het Piassenschap. Het verwijderen van
bagger uit grote delen van de plassen, het
handhaven van relatief brede doorgangen
aan beide zijden van het eiland Robinson
Crusoë en het vergroten van de capaciteit
van de Mijndense sluis, zijn enkele van de
vele punten ten aanzien waarvan de werk
groep actief is.
Het aantal boten op de plassen is de laatste
vijfentwintig jaar sterk toegenomen.
Sommigen vinden Loosdrecht te vol,
anderen vinden dat juist gezellig; een zeer
persoonlijke beleving. Op een zonnig
weekend in de voorzomer, met windkracht 2
Beaufort en wedstrijdactiviteiten is inder
daad sprake van volle plassen.
Die omstandigheden doen zich in ons land
echter niet zo dikwijls voor. In de vakantie
maanden is het, ondanks de dan georgani
seerde grote wedstrijdseries, zelfs vaak
rustig op de plassen door een ’vertrekover-
schot’. De drukte heeft zich uiteraard ook
aan de wal ontwikkeld. Een groot aantal
toeleveringsbedrijven van allerlei soort
heeft zich rond de plassen gevestigd en
natuurlijk ook restaurants, café’s, disco’s en
wat dies meer zij. Allen willen zij zich
duidelijk presenteren.
Reeds in 1962 stond in de ’Waterkampioen’
de kop: De ondergang van het dorp Loos
drecht. Eens bekoorlijk, zelfs mooi, nu een
verschrikking. Veel is er sindsdien verbeterd
in het uiterlijk van de bedrijven, maar een
meer in de omgeving passende commerciële
presentatie zou door de varende en niet
varende bezoekers worden gewaardeerd.
De grote pionier ir Loeff, zelf bewoner van
Loosdrecht, drong bij zijn afscheid als
bestuurslid van de K.W. V.L. in 1967, bij dc
bestuurderen er niet voor niets op aan
voortdurend te waken en te vechten voor
een groen Loosdrecht.

De wedstrijdzeilerij

Natuurlijk een onderdeel van de gehele
watersport, maar toch wel met een eigen
karakter. Het aantal wedstrijdzeilers is

weliswaar niet zo groot, maar ze vormen op
het water vaak een opvallend beeld.
Zoals we al eerder schreven begon het
allemaal in roeibootjes waar al gauw een
zeiltje op werd gezet. Zo startte ook Bob
Maas, roeiend in een pieremegoggel, op de
Loosdrechtse plassen. In 1932, 1936 en 1948
behaalde hij Olympisch eremetaal in een
eenmanszeilboot en in de Starklasse.
Aanvankelijk werden alleen wedstrijden
georganiseerd in zeilwherries, tjotters,
schouwen en diverse kielmidzwaard jachtjes
en wel vanaf 1912. In 1916 werden de eerste
nationale wedstrijden gehouden waaraan
ook 12 voets jollen deelnamen. Tot 1934
bestond er overigens een verbod om dat op
zondag te doen. Later ontstond de Vrijbui-
terklasse, een Nederlandse klasse, die grote
vrijheden toeliet in rompvorm en tuigage.
Verschillende wedstrijdklassen begonnen
hun Nederlandse carrière in Loosdrecht en
werden aldaar ontwikkeld en gelanceerd.
Bij de K.W.V.L. bijvoorbeeld kwamen in
1931 de eerste zestien 12 m: , Sharpie’s op het
water. Een Duitse klasse, die een grote
populariteit zou krijgen.
In 1952 werd, eigenlijk als haar opvolger, de
moderne en snellere Flying Dutchman ten
doop gehouden. Ontwikkeld door Coen
Gülcher en Uus van Essen en aanvankelijk
ook in Loosdrecht bij van Doesburg
gebouwd. Dit wedstrijdschip verkreeg
enkele jaren later de Olympische status. Een
kleiner scheepje, de Flying Junior, werd
daarna door hetzelfde tweetal, met veel
-ook internationaal- succes, geïntrodu
ceerd.
In samenwerking met de K.N.Z. & R.V.,
opgericht in 1847, organiseerde de
K.W. V.L. in 1936 haar eerste internationale
wedstrijdserie, welke de naam Holland
Week kreeg.
Nog steeds worden deze wedstrijden elk jaar
gehouden.
Later volgde de W.S. V. ’het Witte Huis’ dit
voorbeeld met haar Nieuw Loosdrecht
Week.
Aan deze evenementen, die alleen in de
oorlogsjaren 1944 en 1945 geen doorgang
konden vinden, nemen nog steeds meer dan
300 schepen deel, verdeeld over zo’n twintig
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klassen.
Het duurde enkele jaren na het eind van de
Tweede Wereldoorlog voordat de water
sport weer goed op gang kwam.
De K.W.V. 'Loosdrecht’, G.W.V. 'de
Vrijbuiter’ en de W.S.V. ’het Witte Huis’
gingen samen werken in de organisatie van
gecombineerde wedstrijden, waaraan ook
de leden van de andere Loosdrechtse
verenigingen deelnamen.
In 1957 startte de K.W.V.L. met Paaswed-
strijden voor internationale klassen en de
G.W.V. ’de Vrijbuiter’ voegde later aan de
beide bestaande zomerevenementen haar
Vrijbuiterweek toe.
De Loosdrechtse wedstrijdbanen brachten
en brengen vele nationale, Europese en
wereldkampioenen voort, terwijl ook
Olympisch eremetaal de prijzenkasten siert.
Prachtige vloten 16 m2, Olympia jollen,
Pampussen en voor de beginners Optimisten
en vele andere typen ziet men regelmatig
wedstrijd zeilend op de plassen. Dat vraagt

begrip, wederzijds van wedstrijdvaarders en
toervaarders. Daarbij heeft de plankzeilerij
zich de laatste vijftien jaar ook op Loos
drecht sterk ontwikkeld.

De Jeugd

In een verhaal over de waterrecreatie in
Loosdrecht mag de jeugd niet ontbreken.
"Wie hen heeft, heeft de toekomst" wordt
wel sterk getoond door de bestuurderen van
nu, die zelf tientallen jaren geleden in
kano’s, Piraatjes, Optimisten en Jeugdboten
de eerste wankele schreden (via de steiger)
in de watersport zetten. En daarin geeft
Loosdrecht de toon aan, ook al omdat de
plassen zich er uitstekend voor lenen, met al
de eilandjes en inhammen.
Onze Koningin leerde de beginselen van het
zeilen en schipperen op de Loosdrechtse
plassen.
De verenigingen besteden veel aandacht aan
de jeugdinstructie, vaak al voorde 8-jarigen.
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Een Pampus start.

Zaterdags en zondags kan men grote vloten
Optimisten aantreffen, begeleid door
instructiegevende ouders in volgboten.
De K. W. V.L. richtte in 1941 'de Jantjes’ op,
een afdeling die sindsdien grote aantallen
kinderen tussen de 11 en 17jaar leerde zeilen
en schipperen en hun bovenal de liefde voor
de watersport bijbrengt. Ja, het Loos-
drechtse plassengebied is een dorado voor
de waterrecreatie. Wanneer alle betrokke
nen daarbij samenwerken, kan het goede
behouden worden en van wat er verloren
ging, kan veel worden teruggewonnen.
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Ontstaan en functioneren van het
Piassenschap Loosdrecht
H. Lenstra

Inleiding

Aan het College van Gedeputeerde Staten in
de provincie Utrecht.

Bij besluit van 21 Februari 1950, 2e afd., nr.
769/379, benoemde Uw College een commis
sie met de opdracht een onderzoek in te stellen
naar en voorstellen te doen omtrent:
1. de voorzieningen die nodig zijn voor de

instandhouding van de Loosdrechtse
plassen;

2. het lichaam waaraan het beheer van de te
treffen voorzieningen ware op te dragen;

3. de dekking van de kosten voor deze
voorzieningen.

Gevolg gevende aan deze opdracht biedt de
commissie U hierbij haar rapport met
bijlagen aan.

Zo begint het Rapport van de Commissie
ingesteld bij besluit van Gedeputeerde
Staten van Utrecht d.d. 21 februari 1950, dat
op 27 april 1954 werd aangeboden.
Het leek mij goed een artikel over het
Piassenschap Loosdrecht -als beherend
lichaam van het Loosdrechts plassengebied-
te beginnen met iets te vertellen uit dit
rapport.
De toenmalige Loosdrechtse plassen
vormden een aantal aaneengesloten open
plassen, waar met name de oevers en de
eilandjes door de zeilsport zeer veel te lijden
hadden.
Gevreesd werd daarom dat, wanneer er niet
werd ingegrepen, reeds binnen enige jaren
veel van het piassenschoon verloren zou
gaan.
De nodige voorzieningen voor de instand
houding van de plassen zouden de financiële
draagkracht van de betrokken veenderij-
besturen te boven gaan en konden rede
lijkerwijze evenmin van de gemeenten,

waarin de plassen zijn gelegen, worden
gevergd. Daarom moest worden nagegaan
op welke wijze de middelen zouden dienen te
worden gevonden om de kosten van de hier
bedoelde voorzieningen te bestrijden en aan
welk lichaam het beheer van de te maken
werken ware op te dragen.
Kort samengevat bevatte het rapport van de
commissie drie voorstellen:
1. het treffen van voorzieningen, om zowel

het eigen karakter van de Loosdrechtse
plassen te behouden als het blijvend beter
te doen beantwoorden aan de funktie van
een centraal gelegen recreatieterrein in
het westen des lands. Concreet werd
gedacht aan de aanleg van een aantal
eilanden;

2. het oprichten van een waterschap over de
Loosdrechtse en Breukeleveense
plassen, onder opheffing van het water
schap Breukeleveen en Tienhoven;

3. het oprichten van een piassenschap,
gebaseerd op de Wet Gemeenschappe
lijke Regelingen, ter behartiging van de
recreatieve en de landschappelijke
belangen.

De Provincie handelde nu verder met
voortvarendheid. Binnen twee jaar kwam de
gemeenschappelijke regeling voor het
’Piassenschap Loosdrecht en omstreken’,
getroffen door de raden der gemeenten
Amsterdam, Breukelen, Hilversum,
Loenen, Loosdrecht, Utrecht en Vreeland
tot stand. Deze werd op 3 juli 1957 koninklijk
goedgekeurd en twee dagen later, op 5 juli
1957, trad de regeling in werking.

De gemeenschappelijke regeling

In artikel drie wordt het doel voor het
piassenschap geformuleerd: de behartiging
van de belangen van de recreatie binnen zijn
gebied. Dit doel kan worden verwezenlijkt
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door onder andere (ik noem uit art. 4 drie
middelen): het bij voorrang uitvoeren van
werkplannen; het instandhouden en het
verbeteren van het natuur- en landschaps-
schoon; het vaststellen van verordeningen,
al of niet door strafbepaling of politiedwang
te handhaven, die de belangen van de
recreatie betreffen. Opvallend in de oor
spronkelijke doelstelling -die overigens
formeel nog steeds geldt- is de nadruk op de
recreatie. Opvallend, omdat in de over
wegingen, welke tot de instelling van de
commissie uit 1950, de zogenaamde werk-
commissie leidden, duidelijk te lezen stond
dat met name het piassenschoon behouden
diende te worden, opdat daarmee de
aantrekkelijkheid van het gebied in stand
kon blijven. Slechts in de middelen om het
doel te bereiken komt vervolgens het
(instandhouden en verbeteren van) natuur-
en landschapsschoon naar voren.
In 1980 is een begin gemaakt met de
herziening van de gemeenschappelijke
regeling. In de ontwerp-tekst (overigens al
goedgekeurd door het algemeen bestuur en
de deelnemers) wordt als doelstelling de
behartiging van de belangen van de recreatie
en, voor zover daarmede samenhangend,
die van de natuur- en landschapsbescher-
ming aangegeven.
Deze nieuwe formulering sluit aan bij de
reeds in de jaren zestig geconstateerde
groter wordende recreatieve druk, waardoor
de kwaliteit van het gebied achteruit dreigde
te gaan en het piassenschap het accent mede
is gaan richten op de natuur- en landschaps-
bescherming, in combinatie met verbetering
van bestaande (in plaats van ontwikkeling
van nieuwe) recreatiemogelijkheden.
In die beginjaren van het schap werd de
prioriteit gelegd bij de realisering van het
eerste werkplan, dat voornamelijk een
eilanden-aanlegplan was. Die urgentie was
terecht.
Het eilandenplan zorgde namelijk niet
alleen, en zelfs niet in de eerste plaats, voor
ligplaatsen voor zeilboten en andere
pleziervaartuigen, maar ook zorgden èn
zorgen de eilanden voor instandhouding van
het karakteristieke landschapsbeeld en de
vele kwetsbare oevers. Doordat de eilanden

namelijk op strategische plaatsen in de open
plassen zijn geprojekteerd, (veelal daar,
waar vroeger eilanden lagen) wordt de
lengte, waarover de wind over het water
oppervlakte strijkt, verkleind en daarmee
het hoger worden van de golven voorkomen.
Zo heeft het eiland Geitekaai, in augustus
1959 als eerste eiland gereedgekomen, bij
storm een golfdempende werking tot op
circa 1 km afstand.
Het oorspronkelijke eilandenplan omvatte
14 eilanden, voornamelijk gesitueerd in
twee rijen, te weten langs de voormalige
schoorwal langs de Drecht en langs de
voormalige Boomhoeksedijk en Schinkel-
dijk. Zo zouden de plassen in drie grote
ruimten worden verdeeld, zonder bestaand
open water aan de recreatievaart te ont
trekken, want op genoemde lokaties waren
veelal reeds onbevaarbare ondieptes
aanwezig.
Van de geplande 14 eilanden zijn er inmid
dels 5 gerealiseerd: Geitekaai (1959), Meent
(1962), Weer (1963), Bijltje (1964) en
Markus Pos (1977). Of de overige eilanden
ooit nog zullen worden aangelegd, valt op dit
moment te betwijfelen, mede gelet op de
financiële positie van het schap. In ieder
geval zal er dan een (geactualiseerd)
deelplan moeten worden opgesteld, alvorens
tot verdere aanleg wordt overgegaan.
In de loop der jaren is gebleken dat een
aantal zaken meer aandacht (en geld)
behoefde dan in 1957 gedacht was. Zo bleek
dat de aanleg van een groot kampeerterrein
noodzakelijk was om ’het ongeordend
kamperen op de eilanden en landstroken in
de plassen zoveel mogelijk tegen te gaan’.
Gedacht werd aan een terrein van ongeveer
10 ha.
Ook het probleem van de woonschepen in
het gebied (in 1962 circa 252 stuks) werd
onderkend. Daartegen kon alleen maar
worden opgetreden als het piassenschap
over eigen havens zou beschikken, waarin
een deel van de woonschepen kon worden
geconcentreerd. Gesproken werd over
havens voor in totaal 30 woonschepen.
Als derde punt werd het plan om recreatie-
stroken langs de oevers aan te leggen
gelanceerd, met name langs het Tienhovens
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De Noordelijke Kievitsbuurt.

kanaal.
De hierboven genoemde voorzieningen zijn
inmiddels alle gerealiseerd. Het plassen-
gebied kent nu een groot caravan- en
campingterrein, het Recreatiecentrum
Mijnden, 25 ha groot, eigendom van het
Piassenschap Loosdrecht. Bij het toezicht op
de naleving van de Kampeerwet (op grond
waarvan het verboden is vrij in het gebied te
kamperen) speelt het voorhanden hebben
van een goed alternatief dan ook een
belangrijke rol.
Bij het Recreatiecentrum zijn ook twee
woonschepenhavens met in totaal 28
ligplaatsen gerealiseerd. Na de overplaatsing
van de woonschepen uit de natuurgebieden
worden de nog resterende schepen (een
negental) niet meer als een urgent probleem

ervaren.
Overigens blijft het streven erop gericht ook
deze schepen over te brengen naar een
(woonschepen)haven en worden er met het
oog daarop ligplaatsen op Mijnden vrij
gehouden...
Langs het Tienhovens kanaal, aan de
zuidzijde van de 5e Plas, is in de jaren tussen
1965 en 1974 een circa 800 meter lange
recreatiestrook aangelegd. Gelet op de
grote aantallen bezoekers (zo’n 40.000 per
jaar) kan inderdaad geconcludeerd worden
dat deze -openbaar toegankelijke- voor
ziening van het schap in een grote behoefte
voorziet.
Ook aan het water zelf wordt door het schap
aandacht geschonken: het heeft meegewerkt
aan de aanleg van rioleringswerken in
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Loosdrecht en voor het plassengebied is een
vuilnis-ophaaldienst in het leven geroepen.
Een derde voorziening in dit verband is de
aanleg van een verbinding tussen het
Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het
Loosdrechts plassengebied.
Gemeentewaterleidingen Amsterdam
verzorgt sinds 1930 het peilbeheer van de
plassen in verband met het recht om aan de
Loosdrechtse plassen water te onttrekken
ten behoeve van de drinkwatervoorziening.
Aanvankelijk onttrok Gemeentewater
leidingen het water rechtstreeks aan de
plassen; toen dit te sterk vervuilde, werd er
een verbindingskanaal tussen Bethune-
polder en de waterleidingplas gegraven om
het kwelwater rechtstreeks te kunnen
benutten. Het peilbeheer werd in die tijd
uitgevoerd met behulp van het niet gebruikte
deel van het Bethunewater, aangevuld met
het -toen nog- redelijk schone Vechtwater.
Reeds vóór 1970 vroeg het Plasscnschap
aandacht voor de kwaliteit van het piassen
water, toen bleek dat Amsterdam in
verband met een groter wordende behoefte
aan drinkwater veel meer Bethunewater zelf
ging gebruiken, waardoor er niets meer
overbleef om de plassen op peil te houden.
Daarvoor moest er dus -inmiddels sterk
vervuild- Vechtwater worden ingelaten.
Amsterdam had het plan opgevat om een
buisverbinding te maken tussen het ARK en
de waterleidingplas, teneinde van toevoer
van redelijk schoon water verzekerd te
blijven (hoeveelheid Bethunewater was in
de toekomst niet toereikend).
De secretaris van het Piassenschap stelde
toen voor om deze verbinding zodanig groot
te maken, dat tevens het peilbeheer van de
Loosdrechtse plassen ermee uitgeoefend
kon worden. Dit bleek mogelijk, en er werd
een aftakking naar de Nieuwe Polderplas
gemaakt.
Het voor peilbeheer benodigde ARK-water
wordt nu tevens van fosfaten ontdaan door
in de Nieuwe Polderplas, waar een coagu-
latiebekken is gemaakt, ijzerchloride aan
het water toe te voegen, zodat de fosfaten
neerslaan en van tijd tot tijd als coagulatieslib
verwijderd kunnen worden.
Aan het project is, naast Amsterdam en het

Piassenschap, meebetaald door de provincie
Utrecht uit hoofde van waterkwaliteits
beheer.
Helaas blijken investeringen en aangelegde
voorzieningen niet toereikend te zijn om het
klantvriendelijke regelen van de recreatie te
bereiken. Het schap heeft daarom in de loop
van de jaren ook gebruik gemaakt van zijn
bevoegdheid om verordeningen vast te
stellen. Daarin zijn zeer uiteenlopende
zaken geregeld, toegestaan en verboden; ik
kom daar in het volgende hoofdstuk op
terug.
Verordeningen komen echter niet zomaar
uit de lucht vallen. Een bestuur dient
daarvoor eerst zijn visie op het onder beheer
staande gebied te ontwikkelen en/of
beschrijven.
Bij het Plassensschap Loosdrecht gebeurde
dit door het maken van een Beleidsschets en
een Basisplan.
Over het tot stand komen van beide zou veel
te schrijven zijn, maar daar is binnen het
bestek van dit artikel geen ruimte voor.
In 1973 kwam de schets gereed. Op 27
februari 1976 werd hij door het algemeen
bestuur van het Piassenschap (de Plassen-
raad) vastgesteld onder de naam ’Beleids
schets Piassenschap Loosdrecht en Om
streken’. Hij geeft enerzijds het planologisch
kader voor een nieuw basisplan voor de
openluchtrecreatie en anderzijds een
beleidsgrondslag voor de uitvoering van de
verordeningen van het schap.
Naast een goede beleidsschets diende er
voor het Loosdrechtse Plassengebied ook
een recreatiebasisplan te komen. Immers,
zo'n basisplan laat zien, welke maatregelen
en voorzieningen op recreatief gebied door
alle betrokken bestuurslichamen gezamen
lijk gewenst worden en vormt tevens de
grondslag voor het subsidiebeleid van het
Ministerie vanC.R.M.. Het is zo het
beleidsstuk bij uitstek voor een recreatie
schap.
Het nieuwe Basisplan mocht geen groot
scheeps ontwikkelingsplan worden, maar
diende om de landschappelijke en natuur
lijke mogelijkheden van het gebied centraal
te stellen om tot afronding en kwalitatieve
verbetering van de aanwezige recreatievoor-
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zieningen te komen.
In 1974 werd de Werkgroep Basisplan
Loosdrechtse Plassen ingesteld. Daarin
zaten vertegenwoordigers van de PPD, PW
en griffie van de provincie Utrecht, het
Piassenschap, de Consulent voor de Open
luchtrecreatie (C.R.M.) en -  in een later
stadium -  een vertegenwoordiger van de
PPD Noord-Holland. Op 12 maart 1982
werd het nieuwe Basisplan door de Plassen-
raad vastgesteld.
Beleidsschets en Basisplan zijn beide
instrumenten om de recreatie te ’ordenen’
en om aan eventueel nieuwe ontwikkelingen
richting te geven. Om in de dagelijkse
praktijk bruikbaar te zijn, zullen ze echter
nog wel verder verfijnd moeten worden. De
dagelijkse ordeningsregels zijn terug te
vinden in de verordeningen die het Piassen
schap in de loop der jaren heeft vastgesteld.
Over die dagelijkse ordenings(beheer)taak
gaat het laatste deel van dit artikel.

De dagelijkse zorg voor het plassengebied

De dagelijkse taak van het Piassenschap
wordt bondig omschreven als het behartigen
van de belangen van de recreatie, waaronder
begrepen die van natuur en landschap.
Door een en dezelfde maatregel of beslissing
worden vaak alle drie belangen gediend. In
het voorgaande bleek dit zo te zijn met het
aanleggen van eilanden, het gaat echter ook
op bij de toepassing van verordeningen.
Verordeningen zijn namelijk niet gemaakt
om de recreant dwars te zitten, al zal een
betrapte overtreder dat wel anders ervaren.
Als bijvoorbeeld het snelvaren (sneller dan
12 km per uur) verboden wordt, dient dit
zowel de veiligheid van de recreant als het
behoud van de oevers, rietkragen etc.

Welke verordeningen kent het Piassenschap?
De meest omvattende verordening is de
’verordening bescherming plassengebied'.
Hierin wordt een scala van onderwerpen
geregeld, als het ligplaats innemen met
woonschepen, bedrijfsvaartuigen, plezier
vaartuigen (al of niet bemand) en het maken
van beschoeiingen, steigers, bruggen,
botenhuizen (kortom alles wat normaliter

in, bij of langs het water gebouwd wordt).
In de praktijk wordt de verordening bescher
ming plassengebied veel gehanteerd om
ongewenste ontwikkelingen op recreatief
gebied tegen te gaan. Zo'n ontwikkeling
vindt meestal plaats in de vorm van bouw of
uitbreiding van steigers, botenhellingen,
huisjes etc. of in de vorm van het ligplaats
innemen met een (pleziervaartuig buiten de
jachthavengebieden door nieuwkomers in
het plassengebied. Voorde goede orde: er is
een beleid ontwikkeld door het Piassen
schap, waarbij de bestaande rechten van
eigenaren in het gebied wel zoveel mogelijk
gerespecteerd worden. Ik zal dit ligplaats-
ontheffingenbeleid hier echter niet verder
uiteenzetten.
Op de naleving van de verordening bescher
ming plassengebied (1976) wordt toegezien
door twee opsporingsambtenaren, in dienst
bij het Piassenschap. Zij werken daarbij
samen met de Rijkspolitie te Loosdrecht en
ambtenaren van de dienst gemeentewerken
van de gemeenten Breukelen en Loosdrecht.
De tweede belangrijke verordening van het
Piassenschap is de 'Motorbootverordening
Loosdrechtse Plassen 1984’. Deze regelt het
varen met snelle motorboten op de Loos
drechtse Plassen. Heel in het kort: het is
verboden om zonder ontheffing ’op Loos
drecht' te varen met een boot, die sneller
kan dan 20 km. Let wel: het is niet van
belang, of er daadwerkelijk snel gevaren
wordt. Het sneller kunnen varen is criterium.
Daarnaast gelden er verschillende snelheids-
regels voor bepaalde gebiedsdelen en
bepaalde tijdstippen. Per jaar worden er
ongeveer 700 zogenaamde snelvaaronthef-
fingen uitgegeven.
Met dit (maximum) aantal van 700 kan de
veiligheid op het water nog min of meer
gegarandeerd worden.
Naast de 700 uitgegeven ontheffingen staan
er nog ongeveer 250 gegadigden op een
wachtlijst. Uit deze aantallen blijkt dat de
motorbootverordening een sterk regulerend
karakter ten aanzien van deze tak van
watersport heeft.
Een derde verordening (of eigenlijk serie
verordeningen) onder toezicht van het
Piassenschap is de verordeningenreeks voor
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de schapseilanden (Meent, Weer, Geitekaai,
Bijltje en Markus Pos) en de recreatiestrook
langs het Tienhovens kanaal. Deze verorde
ningen geven een aantal gebruiksregels voor
de vaak drukbezochte dagrecreatieter-
reinen, waardoor de eilanden (hopelijk) in
goede staat blijven en de recreanten elkaar
minder tot last zijn.
De sinds 1964 bestaande kampeerverorde-
ning is inmiddels overbodig geworden,
omdat er in 1984 een landelijke kampeerwet

met soortgelijke bepalingen in werking is
getreden. Het beleid van het Piassenschap
inzake het kamperen is onder deze wet niet
veranderd.

Piassenschap Loosdrecht: een blijvende
zaak?

De gemiddelde recreant op Loosdrecht (zo
die al bestaat) geniet dagelijks van veel
voorzieningen: jachthavens, eilanden, het
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recreatiecentrum Mijnden en de unieke
stukken natuurgebied. Hij zal niet beseffen
hoe dat alles tot stand is gekomen of in stand
gehouden wordt. Vanuit het Piassenschap
wordt er -veelal tezamen met de VVV- wel
regelmatig voorlichting gegeven in de vorm
van folders, krantenberichten etc., maar
daarbij kan niet te diep op de zaken worden
ingegaan.
In dit artikel heb ik gepoogd wat meer van de
achtergronden en de totstandkoming van
het schap te schetsen, daarbij zoveel
mogelijk de bestaande dokumenten volgend.
Ik heb niet de nadruk willen leggen op het
dagelijkse reilen en zeilen van het Piassen
schap. Omdat bij dit dagelijkse beheer veel
gewerkt wordt met verordeningen, zou al
snel de indruk kunnen ontstaan dat er op de
Loosdrechtse Plassen veel verboden is. Het
tegendeel is waar. Op de plassen is nog
steeds, mede dankzij de inspanningen van
het samenwerkingsorgaan Piassenschap
Loosdrecht, veel ruimte voor (re)creativi-
teit.
Terugblikkend op inmiddels ruim 30 jaar
Piassenschap Loosdrecht kan daarom
zonder meer gesteld worden dat het samen
werkingsorgaan een grote positieve bijdrage
aan het gebied geleverd heeft. Er zijn veel
voorzieningen tot stand gebracht, zonder
dat die het karakter van het plassengebied
wezenlijk aangetast hebben. Het is dan ook
van groot belang, dat een dergelijk, op zowel
recreatie als natuur en landschap toegespitst
beheerslichaam voor het plassengebied blijft
bestaan, zodat ook in de toekomst een juiste
afweging van belangen op inter-gemeente-
lijk/provinciaal niveau kan plaatsvinden.
Daarvoor is alle reden, want er zijn nog veel
plannen en projecten die gerealiseerd
moeten worden om het ’natuurlijk’ even
wicht tussen landschap en recreatie in het
plassengebied te bewaren.
Daarnaast is er natuurlijk de noodzaak het
reeds gerealiseerde in stand te houden,
hetgeen jaarlijks een zware financiële last
betekent.

Hoe ziet de toekomst er uit?
De financiële positie van de deelnemende
gemeenten en van de provincies Noord-

Holland en Utrecht is er de laatste jaren niet
beter op geworden. Bezuinigingen, die van
rijkswege aan de gemeenten en provincies
worden opgelegd en het overhevelen van
rijkstaken naar lagere overheden (inclusief
de daarbij behorende uitgaven) hebben
ertoe geleid, dat er ook bij het Piassenschap
Loosdrecht sinds 1984 fors bezuinigd is.
Echter niet voldoende in de visie van enkele
deelnemers.
Door de omstandigheden gedwongen,
hebben met name Amsterdam, Hilversum
cn de provincie Noord-Holland uitge
sproken het deelnemen aan het samen
werkingsorgaan te willen beëindigen. De
formele procedures daartoe moeten nog
worden gestart, maar de beleidsmatige
uitspraak is er. Hoewel er alle begrip is voor
de moeilijke financiële positie van indivi
duele gemeenten en provincies, valt het toch
te betreuren dat het Loosdrechts plassen
gebied daar slachtoffer van dreigt te worden.
Immers, van geen enkele individuele
gemeente -zelfs niet van de drie piassen
gemeenten samen- kan gevraagd worden
een recreatiegebied in stand te houden, dat
van een welhaast nationaal, maar in ieder
geval sterk regionaal belang is.
Daarnaast is nog steeds het direkte belang
voor de inwoners van Amsterdam, Hilver
sum en omliggende gemeenten (dus provin
cie Noord-Holland) met cijfers keihard aan
te tonen, zowel in de verblijfsrecreatie als bij
de daarmee samenhangende dagrecreatie.
En het is alleszins redelijk dat de lasten van
een recreatiegebied mede verdeeld worden
over die gemeenten en provincies, die er via
hun inwoners ook de lusten van ondervin
den.
Het is te hopen, dat bij de komende bespre
kingen over de toekomst van het Piassen
schap Loosdrecht het oude instellingsideaal
(het ’wij'-gevoel uit de jaren vijftig) zal
herleven en dat de prioriteiten bij gemeente
lijke en provinciale begrotingen zullen
verschuiven ten gunste van het Loosdrechtse
plassengebied.
Immers: ’Loosdrecht’ zonder zijn Piassen
schap is eigenlijk niet denkbaar!
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Een natuurexcursie in het Loosdrechtse
Plassengebied
Klaas ter Wal

Als we met een niet te grote boot, liefst een
roeiboot, in het vroege voorj aar het plassen
gebied in trekken, kunnen we al van alles
waarnemen. In de lucht, op het land en in
het water nemen dagelijks de aktiviteiten toe
nu de temperatuur begint te stijgen. Als
eerste vallen de vogels op, die weer naar hun
broedgebieden in noordelijker streken
trekken. Verschillende planten laten al
bladrozetten zien. De wilgen en de zwarte
els komen langzaam in bloei. Wist u dat het
pas ontloken blad van de els gebruikt werd in
de vervenershuisjes om in het voorjaar het
ongedierte te verwijderen. Op de jonge
blaadjes zit een kleverige stof! In en bij het
water is de groei en bloei van planten wat
later dan op het land. Maar de ’winterslaap’
is toch wel voorbij. Overal aan de oevers
prijken in prachtig goudgeel de dotter
bloemen. Het kleine en grote hoefblad
komen in grote aantallen in bloei. De
moeraszegge, de oeverzegge en nog meer
soorten verheffen hun bloeiaren. Op het
weiland zien we de kleine gele sterretjes van
het speenkruid. Het plantje ontleent zijn
naam aan de wortelbolletjes, die enigszins
op een speentje lijken.
We komen bij een elzebroekbosje, waar we
even stil genieten van het moerasviooltje,
dat hier massaal in bloei staat. De elzen zijn
al uitgestoven, geholpen door de wind.
Straks zullen de bruine elzeproppen aan de
takken bungelen. Het zaad zal later een
voedselbron zijn voor veel al dan niet op
doortrek zijnde vogels. In het broekbos, ver
van de bewoonde wereld, heerst een
weldadige rust. Ergens blaat een schaap, een
koe loeit in de verte...
Overal om ons heen steken de boterbloemen
hun knopjes op, de scherpe boterbloem op
de droge gedeelten, de blaartrekkende
boterbloem in het moerassige gebied. Ze Watermunt.
zullen weldra gaan bloeien en tot laat in de
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herfst te zien zijn. De grote boterbloem
komt in dit vochtige weiland minder voor.
Gemakkelijk zijn de grote brandnetels te
zien: ze staan al een halve meter hoog! De
brandnetel komt voor op ’verstorings-
terreinen', waar veel stikstof in de bodem is
terecht gekomen. De brandnetelbosjes
dienen als kraamkamer voor diverse
vlindersoorten, zoals de atalanta, ook wel
nummervlinder of admiraal genoemd, de
kleine vos en de dagpauwoog. De aanwezig
heid van al deze vlinders en vooral van hun
larven en eieren vormt een tafeltje-dek-je
voor sommige zangvogels. Ze zullen niet ver
van de brandnetelbosjes nestelen en
misschien wel er in.
De knoppen in de braamstruiken springen
haast open. Dat houdt een belofte in voor
veel heerlijke bramen in het najaar. Met vele
andere planten, bomen en struiken vormen
ze een geweldig foeragedomein voor bes- en
zaadetende vogels.
Terwijl we verder lopen zien we een opge
schrikte haas wegrennen. Een ree, door de
haas (en door ons) gestoord, gaat ook in de
bescherming van het struikgewas.
We gaan weer naar de boot. Het water is
mooi helder gebleven, ondanks ons ge-vaar,
we zien de levendige onderwaterwereld van
muggenlarven, waterkevers en larven van
kokerjuffers. Plotseling is daar een stekel
baarsje, een groene kikker begint te kwaken.
Verder roeiend komen we bij een petgat. De
bladeren van de waterlelie en de gele plomp
zijn opgerold onder water te zien, straks
zullen ze zich aan het oppervlak van dit
water ontrollen.
Let u in de zomermaanden eens op het
aangevreten blad, dat is meestal het werk
van de larve van het waterleliekevertje en
van de waterlelievlinder.
Het water is hier bijzonder helder, we kijken
zeker een halve tot driekwart meter onder
water.
Het weer verandert, de zon gaat schuil
achter dikke wolken, waaruit weldra de
eerste regendruppels vallen. We zorgen zo
vlug mogelijk terug te gaan. Het is voor
vandaag genoeg.
Bij een volgend kijkje in de natuur beginnen
we bij de rietkraag. Er is intussen veel

gebeurd! Een verscheidenheid van planten
komt nu volop in bloei: gele lis, water
ranonkel (familie van de scherpe boter
bloem), echte koekoeksbloem, diverse
muursoorten. De bekende waterlelie en gele
plomp komen met hun bloeistengels al bijna
boven water. De zeggesoorten hebben al
zaad gezet. Het kalmoes met z’n gegolfde
blad is ook aanwezig. De plant komt
oorspronkelijk uit China en is waarschijnlijk
vroeger door monniken meegebracht. In ons
klimaat zet het kalmoes geen zaad, maar
plant zich voort door de wortelstok. Riet
vermeerdert zich ook op deze manier en kan
perjaarwel 15 meter uitgroeien. Riet,
mattenbies, grote en kleine lisdodde zijn
planten die gemakkelijk heen en weer gaan
op de stroom, wind en golfslag. De lisdodde
wordt ook wel ’rietsigaar’ genoemd,
vanwege de mooie bruine cilinder bovenaan
de bloeistengel, waarin zich het zaad
bevindt. Als het zaad rijp is gaat het net als
bij de paardebloem, hangend aan een pluizig
parachuutje, de lucht in, gedreven waar de
wind het brengt.
Boven het wateroppervlak verrijzen al de
grote waterweegbree en de zwanebloem.
Met enkele weken zullen de prachtige
bloemen te zien zijn. De krabbescheer komt
op sommige plaatsen boven drijven. Deze
plant werd vroeger in het najaar opgevist om
te dienen als meststof voor kwekerijen. Ze
zijn stikstofrijk. In het plassengebied
worden ze ook wel ’hanekammen' genoemd.
We komen dan bij een moerasje, de meege
brachte laarzen gaan u goede diensten
bewijzen. Al overstappend van de ene naar
de andere vegetatiepol (voornamelijk
gevormd door diverse grassen en pluim-
zegge) gaan we dieper het terrein in. Het
veenmos is goed zichtbaar. Op de iets
drogere grond staat de smeerwortel in bloei.
Er zijn talloze soorten en aantallen planten
te bewonderen, zoals: blaartrekkende
boterbloem, wederik, moerasbasterd-
wederik, harig wilgeroosje, sommige
schermbloemen en de wateraardbei. Onze
dag is helemaal goed, als we opeens een
grote zeldzaamheid aantreffen: één enkele
gevlekte rietorchis! Milieuverontreiniging is
er mede schuldig aan, dat orchis-soorten in
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het Loosdrechtse gebied bijna uitgestorven
zijn en zonnedauw helemaal niet meer
voorkomt.
Hier en daar zijn de rietkanten helemaal wit
van het moeraswalstro. Daar bovenuit gaat
ons oog over vele struiken en boomsoorten,
waarvan de al genoemde zwarte els, de berk,
gagel, wilg en es de bekendste en meest
voorkomende zijn.
In de maanden juli en augustus wordt het
langzaam stiller op, aan en in het water. De
vogels maken zich klaar voor de reis, enkele
blijven nog rondhangen tot het begint te
vriezen, dan vliegen ze ook weg om de
vorstgrens voor te blijven.
Als het wintert liggen de plassen er voor het
oog heel anders bij. De eerste schaatsers
gaan voorzichtig het ijs op. Zij komen op
plaatsen waar we in de zomer ook met een
boot nooit doordringen. Wat een geweldige
schoonheid ontstaat er, als de rijp op het riet
en de takken beschenen wordt door de lage
winterzon! In de gevallen sneeuw kunnen we

op zoek gaan naar pootafdrukken en andere
diersporen.
En we wachten op het voorjaar, tot alles
weer opnieuw begint, bloeiend en boeiend
altijd weer!
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De vogelrijkdom van Loosdrecht

Dick A. Jonkers

Van de binnen onze landsgrenzen broedende
vogelsoorten komt bijna de helft binnen de
gemeente Loosdrecht voor.
Tijdens de inventarisatie ten behoeve van de
’Avifauna van Midden- Nederland’ werden
88 verschillende vogelsoorten vastgesteld.
Deze verscheidenheid is voor een groot deel
te danken aan de variatie aan biotopen.
Enerzijds wat oud loofbos tegen de hoger
liggende Gooise zandgronden en de erf-
beplanting van de bebouwing met huizen en
boerderijen. Anderzijds de graslanden met
hun afwatering en het door vervening
ontstane landschap. Daarin liggen de grote
plassen en legakkers, rietzomen en -landjes,
verlandingsvegetaties met struwelen en
moerasbos in diverse leeftijdsstadia. Voorts
bevinden zich op Loosdrechts grondgebied
de landgoederen Nooitgedacht, Eikenrode
en Sypesteyn.
Zowel de cultuurvolgende vogels als bos-,
weide-, water- en moerasvogels kunnen hier
broedgelegenheid en voedsel vinden.
Over de geschiedenis van de vogels in
Loosdrecht is niet veel bekend. Wat
vastgelegd is gaat over nuts- of prutsdieren
of dieren die opvielen door hun bijzonder
gedrag. Een in dit opzicht belangrijke bron is
de Gooi- en Eemlander2).
Hieruit blijkt, dat er vroeger zelfs ooievaars
in Loosdrecht broedden. Zo vermeldt deze
courant op 22 juni 1895 het volgende:
22 juni 1895 Loosdrecht. Groote kwajongens
hebben hier op de boerenhofstede van
P. Barreveld drie jonge ooievaars met de
moeder ontvreemd. Het mannetje vliegt
voortdurend te vergeefs rond om zijn
verloren gade en kroost te hervinden. Daar de
ooievaar -oodebaar- als ’schatdrager’ nog
steeds hoog staat aangeschreven, is het niet te
verwonderen, dat de eigenaar der hofstede,
waarop het nest zich bevond, over deze daad
niet best te spreken is.

Het is niet duidelijk of dit hetzelfde nest is
waarover in de editie van 9 mei 1896 zoveel
ophef wordt gemaakt.
9 mei 1896 Loosdrecht. 'n Ooievaar is nog
altijd een oodebaar, schatdrager, is nog altijd
een heileuver. En daarom te verwonderen is
het niet, dat sommige menschen, onder
toelichting, dat zij anders volstrekt niet
bijgelovig zijn -integendeel- er veel waarde
aan hechten zorg te dragen dat het ooievaars-
paar niet gestoord o f belemmerd worde.
Overkomt zoo'n paar ooievaars een ongeluk,
dan, ja ... ik weet het niet, maar daar volgt iets
op. Hier nu is door den hevigen wind Zondag
een ooievaarsnest, waarin zich eieren
bevonden met een broedend wijfje, van zijn
verheven rustplaats afgewaaid en 't nest is
vernield. Dat is jammer voor de dieren, die
geheel van streek, van woning beroofd,
rondvliegen steeds maar op de plaats des
onheils. Daar zal wat op volgen, daar moet
wat op volgen. Ons dunkt, daar zal wel heel
spoedig op volgen: het opnieuw plaatsen van
een wagenrad, dat de ongelukkige dieren in
staat zal stellen nog dit jaar met een paar
jongen naar de boorden van den Nijl te
vertrekken. Uit dankbaarheid brengen ze dan
misschien ’t volgende voorjaar nieuwe
schatten en een dubbele portie heil mede.
Precies veertien dagen later blijkt het
ooievaarspaar het heft zelf in handen te
hebben genomen, getuige het volgende
bericht:
23 mei 1896 Loosdrecht. Ooievaars -wie had
ooit kunnen denken, dat die dieren aan
sommige menschen nog een lesje zouden
geven?- Welk lesje? 't Is goed dat self-help
voorkomt op ieder levensprogram. Het paar
ooievaars namelijk dat hier zijn nest door den
wind zag vernietigen, is bezig een nieuw nest
te bouwen op een boom in het buitenverblijf
Nooit Gedagt. Op het gewoone rad -het rad
van avontuur om het zoo eens te noemen-
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wordt door dat span in het geheel niet
gewacht. Aanpakken is de boodschap.
Beginnen we in de huidige tijd eerst eens
rond te kijken binnen de bebouwing van
Loosdrecht, dan blijkt, zoals vrijwel overal
in Nederland, de huismus de broedvogel-
toptien aan te voeren. Minstens duizend
paren hebben er hun domein gekozen. Na
het broedseizoen trekken de oude vogels
met de uitgevlogen jongen naar de gewassen
die in de buitengebieden op het veld staan.
Op 23 september 1899 halen zij de courant
en wordt verzucht:
’/  Staat er dit jaar in de Loosdrechtse Eng met
de boekweit alweer niet best voor. Tengevolge
van de langdurige droogte tijdens den groei
en het aanhoudend buiig weer na het maaien
zal de opbrengst beneden het middelmatige
blijven. Waarbij komt dat de musschen, die
vroeger, toen de verbouw van dit gewas nog
op groote schaal geschiedde, zich in geringer
getale op elk der boekweitvelden vertoonden,
dit jaar in groote koppels op de akkers
nierstrijken om aan hunne vraat- en verniel
zucht bot te vieren. Verjagen helpt wel, doch
maar voor een halve minuut, en dan zijn de
brutaaltjes er weer, naar het schijnt met nog
meer honger dan tevoren.
Het was dus niet zonder reden, dat vroeger
overal in het land zogenaamde mussengilden
bestonden om deze ’plaagvogels’ te bestrij
den. Tegenwoordig is de huismus onder
Vogelwet 1936 de enige on voorwaardelijk

onbeschermde soort! Andere talrijke
vogelsoorten binnen de bebouwing zijn
merel, spreeuw en het kauwtje dat ook wel
torenkraai wordt genoemd. De laatst
genoemden zijn altijd in groepjes voedsel-
zoekend aan te treffen op de bouwlanden bij
Zonnestraal en op het grasveld van de
Egelshoek. Tegen de avondschemer zijn op
sommige plaatsen honderden rondvliegende
exemplaren tot uit de wijde omgeving
afkomstig waar te nemen op weg naar hun
gezamenlijke slaapplaatsen. Zij vliegen
daarbij veelal twee aan twee, want de
paarband blijft het hele jaar gehandhaafd.
Een typische cultuurvolger, die de steen
woestenij voor lief neemt en hoofdzakelijk
onder de pannendaken van oude huizen
broedt, is de gierzwaluw. Van oorsprong is
het een soort die in het gebergte thuishoort,
's Zomers zijn de enkele paren met hun
sikkelvormige silhouetten met hoge snelheid
achter elkaar jagend en krijtend boven het
dorp en tussen de huizen te zien. Van de
mezen is de koolmees goed vertegenwoor
digd. Het grote aanbod van nestholtes in de
vorm van nestkasten draagt hier in hoge
mate toe bij. Wat meer naar de randen van
de bebouwing, speciaal op de plaatsen waar
in tuinen struiken en coniferen groeien en
ook op veel plaatsen in de moerasbossen is
de heggemus te vinden. Dit qua kleur en
gedrag muisachtige vogeltje heet in de
volksmond ook wel bastaardnachtegaal. De
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zang klinkt bij lange na niet zo welluidend als
die van de nachtegaal, die zich vroeger
blijkbaar met verscheidene paren in het
gebied ophield.
2 mei 1896 Loosdrecht. De nachtegalen
-Noord-Afrikaanse zoowel als Hollandsche,
de laatste bijgenaamd kikkers- beginnen
zomer in ’t hoofd te krijgen. Met zingen
hebben zij tenminste een begin gemaakt. Was
nu 7 weer ook maar wat meer zomerachtig.
Tot circa 1960 broedden aan het Oud-Loos-
drechtse gedeelte van de Rading nog
nachtegalen.
Op enkele plaatsen in de lintvormige
bebouwingen nestelen nog steeds huis-
zwaluwen die hun nesten onder goten of
boeiboorden maken. De melkstaartjes-zij
hebben een witte stuit- profiteren van de
enorme hoeveelheden insekten in de
omgeving. Ook de boerenzwaluwen,
nestelend in stallen, schuurtjes of onder
bruggen met hun nesten aan spijkers of
andere uitstekende delen, weten wel raad
met de enorme hoeveelheden muggen. Van
de uilen kwam tot 1960 de kerkuil als
broedvogel in de N.H. kerk van Loosdrecht
voor. Zoals op zo veel plaatsen in ons land is
hij daar sindsdien niet meer gesignaleerd.
Eén van de hoofdoorzaken is het ontbreken
van veldmuisplagen. Nog wel aanwezig zijn
de ransuil, die in oude kraaien- en ekster-
nesten broedt en de bosuil, een echte
holenbroeder. Beide soorten zijn veel
minder afhankelijk van muizen. Van de
bosuil zijn enkele paren verspreid over de
gehele gemeente aanwezig. In januari en
februari is zijn bibberige oe-oe-oe roep
volop te horen.
De graslanden zijn niet zo vogelrijk. Voor de
Tweede Wereldoorlog was de situatie geheel
anders. De weilanden ten oosten van de
Nieuw Loosdrechtse Dijk waren toen
bijzonder rijk aan kieviten, tureluurs,
grutto’s, kemphanen en watersnippen.
Tegenwoordig huizen daar nog slechts
kleine aantallen kieviten en grutto’s.
Tureluurs en watersnippen broeden er
alleen nog incidenteel en zeer verspreid in de
graslanden. Van de kleine zangvogelsoorten
is de veldleeuwerik in deze biotoop het
talrijkst. Verder huizen er ook graspiepers

Nachtegaal.

en een enkele gele kwikstaart. Zijn naaste
verwant, de witte kwikstaart, ook wel akker-
of bouwmannetje genoemd, houdt zich meer
bij bebouwing op.
Een bijzonder vogelrijk gebied is het
landgoed Terra Nova in Oud Over, dat tot
1952 bij de gemeente Loosdrecht behoorde.
Het zware geboomte van het oude loofbos,
overgaand in drassig elzenbroekbos, de
verscheidenheid aan boomsoorten en de
weelderige ondergroei maken het tot een
waar dorado voor vogels. Kenmerkende
soorten voor het bos als grote bonte specht,
boomkruiper en tjiftjaf bewonen dit gebied.
In doorgeschoten moerasbossen zijn tussen
de struwelen en andere vegetatie fitis en
tjiftjaf talrijk, daarnaast zijn ook zwartkop,
tuinfluiter en grasmus present. Hoog in de
bomen leven boomvalk en wielewaal. In de
elzebossen van voor de Tweede Wereld
oorlog kwamen deze beide soorten nog niet
voor. Toen die bossen niet meer voor
geriefhout werden gekapt, kregen de bomen
pas gelegenheid om flink de hoogte in te
groeien en boden zij broedgelegenheid. In
het winterhalfjaar zijn de zomergasten
verdwenen en bezoeken, vooral tijdens
invasiejaren, grote groepen sijzen de
elzeproppen. Samen met de groepjes
rondzwervende spreeuwen vormen zij een
voorname voedselbron voor overwinterende
sperwers.
Niet minder interessant zijn de plassen. Een
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opvallende verschijning is de fuut, door
sommige oude inwoners van de streek met
aalduiker betiteld. Deze vogelsoort is de
laatste decennia flink in aantal toegenomen.
Bijna honderd jaar geleden was de situatie
wel even anders. De Gooi- en Eemlander
van 2 juli 1892 publiceerde dat de water-
vogelstand van loenen of duikers, twee
andere namen voor de fuut, sterk was
achteruitgegaan. De belangstelling voor de
fuut was niet zonder reden. De soort werd
voortdurend vervolgd om het dons, dat een
duur exportartikel naar Engeland was. Daar
maakte men er polsmoffen en hoofddeksels
van. De beroepsvissers was de achteruitgang
zeer welkom, want zij beschouwden deze
viseter als een regelrechte bedreiging voor
hun broodwinning.
Meerkoeten met hun witte bles op de kop
zijn langs vrijwel ieder water broedend te
vinden. Buiten het broedseizoen dobberen
er duizenden wintergasten op de plassen.
Het waterhoen (hikstart) is minder op
vallend. Bij het minste gevaar rennen of
zwemmen zij naar de dichtstbijzijnde
begroeiing. Evenals de meerkoet grazen zij
's winters op de graslandjes die zich dicht bij
dekking en/of open water bevinden. De
graslandjes van de na het zomerseizoen
ontvolkte caravanterreinen staan in hun
speciale belangstelling.
De waterwildjacht werd vroeger beroeps
matig volop beoefend en uit die tijd stammen
ook tal van bijnamen voorde eenden. Wilde
eenden heetten 'vollen', talingen 'halfjes’,
smienten ’fluiteenden’, kuifeend ’beider',
nonnetje ’schar’, en grote zaagbek ’pen-
duiker'. Op de plassen schijnen tegen
woordig minder eenden voor te komen dan
vroeger. Er wordt wel beweerd, dat de
aanleg van de randmeren hiervoor verant
woordelijk is.
De knobbelzwaan ontbreekt op heel veel
plaatsen, ofschoon het plassengebied een
ideaal broedgebied vormt. De bestrijding,
die te vuur en te zwaard wordt uitgevoerd,
draagt er zorg voor dat de stand zeer laag
blijft. Drijfveer voor deze overigens legale
vervolging is de overlast die groepen
knobbelzwanen veroorzaken in de om
ringende polders. Koeien lusten het gras of

de muur (’vogelmier’) die groeit op plaatsen
waar de zwanen hun uitwerpselen deponeer
den niet meer.
De sierlijke zwarte stern komt nog steeds
met enkele paren op Loosdrecht voor. De
aantallen hiervan zijn sterk gedecimeerd.
Deze moerasstern zocht zijn voedsel, dat uit
insekten bestaat in moerasterreinen en
petgaten langs de Drecht, Muienveldse Wet
en de Vuntus. Bloemrijke graslanden staan
eveneens zeer in hun belangstelling.
De nesten worden gebouwd op krabbescheer
en boven drijvende wortelstokken van
waterplanten. Zijn witte neef, de visdief,
verging het al niet veel beter. Op de Derde
Plas broedden enkele tientallen paren op het
zogenaamde visdieveneiland en werd er ook
genesteld op de verspreid staande schiet-
hutten.
De kok- of kapmeeuw is één van de vogels
die profiteert van onze welvaartsstaat. Er
nestelen zoveel paren in het plassengebied,
dat eieren van deze soort geraapt moeten
worden om de kolonies enigszins binnen de
perken te houden. Voor overwinterende
kokmeeuwen, afkomstig uit Noord- en
Oost-Europa, vervullen de plassen een
belangrijke funktie als slaapplaats. Tellingen
hebben aangetoond, dat op de Stille Plas en
Derde of Vierde Plas soms 14.000 kok
meeuwen overnachten2*. Overdag zoeken
de meeuwen voedsel in de aangrenzende
polders, binnen de bebouwing van Utrecht,
Vleuten, De Meern en Maartensdijk.
Tenslotte de vogels van de rietkragen en het
moeras. Wie kent de kleine karekiet niet die
uit het riet zijn zang laat horen. De grote
karekiet, die behoefte heeft aan hoog in het
water staand riet, is bijna verdwenen. Niet
alleen het ontbreken van nestgelegenheid
voor deze soort als gevolg van het recent
gevoerde maaibeheer speelt hierbij een rol.
De situatie in het overwinteringsgebied in
Afrika oefent in nog belangrijkere mate zijn
invloed uit.
Rietzanger en rietgors, soms afgewisseld
door een paar bosrietzangers, snor- of
sprinkhaanrietzangers huizen vaak nog
dieper in de rietvelden. In de opsomming
mag de koekoek niet ontbreken. De
talrijkheid van de kleine karekiet heeft ertoe
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geleid, dat de koekoek haar eieren vaak in
de nesten van deze soort deponeert. De
koekoek is dan ook met vele tientallen paren
in het plassengebied aanwezig. Bruine
kiekendieven waren vroeger als broedvogel
aanwezig. Zij bleven weg vanaf de tijd dat
het riet niet meer werd gemaaid. Ook de
purperreigers verdwenen. Hiervoor wordt
de hoeveelheid neerslag in het overwinte-
ringsgebied rond de Niger in Afrika als
belangrijkste factor aangewezen. Deze soort
broedde onder andere bij de Drecht en de
Weersloot, niet ver van de eendenkooi.
Ondanks het verdwijnen van nogal wat
vogelsoorten en de achteruitgang ervan,
waardoor ze slechts sporadisch waar te
nemen zijn, valt er nog heel wat te genieten
in het Loosdrechtse. Wellicht vormt deze
bijdrage een aansporing om zelf de vogel
rijkdom met oog en oor te gaan beleven.

NOTEN
1) Alleyn, W.F., L.M.J. van den Bergh,

S. Braaksma, Th.J.F.A. ter Flaar, D.A. Jonkers,
Ff.N. Leys & J. van der Straaten, 1971. Avifauna
van Midden- Nederland. Van Gorcum, Assen.

2) Jonkers, D.A., R.A. Koole & J. Taapken, 1987.
Vogels tussen Vecht en Eem. Avifauna van het
Gooi. de Vechtstreek en de Eempolders.
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken,
Hilversum.

3) Lam, E., 1985. Natuurhistorische notities uit de
Gooi-en Eemlander. Vogelwerkgroep Het Gooi
en Omstreken. Uitgavenummer 53.
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Ruimtelijke ordening in Loosdrecht

J. van den Kommer

Streekplan ’Utrecht’

In de provincie Utrecht geldt het streekplan
’Utrecht', dat provinciale staten bij besluit
van 28 november 1986 hebben vastgesteld.
Het streekplan geeft aan het gebied van de
gemeente Loosdrecht -globaal genomen-
de volgende aanduidingen:
-  natuurgebied met bijzonder medegebruik

voor zover het betreft het plassengebied,
dat mede een rekreatieve functie heeft;

-  natuurgebied voor zover het betreft het
Vuntusgebied, een deel van het stergebied
en een deel van het gebied ten zuiden van
de Nieuw- Loosdrechtsedijk. Binnen
delen van het gebied is rekening gehouden
met te handhaven rekreatieve voorzienin
gen;

-  agrarisch gebied, al dan niet met natuur
waarden voor zover het betreft gebieden
tussen de ’s-Gravelandsevaartweg en de
Molenmeent, een deel van het stergebied
en een deel ten zuiden van de Nieuw-Loos-
drechtsedijk;

-  stedelijk gebied waar het betreft woon
gebieden langs de Oud- en Nieuw-Loos-
drechtsedijk en de bebouwde kom van
Nieuw-Loosdrecht;

-  te ontwikkelen woningbouwlokatie voor
een deel van het gebied ten westen van de
Molenmeent.

Bestemmingsplannen

In hoofdlijnen valt het grondgebied van
Loosdrecht te onderscheiden in buiten
gebieden, woongebieden met hetgeen
daartoe aan voorzieningen behoort en voor
een klein deel industriegebied. Achtereen
volgens zullen de bestemmingsplannen die
voor de desbetreffende gemeentedelen
gelden, in procedure of in voorbereiding
zijn, worden belicht.

Buitengebieden

De totstandbrenging van bestemmings
plannen is veelal een moeilijke bestuurstaak,
die al in de voorbereidingsfase veel tijd
vergt. Dat geldt zeker voor bestemmings
plannen voor de buitengebieden. Het
buitengebied geeft als regel een verweven
heid van belangen te zien, die onderling
uiteenlopen en daardoor zelfs tegenstrijdig
kunnen zijn. Het betreft de belangen van
een agrarische bedrijfsvoering, belangen
van natuurbehoud en van natuurweten
schappelijke en landschappelijke aard,
belangen van andere dan agrarische bedrij
ven, van burgerbewoning en van de sector
van de rekreatie die vanzelfsprekend voor
Loosdrecht van bijzonder belang is. Teza
men bepalen deze het beeld van het landelijk
gebied. De in één plan te dienen belangen
kunnen tegenstrijdigzijn. Het duidelijkst ligt
dat in het vlak van de agrarische of rekrea
tieve belangen, die zich vaak niet verdragen
met de belangen van natuurbehoud en
instandhouding van de ecologische waarden.
Al deze belangen moeten met elkaar
verzoend kunnen worden.
Het zal dus geen verbazing wekken, dat voor
het grootste deel van het buitengebied nog
een bestemmingsplan van oudere datum
geldt, te weten het bestemmingsplan
'Landelijk gebied’ van 1958. De daarin
gelegen gronden hebben in hoofdzaak de
bestemming ’water, moeras, riet en oever
landen’, alsmede een agrarische bestem
ming. Het bestemmingsplan is sterk verou
derd en de herziening ervan is dan ook
essentieel. Aan het eind van de jaren zestig
werd met de voorbereiding van de herziening
van een deel van het oude plan begonnen.
Een herziening, die het buitengebied omvat,
dat is gelegen ten noorden van de Oud-Loos-
drechtsedijk, het (mede) agrarisch gebruikte
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stergebied en het mede voor agrarische
doeleinden benutte gebied ten zuiden van de
Nieuw-Loosdrechtsedijk. De gemeenteraad
heeft het bestemmingsplan pas op 30 mei
1984 kunnen vaststellen. Gedeputeerde
Staten hebben het plan gedeeltelijk goedge
keurd. Bij de Kroon zijn tegen de gedeelte
lijke goedkeuring en de gedeeltelijke
onthouding van goedkeuring beroep
schriften in behandeling. Naar verwachting
zal het plan in 1988 rechtskracht verkrijgen.
Daarna zal een bestemmingsplan gaan
gelden, dat voornamelijk een conserverend
karakter heeft. Reeds nu staat echter vast,
dat het plan opnieuw aangepast moet
worden. Daartoe zal onder andere behoren
de ekonomische en daaraan gekoppelde
ruimtelijke invulling van een bedrijven-
terreintje aan de 's- Gravelandsevaartweg,
terwijl een andere aanpassing de kwestie van
de woonboerderijen betreft. Op steeds meer
boerderijen loopt de agrarische bedrijfs
voering sterk terug of wordt beëindigd. In
verband daarmede dient een antwoord te
worden gegeven op de vraag hoe de vrij
komende opstallen mogen worden gebruikt.
Gelet op onder meer de ervaringen met het
bestemmingsplan 'Landelijk gebied' van
1984 is bij de voorbereiding van een bestem
mingsplan voor het plassengebied gekozen
vooreen andere aanpak. Bij de ontwikkeling
van dit plan is een duidelijke ekonomische
problematiek betrokken. Medio 1985 is
aangenomen, dat het rekreatiegebeuren in
Loosdrecht een teruggang vertoont.
Omtrent de diepere oorzaken daarvan werd
deels in het duister getast. Uiteraard was er
wel wat bekend, zoals de aantrekkingskracht
van de randmeren op (grotere) vaartuigen.
Toch was daarmee lang niet alles verklaard.
Het vermoeden bestond, dat er niet mee kon
worden volstaan Loosdrecht wat 'op te
poetsen’, doch dat het nodig zou blijken te
zijn in mindere of meerdere mate structurele
aanpassingen te doen verrichten. Aan het
Koninklijk Ingenieurs- en Architektenburo
Haskoning te Nijmegen is toen opdracht
verstrekt een ruimtelijk-ekonomische
structuurschets voor Loosdrecht en de
Loosdrechtse plassen te ontwikkelen, die
mede basis zou moeten zijn van een bestem

mingsplan voor het plassengebied. Bij
besluit van 23 april 1987 heeft de gemeente
raad in principe gekozen voor een beleid dat
zich moet richten op verschillende fronten,
die bijdragen tot vergroting van het ekono-
misch draagvlak in de gemeente. Prioriteit
wordt gegeven aan het verbeteren van de
toegang tot de Loosdrechtse plassen
(Mijndense sluis) en de rekonstruktie van
het centrum van Oud-Loosdrecht. Tevens
besloot de raad er mee in te stemmen, dat
een voorontwerp van een bestemmingsplan
voor het plassengebied ontworpen zal
worden. In 1987 is aan genoemd buro
opdracht verstrekt een ontwerp-bestem-
mingsplan voor te bereiden en wel voor het
volgende gebied:
1. het Loosdrechtse plassengebied ten

zuiden van de Oud-Loosdrechtsedijk en
de Bloklaan, voor zover niet vallend
binnen het bestemmingsplan 'Tussen de
Dijken’;

2. het zuidelijke deel van de Oud-Loos
drechtsedijk, met als grens het gebied dat
binnen het bestemmingsplan 'Tussen de
Dijken’ valt;

3. het noordelijke deel van de Oud-Loos-
drechtsedijk tot een diepte van maximaal
200 m, tussen de Horndijk en de grens
van het gebied dat in het bestemmings
plan 'De Drie Kampjes’ valt;

4. de oostzijde van de Horndijk tot een
diepte van ± 200 m, vanaf de Oud-Loos-
drechtsedijk;

5. de Veendijk;
6. het gebied van het bestemmingsplan

'Muyeveld' (deel Nieuw- Loosdrechtse-
dijk, 't Breukeleveensemeentje en deel
Stille Plas).

De voorkeur gaat er naar uit om één
bestemmingsplan voor het gehele gebied te
ontwikkelen. Centraal staat daarin het
plassengebied met zijn toeristisch-rekrea-
tieve functie en de uitstraling ervan naar de
aangrenzende bebouwing langs de dijken.
Zodanige planopzet sluit het beste aan bij
het toeristisch- rekreatieve gebeuren op de
plassen en de aangrenzende dijken.
Het ligt in de bedoeling het bestemmingsplan
nog in de zittingsperiode 1986- 1990 aan de
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gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden.
Overigens wordt in het bestemmingsplan
voor het plassengebied niet het gebied
meegenomen, waarvoor de gemeenteraad in
1974 het bestemmingsplan Tussen de
Dijken' heeft vastgesteld. Het plangebied
van 'Tussen de Dijken' wordt globaal aan de
westzijde begrensd door de plassen, aan de
noordzijde door de Oud- Loosdrechtsedijk,
aan de oostzijde door het stergebied en aan
de zuidzijde door de Weersloot. In het
bestemmingsplan is getracht een strikte
scheiding te maken tussen de natuur
gebieden en de voor rekreatieve doeleinden
benutte gebieden. Hierin liggen de grootste
caravanparken van Loosdrecht. Prioriteit
heeft de uitvoering van het zogenoemde
middelste separatiekanaal, dat ten doel
heeft caravanparken aan de Nieuw-Loos-
drechtsedijk langs de kortste weg via water
aan te laten sluiten op de derde Plas. Het
verrichten van de daarvoor nodige werk
zaamheden is in handen van het Piassen
schap Loosdrecht en omstreken.

Woongebieden

In Oud-Loosdrecht zijn de bestaande
woongebieden geconcentreerd bij de
Vuntuslaan/Heulakker en aan het Oppad
achter het ontmoetingscentrum 'Het
Trefpunt’. In Nieuw-Loosdrecht is het
bestaande woongebied vooral geconcen
treerd tussen de Nieuw-Loosdrechtsedijk,
de Molenmeent, de Radingen het zuidelijke
gedeelte van De Tjalk. Daarnaast is er een
bestaand woonwijkje ten noorden van de
Molenmeent aan de Raaweg en ’t Jagers-
paadje. Al jaren is de voortgang van de
woningbouw in de gemeente Loosdrecht een
klemmend probleem. De behoefte aan
eengezinswoningen en woningen voor
alleenstaanden en onvolledige gezinnen
blijkt niet alleen uit het aantal personen, dat
op het gemeentehuis woonruimte heeft
aangevraagd, doch eveneens uit het in 1987
vanwege het Ekonomisch Technologisch
Instituut te Utrecht opgemaakte rapport
'Woningbehoefte in Loosdrecht'. Het
rapport concludeert, dat tussen 1987 en 1991
een aantal van 405 woningen voor gezinnen

en voor alleenstaanden c.q. onvolledige
gezinnen dient te worden gebouwd. Daarna
is er tot het jaar 2000 een te verwachten
jaarlijkse behoefte aan 50 a 60 woningen.
Intussen is een volkshuisvestingsplan voor
deze gemeente opgesteld, dat de raad heeft
vastgesteld in zijn vergadering van 25
februari 1988. De bouwlokaties zouden naar
evenredigheid zo goed als mogelijk gevon
den moeten worden in Oud- en in Nieuw-
Loosdrecht. Voor de opvang van woning
zoekenden is de gemeente op zichzelf
aangewezen. Een beroep op gemeenten in
de provincie Utrecht met een groeifunctie
kan niet worden gedaan.
In het vinden van nieuwe bouwlokaties
zitten echter nu juist de problemen. Immers,
waar gebouwd gaat worden gaat dat in deze
gemeente veelal ten koste van landelijk
gebied en de daarin gelegen hoog aange
schreven waarden van natuurwetenschappe
lijke en landschappelijke aard. Het behoeft
daardoor geen verder betoog, dat de
lokaties voor woningbouw uiterst schaars
zijn. In Oud- Loosdrecht komt ten oosten
van het Oppad nog een relatief kleine strook
grond in aanmerking voor bebouwing.
Daarvoor is in procedure gebracht het
bestemmingsplan 'De Drie Kampjes II’.
Daarin is ruimte voor ongeveer 22 woningen.
Tevens wordt grond bestemd voor scholen
bouw met het oog op de dringend noodzake
lijke verplaatsing van de school voor
bijzonder onderwijs in Oud-Loosdrecht en
de nagestreefde verplaatsing van de Irene-
school. Het bestemmingsplan mag worden
beschouwd als een laatste afronding van
woningbouw in geconcentreerde vorm in
deze kern. Voor zover daarna woningbouw
wordt uitgevoerd in dit deel van de gemeente
zal dat alleen kunnen geschieden door
middel van inbreidingen.
Met betrekking tot de woningbouw in
Nieuw-Loosdrecht zijn de lokaties ’Eikenro
de’ en ’Ter Sype’ aktueel. Het grondgebied,
dat het bestemmingsplan ’Eikenrode’ bevat
betreft het weiland naast het landgoed
’Eikenrode' tussen de Nieuw-Loosdrechtse
dijk en de bebouwing aan de Acacialaan.
Het is een zogenaamd globaal bestemmings
plan, dat de gemeenteraad op 29 maart 1984
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heeft vastgesteld en waarin de bouw
mogelijk wordt gemaakt van maximaal 221
woningen op 188 bouwkavels. Thans moet
het plan nog gedetailleerd worden uitge
werkt. Als alles meeloopt kan in 1988 de
realisering van het bestemmingsplan
zichtbaar worden.
Het bestemmingsplan ’Ter Sype' moet gaan
voorzien in een uitbreiding van de bestaande
dorpskern Nieuw-Loosdrecht in zuidweste
lijke richting. De begrenzing wordt gevormd
door de Nieuw-Loosdrechtsedijk, de singels
aan de zuidzijde van het gerealiseerde
bestemmingsplan ’Hallinckveld’, de Rading
en aan de zuidwestzijde de kwekerij van de
heer M. Scheltema en de grens van het
bestemmingsplan ’Sportkomplex Hallinck
veld’. Aan de totstandkoming van het
bestemmingsplan ’Ter Sype’ bestaat grote
behoefte, omdat de gemeente nu eenmaal
dringend om woningbouwterrein verlegen
zit, waarop ter voorziening in de eigen
woningbehoefte vooral woningbouw in de
gesubsidieerde sektor kan worden uitge
voerd. Het plan, met een bouwkapaciteit
van ongeveer 600 woningen, is voor de
voorziening in de plaatselijke woning
behoefte onmisbaar. Ook in het provinciale
streekplan is de beoogde dorpsuitbreiding
aangeduid. De gemeenteraad heeft in zijn
vergadering van 30 juni 1983 het bestem
mingsplan ’Ter Sype’ vastgesteld en daarbij
een deel van de bij hem ingediende bezwaren
ongegrond verklaard. Tegen het bestem
mingsplan is tot bij de Kroon beroep
ingesteld. De bezwaren houden verband
met de aanwezigheid van het vliegveld
Hilversum in de nabijheid van ’Ter Sype’ op
grondgebied van de gemeente Hilversum.
Eén van de aanvliegroutes is in het verlengde
van de woningbouwlokatie gesitueerd. De
Kroon heeft bij haar besluit van 18 december
1987 aan het plan gedeeltelijk goedkeuring
verleend. Uiteindelijk is maar een derde
deel goedgekeurd (circa 150 a 200 wonin
gen).
De problematiek van met name het bestem
mingsplan 'Ter Sype’ in relatie tot het
vliegveld Hilversum heeft het gemeente
bestuur genoodzaakt vroegtijdig uit te zien
naar een alternatieve woningbouwlokatie.

Het oog is gevallen op een gebied ten
noorden van de Oud-Loosdrechtsedijk
tussen de Molenmeent en de ’s- Graveland-
sevaartweg. In het kader van het streekplan
’Utrecht’ is indertijd bij het provinciaal
bestuur aandacht gevraagd voor deze
aangelegenheid. Dat heeft er in geresul
teerd, dat in het streekplan in het desbetref
fende gebied de aanduiding is opgenomen
van 'Te ontwikkelen woningbouwlokatie'.
Het provinciaal bestuur heeft daarmee een
opening gelaten binnen dat gebied een
bestemmingsplan voor ongeveer 300
woningen te ontwikkelen, indien onver
hoopt het bestemmingsplan 'Ter Sype' niet
of slechts in geringe mate kan worden
geraliseerd.

Slot

Op Loosdrecht staat vanwege haar aantrek
kelijkheid een grote druk. Veel mensen
leggen beslag op een (te) kleine ruimte.
Verder is in het agrarische produktieproces
de technische vooruitgang voortgeschreden.
Met moderne middelen wordt het agrarisch
bedrijf uitgevoerd, waardoor gemakkelijker
natuur- en landschappelijke waarden
worden aangetast. Kunnen alle processen
onbelemmerd in gang worden gezet dan zou
Loosdrecht veel, zo niet alles, van haar
aantrekkingskracht verliezen. Daarom moet
er gestuurd worden. Het gemeentebestuur
heeft de taak daaraan leiding te geven door
het totstandbrengen, handhaven en zo nodig
realiseren van bestemmingsplannen.
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Spoorweg Hilversum-Loosdrecht-
Nieuwersluis op ’dood spoor’
J. Daams Czn.

Zo’n zeventig jaar geleden was een reis van
Hilversum via Utrecht naar bijvoorbeeld
Rotterdam of Den Haag geen simpele zaak.
Utrecht had namelijk twee stations. Het
huidige Centraal Station en het station aan
de Maliebaan (nu het Spoorwegmuseum).
Bij dat laatste station kwam de trein uit
Hilversum aan. Wie verder wilde reizen naar
bovengenoemde grote steden moest per
tram de hele stad door om aan het andere
eind de trein te nemen.
Wat zou dit veel eenvoudiger zijn als er een
spoorlijn was van Hilversum naar Nieuwer
sluis. Vandaar zou regelrecht naar beide
steden kunnen worden gereisd. Bovendien
waren Leiden en Haarlem dan door de
Haarlemmermeer ook makkelijk te berei
ken.
Alleen... die spoorlijn van Hilversum via
Loosdrecht naar Nieuwersluis was er (nog)
niet. Toch was de afstand slechts veertien
kilometer. Maar wat niet is kan nog komen,
moet er toen gedacht zijn.
Een zekere H.N. Thyssen had in 1907 al aan
de minister van Waterstaat een vergunning
aangevraagd voor het aanleggen van dit
ontbrekende stukje. Hij had berekend dat er
voor de aanleg van de lijn een bedrag van
een miljoen gulden nodig was en hij ging op
pad om subsidies te verkrijgen1).
Hij zocht voor zijn plan niet alleen steun bij
de gemeenten Loosdrecht, Loenen en
Hilversum en de provinciebesturen van
Utrecht en Noord-Holland, maar ook bij de
Tweede Kamer. Want niet alleen het
verkeer van Oost naar West zou met deze
lijn gebaat zijn, maar ook dat van West naar
Oost. Door een lid van de Tweede Kamer
werd daar nadrukkelijk op gewezen2'.
In de vergadering van 15 december 1913 zei
de heer De Monté verLoren: De verbinding
Nieuwersluis-Hilversum zou een niet onbe
langrijke weg kunnen worden, niet alleen

voor binnenlandsch, maar in de toekomst
ook voor internationaal verkeer. Deze
verbinding kan dan worden gebruikt voor de
uitvoer van landbouwproducten van de
Haarlemmermeer in oostelijke richting,
vooral naar Duitsland en kan de omweg via
Amsterdam vermeden worden.
De brief van Thyssen, gericht aan het
gemeentebestuur van Loosdrecht, werd
besproken in de raadsvergadering van
13 december 19133’.

Notulen

We volgen nu de notulen van enkele
vergaderingen.
Er is een verzoek van H. N. Thyssen binnen
gekomen om een subsidie voor de aanleg en
exploitatie van een lokaalspoorweg van
Hilversum naar Nieuwersluis.
Na voorlopige bespreking worden B. en W.
gemachtigd elders een onderzoek in te
stellen. In een nadere vergadering zal de
zaak opnieuw behandeld worden. Er gingen
brieven naar de gemeenten Gorssel en
Noordwijk. Alleen Gorssel reageerde. Uit
het antwoord bleek, dat het in deze
gemeente ging om de aanleg van een
tramlijn.
In een volgende vergadering werd dan ook
aan B. en W. opgedragen nadere inlichtin
gen te verschaffen over voorwaarden die
konden worden gesteld bij de aanleg van een
spoorweg. Voorts gaf de voorzitter te
kennen, dat Hilversum en Loenen geen
subsidie zouden verlenen.
In diezelfde vergadering van 13 februari
1914 besloot de raad een voorschot te
verlenen. De burgemeester stelde voor een
bedrag van ƒ 30.000,- te verstrekken, maar
dit werd verworpen met zes stemmen tegen
en één stem voor. (De raad telde toen zeven
leden.) De raadsleden werden het eens over
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Het H.E.S.M. station van Vinkeveen.
Een zelfde station zou ongetwijfeld ook in Nieuw-Loosdrecht gebouwd zijn als...

een bedrag van ƒ 25.000,-. Eén van hen
vond dit zelfs nog te veel. Hij had ƒ 20.000,-
voorgesteld.
Nu was er in 1898 een maatschappij opge
richt om de Haarlemmermeer door de
aanleg van spoorwegen toegankelijk te
maken. Vanuit Aalsmeer kwamen er in de
periode van 1910-1915 lijnen naar Haarlem,
Amsterdam, Leiden, Alphen a/d Rijn,
Uithoorn en Nieuwersluis. Deze maatschap
pij , ’de Hollandsche Electrische Spoorweg
maatschappij’ (H.E.S.M.) diende in 1914 bij
de minister een zelfde plan in als de heer
Thyssen4\  Maar de minister, de toen zo
bekende ir Lely, antwoordde dat Thyssen
tot 1 oktober 1915 gelegenheid kreeg een
exploitatie-overzicht in te dienen'’’.
Heel laconiek schreef een der directeuren,
de heer Kalff, daarop aan zijn collega Van
Oyen: Het is jammer, maar we zullen geduld
moeten hebben.
Maar op 23 december 1914 kwam in Loos
drecht het bericht binnen, dat de heer

Thyssen de door hem gemaakte plannen en
al zijn rechten en aanspraken op concessie
voor de aanleg van de spoorweg over had
gedaan aan de H.E.S.M. in Amsterdam.
Voor welk bedrag hij dit gedaan heeft is niet
bekend. Of was dit soms de ƒ 5.000.- die in
het jaarverslag van de H.E.S.M. stond als
onkosten voor onze lijn?
In de gemeenteraadsvergadering van 20 mei
1915 werd een nieuw voorstel van de
H.E.S.M. besproken. Nu werd een subsidie
van ƒ 50.000,- gevraagd. De raad eiste
echter meer gegevens. De vraag werd
gesteld of er een station in Loosdrecht zou
komen. Verder wilde de raad weten hoeveel
haltes er zouden komen en hoe vaak de
treinen zouden stoppen. Een van de
raadsleden merkte op, dat de doorvaart van
de ’s-Gravelandse Vaart niet mocht worden
belemmerd. Ook dienden de andere
doorgangen overbrugd te worden. De
voorzitter beloofde plechtig, dat hij hierover
de nodige informaties zou inwinnen. Een
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besluit werd niet genomen.
Nieuwe problemen werden behandeld in de
raadsvergadering van 29 juli 1915. Er was
een brief binnen gekomen van de heer
P. Dwarshuis.
De notulist meldde: Hij acht het wenselijk
om voor zijn bezittingen een gewijzigde
richting te verkrijgen.
De spoorlijn was namelijk geprojecteerd
over de terreinen, die nu nog bekend staan
als 'De Drie Kampjes’ en die waren in bezit
van Dwarshuis; deze kreeg echter van de
raad nul op het rekest.

Voor waarden

Bijna een jaar later, in de gemeenteraadsver
gadering van 6 april 1916 werd het besluit
genomen gedurende dertig jaren een
subsidie van ƒ 1.500,- te verlenen aan de
H.E.S.M. Wel werden er een negental
voorwaarden gesteld, waarvan er enkele
niet om liegen'1’.
Volgens het proza van de notulist luidde een

van de voorwaarden: De lijn moet voor den
eersten juli 1919 gebouwd zijn en op dien voet
in exploitatie zijn gebracht. De maatschappij
antwoordde kort maar krachtig: Dit nu is ene
onmogelijkheid. Dit werd gemotiveerd met
de mededeling: De onderhandelingen
omtrent de subsidiëring met de betrokken
gemeenten zijn nog niet afgelopen, die met de
provinciën en den Staat kunnen eerst na
afloop daarvan beginnen. Daar volgt de
onteigening met de daaruit wellicht voort
vloeiende proceduren. Het zal mooi zijn als
alle benoodigde terreinen in 1919 in het bezit
onzer Maatschappij zijn. Dan eerst begint de
aanleg die twee a drie jaar tijd zal vorderen.
Reeds nu kan dus gezegd worden, dat het
onmogelijk is aan de gestelde bepaling, dat de
trein in Juli 1919 rijden moet, te voldoen en
dat deze termijn minstens tot 1921 o f1922 zou
moeten worden verlengd.
In feite zag de maatschappij liever helemaal
geen tijdsbepaling opgenomen. De
gemeente Loosdrecht had in haar besluit,
aan de hand van een tekening, zelf al de
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Station Nieuwersluis.

plaats van het station en de drie haltes
vastgelegd. Die vaststelling kwam echter
alleen de minister toe. Het besluit diende
dus te worden gewijzigd.
Maar... voor de H.E.S.M. waren er grotere
problemen.
De toegezegde bijdragen van de belangheb
bende gemeenten en andere instanties
waren bij lange na niet voldoende om een
voorschot van de Staat te verkrijgen.
Bovendien was al gebleken, dat de aanleg-
kosten van de lijn (een miljoen gulden) te
laag waren geraamd. Het bedrag kwam nu
op minstens ƒ 2.100.000,-.
De Maatschappij berichtte in november
1916, dat ervan Loosdrecht een subsidie van
ƒ 100.000,- werd verwacht. Ruim het
dubbele dus van de toegezegde ƒ 45.000,-.
Toen was voor Loosdrecht de maat vol.
Op de veertiende november 1916 ging de
volgende mededeling naar de H.E.S.M.: De
raad besluit met algemeene stemmen dat dit
bedrag met het oog op de draagkracht der
ingezetenen niet kan worden betaald.

Ook de andere besturen lieten het afweten,
waarop het doek definitief viel.
In het jaarverslag over 1916 van de H.E.S.M.
lezen wij dan ook: De Minister van Water
staat berichtte ons geen vrijheid te kunnen
vinden om voor deze ontworpen spoorweg de
beschikbaarstelling te bevorderen van een
groter rijksvoorschot dan de som der
bijdragen van de provinciale, gemeentelijke
en andere besturen en belanghebbenden en in
geen geval meer dan een derde gedeelte der
geraamde kosten.
Ten gevolge daarvan verzochten wij de
belanghebbende gemeenten bijdragen te
willen verlenen tot een gezamenlijk bedrag
van een zesde gedeelte der raming, hetgeen
echter tot geen bevredigende uitslag leidde.
Onder deze omstandigheden meenen wij
onze pogingen tot de totstandkoming der
bedoelde lijn te moeten staken.
Het gehele bestand van de wel gerealiseerde
lijnen in de Haarlemmermeer bleek trou
wens niet rendabel. In 1935 werd het traject
Uithoorn-Aalsmeer gesloten voor reizigers-
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vervoer. Hetzelfde gebeurde drie maanden
later met de lijn Haarlem-Aalsmeer. In 1936
volgde ten slotte de liquidatie van de
H.E.S.M .7*.

Het tracé van de lijn

Als we nu, in 1988, het tracé van de spoorweg
bekijken dan mogen we dankbaar zijn dat de
aanleg ervan niet is doorgegaan.
Vanaf de aftakking van de spoorweg
Hilversum naar Utrecht, halverwege de
Hollandse Rading, liep de lijn over de
Zuiderheide tussen ’t Hoogt van ’t Kruis en
Hoorneboeg. Dat gedeelte moest worden
ingegraven. Dan door het Loosdrechtse Bos
(nu Zonnestraal), om daarna door de
tegenwoordige woonwijk Hallinckveld het
station Nieuw Loosdrecht te bereiken.
Vervolgens door de weilanden langs het
gebied rond de Ster. Kruiste dan de Oud-
Loosdrechtsedijk en ging door de Vuntus.
Stak dan de Horndijk over en over een dijk
door het Loenderveen. En kwam dan zo in

Oud Over. Met een draaibrug werd de rivier
de Vecht gepasseerd, om tenslotte via
Loenens gebied in Nieuwersluis te eindigen.
Het is eigenlijk onbegrijpelijk, dat Loos-
drechts vroede vaderen met dit onderwerp
indertijd zo ingenomen waren!

NOTEN

1) Gemeentearchief Loosdrecht 195/6.
2) Handelingen 2e Kamer 1913-841.
3) Gemeentearchief Loosdrecht 195/6.
4) Rijksarchief Den Haag, H.E.S.M. 268.
5) Rijksarchief Den Haag, H.E.S.M. 279.
6) Gemeentearchief Loosdrecht 195/6.
7) Archief NS, Utrecht. H.E.S.M.

115



De Sypekerk te Nieuw-Loosdrecht

F. Brand

De Onbegrypelycke goedertierenheyt der
eeuwige goedheyt, ... leert ons door een
voorbeeldige kragt, dat de kerken moeten
vermeenigvuldigt worden, als Olyfplanten
rondom haare tafel.

Deze tekst staat in de stichtingsoorkonde
van de Sypekerk en werd geschreven in het
jaar ’Duyzent-Vier hondert, den zesden dagh
na den Zondagh, op welcke men zingt in de
Kercke Gods judica' (= 10 april 1400). Het
originele, in het Latijn geschreven document
bestaat niet meer, maar wij beschikken wel
over een tweetal vertalingen van de oor-
spronkeijke akte, gemaakt in de zeventiende
eeuw1’. In de ’Copie Authenticque' van de
fundatiebrief uit 1400 staat een aantal feiten
die voor de geschiedenis van Nieuw-Loos-
drecht van belang zijn.

De eerste berichten

Algemeen wordt aangenomen, de naam zegt
het al, dat Oud-Loosdrecht er eerder was
dan Nieuw-Loosdrecht. We moeten toe
geven dat dit waarschijnlijk ook wel zo is,
maar... het wordt nergens bevestigd! De
oudst bewaarde berichten betreffen namelijk
niet het dorp Oud-, maar juist Nieuw-Loos
drecht!
In een akte uit 1300 worden door een zekere
kanunnik Maurits enige landerijen over
gedragen aan het kapittel van de Dom te
Utrecht voor de oprichting van het St.-
Thomas-altaar. Deze percelen lagen in villa
Ter Sipe in Jurisdiction Amilii de Minden
famuli in parochia de Lonen (in het dorp
Ter Sype in het gerechtsgebied van Amelis
van Mijnden, behorend tot de parochie
Loenen)2*.
Het zou best mogelijk kunnen zijn dat hier
vanouds een nederzetting bestond, gevestigd
vanaf de hoge Gooise gronden op een

natuurlijke verhoging in het veen. Waar
schijnlijk kwam de ontwikkeling van beide
dorpen pas na 1300 echt goed op gang. De
parochie Loosdrecht met een eigen kerk (te
Oud-Loosdrecht) wordt vanaf die tijd
genoemd. In Ter Sype wordt dan melding
gemaakt van een kapel, die door bisschop
Frederik van Blankenheim in 1400 is
verheven tot zelfstandige parochiekerk.
Voordat het zover was zal er door de
'Sijpsen' wel het nodige geklaagd zijn, want
een (doop-)kapel was wel aardig, maar ter
kerke gaan betekende voor hen een fikse
wandeling.
In de fundatiebrief lezen we, dat ridder
Wouter, als Heer van Mijnden, met andere
parochianen en inwoners van Ter Sype de
bisschop heeft gewezen op deze onhoudbare
toestand. Uitvoerig wordt geschreven over
de natte weegen in het Winter Saison, ...de
verre afgeleegentheyd der plaatsen, ...de
gevaarlycke middelen, en moeyelycke
passagien, ...de bezoekingen van dekrancken
enzovoort.
Bisschop Frederik van Blankenheim, door
dusdaanige smeekingen bewoogen zynde,
verhief de Capelle in der Zype tot een
Nieuwe Parochiale Kercke. Hier ligt de
oorsprong van de beide dorpsnamen. ’Oude
Kerk’ (Oukerck) en 'Nieuwe Kerk’ (Ter
Sype), beide gelegen in ’die Loesdrecht’.
Analoog daaraan: Oud- en Nieuw-Loos
drecht.
De grens tussen de beide parochies werd
door middel van grenspalen aangegeven.
Die met het Gooi was al eerder gesteld. De
eerste brieven daarover dateren van 13433).
Deze grens werd nu ook de parochiegrens.
Die met (Oud-)Loosdrecht werd de weg
naar Hilversum, waar de Moolen staat van de
Heer Wouter van Mynden (= de Molen
meent).
De nieuwe parochie kreeg de beschikking
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Duidelijk zichtbaar het hogere oostelijke deel
dat de oorspronkelijke kapel geweest zou zijn.
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over een bewaarplaats voor de Hostie, van
de Heylige Olie, en van de andere Sacramen
ten en Relicquien, over een doopvont, een
voorhof, een kerkhof en een vrije begraaf
plaats.

Het kerkgebouw

Bouwkundigen menen dat het koor van de
kerk dateert van voor 1400. De bouw van het
schip en de toren wordt gesteld op ruime tijd
daarna. Alhoewel er geen exacte gegevens
over bestaan, neemt men aan dat de uitbouw
van kapel tot pseudobasiliek, en de bouw
van de toren rond 1450 waren voltooid. Aan
het verhoogde oostelijke deel, dat dus de

oorspronkelijke kapel zou zijn geweest,
werd eerst de ongeveer 20 meter lange en 7
meter brede rechthoekige kerk gebouwd.
De toren aan de westzijde ligt gedeeltelijk
ingebouwd. Het is een typisch Utrechtse
dorpstoren, zoals we die onder andere
vinden in Westbroek, Eemnes-Buiten en
Soest. Hij is uit drie kubusvormige ge
ledingen opgetrokken. In de tweede
geleding komen twee spitsbogige blindnissen
voor. De derde geleding vertoont drie
nissen, waarvan de middelste geopend is en
het galmgat vormt. De hoeken van deze
bovenste geleding zijn van natuurstenen
blokken voorzien. Later werd het schip
vergroot door het aanbrengen van twee

117



zijbeuken, elk vier meter breed. Daarbij
werden slanke zuilen met kapitelen toege
past om het dak te schragen. Zo ontstond in
die vijftiende eeuw de ons nu bekende
ruimte, verdeeld in drie beuken, overdekt
met houten tongewelven4*.
Het aantal inwoners van Loosdrecht liep in
die eeuw sterk terug. Sprak men in 1494 nog
over het feit dat er ten overlijden van Hertoge
Karei 250 haardsteden (huizen) waren, rond
1500 telde men er nog maar 1005). Dit
doordat de bevolking dickwil gebrandschat,
berooft ende een deel van heuren inwoonen-
den gevangen, gescat zijn geweest. Ruim een
derde deel leed bittere armoede en moest
met bedelen aan de kost komen. Zij die nog
iets verdienden deden dat in de landbouw,
de veenderij, met wol spinnen of bezems
maken van heide.
De sterfte onder de bevolking was groot en
de ruim 6000 pond wegende klokken, die in
de Sypetoren hingen, zullen vaak dienst
gedaan hebben. Zeker in de jaren dat de pest
in het land rondwaarde moet het zware
geluid vaak tot ver in de omtrek hoorbaar
zijn geweest. Loosdrecht werd door deze
gevreesde ziekte onder andere getroffen in
1557. Veel bewoners vonden toen de dood,
ook de beide zielzorgers. Zowel in Oud- als
Nieuw-Loosdrecht was er toen een vacature.

Na de reformatie

In 1578 ging Loosdrecht als een van de eerste
dorpen in de Vechtstreek tot de Hervorming
over. Vrijwel gelijktijdig met Amsterdam.
Nicolaas Johannes Thol, voorheen priester
te Oud-Loosdrecht, werd in dat jaar
predikant van zowel Oud- als Nieuw-Loos-
drecht. Vermoed wordt dat de Reformatie
in Loosdrecht vrij rustig is verlopen; er zijn
geen berichten bekend van geweld of
beeldenstorm. De enorme verwoestingen,
die in vele kerken werden aangericht, gingen
Loosdrecht voorbij. Het doopvont en de
heiligenbeelden werden (mogelijk in het
geheim) achter de kerk begraven. Bomen en
struiken werden er op gezet en de stukken
bleven zo’n 260 jaar ongestoord in de grond
verborgen, totdat in 1840 ds De Haas
opdracht gaf de stobben in zijn tuin te

rooien. Toen stuitten de arbeiders op de
stenen gevaarten. Het doopvont heeft de
tand des tijds niet helemaal doorstaan. Sterk
verweerd en in twee stukken kwam het weer
aan het licht.
De archeologische of kerkhistorische
waarde van het opgegravene werd op dat
moment niet genoeg onderkend, want de
beelden en het vont belandden niet op de
plaats waar ze hoorden, maar in de tuin van
de ambachtsheer Hacke van Mijnden. Ze
bleven in het bezit van de familie Hacke,
totdat Jonkheer van Sypesteijn het kasteel
liet bouwen en met zijn museum begon. Hij
kreeg het voor elkaar dat het vont naar het
kasteel werd overgebracht, maar... daar
ging het weer de tuin in! Pastoor A.E.
Rientjes uit Maarssen ontdekte het daar en
schatte het op zijn waarde. Honderd jaar
gebruik als bloembak had het vont geen
goed gedaan. Rientjes stelde, gezien de
ouderdom van ruwweg 500 jaar, dat we hier
inderdaad te maken hadden met het
doopvont dat er al bij de ingebruikneming
van de kerk moet hebben gestaan. Vanwege
de hoogte ervan en de grootte van de kuip
zou het nog voor de immersio (doop door
onderdompeling) zijn gebruikt^.
Het hardstenen vont blinkt uit door de
voorstellingen en versiering. De meeste
oude doopvonten uit die tijd hebben
gewoonlij k eenvoudig traceer- of maaswerk.
De acht afbeeldingen zijn moeilijk te
onderscheiden. Rientjes beschreef ze als
volgt, van rechts naar links: een mensfiguur,
een arend, een leeuw, een os, een pelikaan,
een klimopblad of roos van Tudor, een
wijnrank met druiventros en een hert. Al
deze figuren hebben vanouds een bepaalde
symbolische betekenis. De mens is het
symbool voor de apostel Mattheus, de arend
voor Johannes, de leeuw voor Marcus en de
os voor Lucas. De pelikaan is een Christus-
symbool, enzo verder.
Dit mooie gotische doopvont kreeg gelukkig
in 1962, na de laatste restauratie van de
kerk, weer zijn oorspronkelijke plaats en
taak terug. De beelden waren inmiddels
verkocht. Helaas is niet bekend waar ze zijn
gebleven.
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De dorpskerk te Nieuw-Loosdrecht, J. Bosboom.
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’t Frans geboeft

In 1672 kwamen de Fransen in Loosdrecht.
Hun legeraanvoerder, de Hertog van
Luxemburg, was al plunderend, brandend
en moordend vanuit Utrecht naar Hilversum
getrokken. Stadhouder Willem III had de
gehele Vechtstreek onder water laten
zetten, zodat de Fransen niet verder in
Holland konden doordringen. De Loos-
drechters, benauwd voor een mogelijke
inval, stuurden op 5 oktober hun gedepu
teerden met geld naar Hilversum. Alhoewel
de Hertog hun beloofde dat ons dorp geen
geweld zou worden aangedaan, viel drie
dagen later toch een bende van circa 100
ruiters Loosdrecht binnen. De bevolking
vluchtte richting Amsterdam en zocht boven
het IJ een goed heenkomen. De beide
dorpen werden op een beestachtige wijze
geplunderd71. Ook de Sypekerk werd door
hen niet ontzien. De soldaten verbleven er
ruim een jaar. Preekstoel, banken en
lambrizering dienden tot brandhout en de
grote torenklok werd verbrijzeld. Nadat de
bevolking in 1674 was teruggekeerd, liet
men van de brokstukken een nieuwe, wel
veel kleinere klok gieten. Dit werd pro Deo
gedaan door de gebroeders Hemony,
klokkengieters te Amsterdam. Deze klok
hangt er nu nog.
Het randschrift luidt:
'K WYERD VAN 6000 PONT DOOR 'T
FRANS GEBOEFT TOT GRVYS; 'K
WEECH1700 NU EN DY EN OPNYEVW
GODESHVYS. YANADRYAENS
OVDENSTEYNENDE YAN GERRYTS
ROEYC, KERCK MESTERS YNDER-
TYT, ANNO 1675.
Ook de pastorie van ds Heirmans was zwaar
beschadigd en moest eigenlijk nodig
herbouwd worden. Hij heeft dat zelf niet
meer meegemaakt. In 1684 stierf hij, 59 jaar
oud. Na precies dertig jaar in Loosdrecht te
hebben gestaan, kreeg hij als laatste rust
plaats een witmarmeren graftombe,
geplaatst tegen de buitenmuur van de kerk
aan de pastoriezijde. Volgens overlevering
heeft daarop gestaan:
Laat preeken, die het preeken lust; Ik ruim
myn plaats en lig in rust8).

Van deze tekst is echter niets meer terug te
vinden. Wel is de afbeelding op de voorkant
nog redelijk te onderscheiden: een gehar
naste figuur die de christen-krijgsman
voorstelt. Deze afbeelding diende een
tiental jaren geleden tot voorbeeld bij het
ontwerpen van het Nieuw-Loosdrechtse
kerkzegel.

Restauraties

Restauraties van kerk en toren kwamen
vaak slechts met de meeste moeite tot stand.
Niet alleen wegens financiële problemen,
maar ook, zoals in 1937, gewoon door onwil
(of ondeskundigheid) bij de provinciale
bestuurders. Zij meenden dat de toren van
niet veel meer dan plaatselijke betekenis was
en alleen het feit dat zo’n toren waard is om
behouden te blijven, hem nog niet tot een
monument maakt. Gelukkig hadden Burge
meester en Wethouders van Loosdrecht en
de Rijksmonumentencommissie daar een
andere mening over9’.
De toren was toen door blikseminslag,
plantengroei en doorwaterende muren
ernstig in verval geraakt. Onder leiding van
de architect Q.K.W. Oosschot werden bij
deze restauratie onder andere 5000 stuks
gehakte profielstenen, 50.000 bakstenen en
40.000 middeleeuwse restauratiestenen
gebruikt. De lelijke bijbouwsels en hokken
aan de buitenkant werden afgebroken en
een elektrisch verlichte klok werd in de spits
geplaatst. Niet iedereen was hier erg
gelukkig mee, getuige de tekst: Volkomen
noodeloos wordt de weidschheid van het
avondlandschap verbroken door deze vurige
aanmaning van den voortjagenden tijd. In
het algemeen vond men het resultaat
fantastisch, maar er bleef toch nog wat te
wensen over: ... om dan tegelijkertijd voor
den goede verstaander voelbaar een protest
uit te schreeuwen tegen den vloek van het
stijlloos verhaspelde aanleunende kerk
gebouw. Het is een eereplicht voor Loos
drecht, dat nu ook de kerk eens onder handen
genomen wordt10).
Kennelijk was de grote opknapbeurt van het
kerkgebouw in 1902 niet zo grondig gedaan
als wenselijk was, ondanks het feit dat zelfs
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een gedeelte van het dak van het koor toen
was vernieuwd11*. Tijdens die restauratie
was men zeer onbehouwen te werk gegaan.
Bij het verwijderen van een oude kalklaag
ontdekte men daaronder een tekst in zwarte
en rode gothische letters welke zonder meer
werd weggehakt. De bekende Loosdrechtse
schoolmeester en historicus J. Voogsgeerd
veronderstelde later dat het hier een tekst uit
de vijftiende eeuw betrof over de uitbouw
van de kerk, die in de dagen van de Hervor

ming achter de kalklaag was weggepleis-
terd12*.
Het heeft nog tot 1962 geduurd voordat de
middelen er waren voor een echt grondige
restauratie van de kerk. Het was toen ook
wel hoognodig en uitstel zou onverantwoord
zijn geweest. De noordgevel was danig
verzakt en bij regen waren de diensten nog
nauwelijks te volgen vanwege de lekkage.
Onder leiding van architect P. van der Sterre
verrichtte het aannemersbedrijf Huurman
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uit Delft de werkzaamheden. De totale
bouwkosten waren begroot op ƒ 346.500,-,
waarvan Monumentenzorg 60%, de provin
cie Utrecht 10% en de gemeente Loosdrecht
15% betaalde. De Hervormde gemeente
zelf moest zorgen voor de resterende 15%
plus nog eens ƒ 98.000,- voor de kosten van
de inventaris13̂. Bij deze restauratie werd
letterlijk de hele kerk overhoop gehaald. Dit
ook voor de installatie van de centrale
verwarming. De oude kalklagen op de
pilaren werden weggehaald. Ze bleken te
zijn opgetrokken uit beurtelings één ronde
zwarte lavasteen op twee lagen zacht rode
bakstenen. Dat was een kleurrijk gezicht.
Het grote eikehouten schot dat het koor
afsloot en waar de preekstoel voor stond,
werd afgebroken, zodat het koor weer bij de
kerk werd gevoegd. De grote rouwborden
van de familie De Haze uit 1725, die daar
hingen, kregen nu een plaats in de kerk. De
oorspronkelijke hoofdingang, door de
deuren in de westgevel van de toren, werd
weer in ere hersteld. Alles werd tijdens deze
gedaanteverwisseling onder de loupe
genomen, opgeknapt of zonodig vervangen.
Zo kon het fraaie orgelfront behouden
blijven, doch voor het oude orgel uit 1727
was geen redding meer mogelijk. Voor
ƒ 45.000,- werd een nieuw tweeklaviers
orgel geplaatst. Ook kwam er een andere
-  maar wel oude -  preekstoel. Deze was
afkomstig uit de oude gereformeerde kerk
van Bergambacht.
De rest bleef authentiek: de dubbele zitbank
uit 1727 van Ambachtsheer Gillis Graafland
en zijn vrouw Anna de Haze, met hun
wapens, de kaarsenkronen uit de 17e eeuw,
de antieke petroleumlampen, de predikants-
borden, de sierlijke doopboogjes uit 1655 en
de helleman. Deze laatste is eigenlijk een
uniek voorwerp. Ons is in Nederland slechts
één ander exemplaar bekend. De helleman
was vroeger verbonden met het torenuur
werk. Het poppetje gaf met de hamer in zijn
hand met een heldere tik aan, dat het tijd
was voor de predikant om zijn preek te
beëindigen.
Op zaterdag 30 november 1963 was de
overdracht van de geheel gerestaureerde
kerk zoals we hem nu kennen. We mogen

van geluk spreken dat de restaurateurs met
zorg bezig zijn geweest, zodat zoveel
mogelijk het oorspronkelijke karakter van
de kerk gehandhaafd bleef en de woorden
van bisschop Frederik van Blankenheim uit
de stichtingsoorkonde van 1400 ook nu nog
waarheid kunnen zijn:
...tot vermeerdering van de Goddelycken
dienst, ende tot aanwas van de Christelycke
devotie.

NOTEN

1) De eerste vertaling is een notarieel stuk van 4
januari 1639. Het werd ondertekend door de
Utrechtse notaris F. van Coesvelt en we vonden
deze tekst in het dagblad 'De Gooi- en
Eemlander’ van 5 juli 1933. De tweede is een
bijna gelijkluidend ’Nederduytsch Translaat’
van 16 december 1647, gezegeld door de justitie
van het Hof van Utrecht. R. A. Utrecht Archief
Mijnden nr. 140.

2) R.A. Utrecht Archief Domkapittel nr. 2945.
3) D.Th. Enklaar, ’Middeleeuwsche Rechts

bronnen van Stad en Lande van Gooiland’,
p. 20. Utrecht 1932.

4) Meta A. Prins-Schimmel en George E. van
Leersum, 'Langs de oude Utrechtse kerken'.
Baarn, 1975, pp. 111-112.

5) 'Enqueste ende informatie upt stuck van der
reductie ende reformatie van den schiltaelen,
voertijds getaxeert ende gestelt geweest over de
landen van Holland ende Vrieslant. ’ Uitgegeven
vanwege de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden, 1876.

6) A.E. Rientjes, ’De doopvont te N.Loosdrecht’,
Jaarboekje van het oudheidkundig genootschap
’Niftarlake’ 1932, pp. 1-6.

7) Th. J. Houtman, 'Onder Fransche Gewelde-
nary’, Jaarboekje van het oudheidkundig
genootschap ’Niftarlake’ 1940, pp. 12-16.

8) J. Jeroense, ’Koddige en Ernstige Opschriften,
Op Luyffens, Wagens, Glazen, Uithangborden,
en andere Taferelen’ dl. III, p. 63. Amsterdam
1698.

9) Dagblad ’De Gooi- en Eemlander’ van 11 juni
1937.

10) Dagblad 'De Courant’ van 8 oktober 1937.
11) Dagblad ’De Gooi- en Eemlander’ van 30

augustus 1902.
12) Dagblad 'De Gooi- en Eemlander’ van 19 maart

1904.
13) Hervormde Kerk Nieuw-Loosdrecht - De

Restauratie 1962. HKL-Archief Voogsgeerd,
collectie boeken.
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Een kerkklok in Oud-Loosdrecht
met een merkwaardige geschiedenis
Oorlogsbuit uit 1674
J. Daams Jzn.

In de N.H.-kerk van Oud-Loosdrecht hangt
een klok, die al aanleiding heeft gegeven tot
verscheidene artikelen in veelal weinig
toegankelijke publicaties. Alleen in Loos-
drecht zelf is er wel iets over bekend. Men
weet dat hij afkomstig is uit Frankrijk en dat
admiraal Cornelis Tromp er iets mee te
maken had en dat het Franse liedje ’Auprès
de ma blonde' een rol in het verhaal speelt.
In de oorlog, die met het rampjaar 1672
begon, heeft het Franse leger in deze
contreien flink huisgehouden.
J.G.Th. Grevenstuk, secretaris van Nifter-
lake, een vereniging die nu nog werkzaam is
in de Vechtstreek, schreef in het jaarboekje
van 1916.
In den vroegeren toren hingen twee klokken.
Toen de Franschen in 1673 uit Loosdrecht
moesten vluchten namen zij de klokken mee.
Achterhaald konden zij beide klokken niet in
veiligheid brengen en hebben toen één in de
Horren (een buurtschap bij Loosdrecht, aan
de wegnaar Kortenhoef) begraven. Vandaar
dat deze weg nog 'het Fransche pad’ heet. De
klok is echter tot heden niet terug gevonden.
Het verhaal dat de klok daar ergens in de
Vuntus zou liggen is nog bij vele Loosdrech-
ters bekend. Ook weet men nog wel iets over
de vernielingen, die de Franse legers hebben
aangericht. De troepen van de hertog van
Luxemburg hadden hun kampement
opgeslagen op de heide tussen 's-Graveland
en Bussum, het terrein dat nu nog 'Franse
Kamp’ heet. Vandaar uit 'ramponneerden
en plonderden’ zij de omgeving, evenals
vanuit Utrecht, vanwaar zij richting Loenen
en Kronenburg trokken. Ludovicus Smid
schrijft daarover in zijn Schatkamer van
Nederlandsche Oudheden (1737):
Dus alle moedwil uitgevoerd hebbende,
trokken zij met hunne gevangenen weder
naar Utrecht, achterlatende Kroonenburg en
Loenen, bezet en geplonderd. Maar eindelijk,

den 5 August, ’s morgens ten 8 uiren,
verlieten deeze rotzakken het slot te Kroonen
burg.
Grevenstuk vermeldde ook nog dat het
opschrift van de Franse klok begint met:
Au nom de Jesus, Marie et St. Joseph nous
avons esteré fondue et augmentée de Duoo du
consentement de mire Pierre Daniau, rector
etc. (In de naam van Jezus, Maria en
St.-Jozef zijn wij gegoten geworden en aan
God toegewijd (?) met toestemming van den
genadigen Heer Pieter Daniau, rector etc.)
Grevenstuk vroeg zich af hoe deze klok,
waarschijnlijk afkomstig uit de Vendée, in
Oud- Loosdrecht terecht was gekomen.
De Eerwaarde Heer A.E. Rientjes, pastoor
te Maarssen, is er na uitgebreid onderzoek
en met Franse medewerking, in geslaagd de
afkomst van deze klok nader te bepalen. Hij
beschreef dit in het jaarboekje van Niftarlake
uit 19342). De klok bleek gegoten te zijn voor
de kerk van Noirmoutier, gelegen op het
gelijknamige eiland ten zuidwesten van
Nantes, tegenwoordig goed bekend bij
vakantiegangers uit Nederland. De vraag
hoe de klok in Oud-Loosdrecht is terecht
gekomen bleef echter onbeantwoord. Een
door hem geraadpleegde Franse historicus
suggereerde echter dat: de klok afkomstig
zou kunnen zijn van oorlogsbuit, ten tijde van
Lodewijk de Veertiende, de Zonnekoning,
toen de Hollanders onze kusten onveilig
maakten.
Het onderzoek ging daarna verder, de
pastoor van Maarssen bleef geïnteresseerd
en in het jaarboekje van Niftarlake van
19373) ging hij uitgebreid in op een publicatie
in de Archives de Lugon door A.D. Pairier
getiteld 'de Noirmoutier a Oud-Loos-
drecht’4). Hierin geeft deze een juiste
weergave van de tekst op de klok, tezamen
met de identificatie van alle mensen die
daarbij betrokken waren. Ook het verhaal
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Klok met fragment van het franse opschrift.

van de tocht van de Hollandse vloot, waarbij
deze klok met nog vijf andere klokken werd
buitgemaakt, wordt daar uitgebreid behan
deld. De klok, die de naam van Marie Anne
draagt, was daarmee geïdentificeerd. Het
lot van de vijf andere klokken bleef echter
onbekend, al hoopte de Franse auteur dat
dit op den duur ook zou worden ontdekt.
Wel, voor een tweede klok is dat ook het
geval. Het betreft een klok, met de naam
Suzanne, die in de kerk van Kortgene op
Noord-Beveland hangt. De ontdekking
daarvan berust ook al op merkwaardige
toevalligheden. Dit wordt beschreven door
de heer H. Brunekreef in het tijdschrift van
de Historische Kring Loosdrecht, die zijn
gegevens heeft gekregen van ir A. Heijstek,
die na de oorlog een boekje over deze klok
heeft geschreven5̂ .
In de Tweede Wereldoorlog hadden de
Duitsers belangstelling voor kerkklokken

als oorlogsbuit. De klok van Oud-Loos-
drecht is aan dit lot ontsnapt, omdat hij tot
historisch monument werd verklaard.
Voor de klok van Kortgene werd een
dergelijke verklaring niet afgegeven. Deze
werd door de Duitse troepen uit de kerk
gehaald en op transport naar Duitsland
gesteld. De klok heeft dat land nooit
bereikt, doch is samen met andere klokken
in een aak terecht gekomen, die na het einde
van de vijandelijkheden in de IJsselmeer-
polders is teruggevonden. In 1945 kon deze
klok weer in Kortgene worden opgehangen.

De tocht van de Hollandse Vloot

In 1674 trok een machtige Nederlandse vloot
naar de Franse kusten. Bevelhebbers waren
Cornelis Tromp, Joost Banckert, Aert van
Nes en de graaf van Hoorne.
Dr Viaud Grand Marais beschrijft in een
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Onbekend schilderij van de kerk mel de
klokke toren.

pc

’Guide du Voyageur a Noirmoutier’ wat er
zich toen allemaal afspeelde. In kort bestek
komt het hierop neer, dat er op grote schaal
van alles vernield werd zoals gebruikelijk bij
dit soort ondernemingen. Er werd veel
verwoest, gewassen vernield en een bos
omgekapt. Het zou kunnen zijn dat de
aanwezigheid van Tromp iets met dat laatste
te maken had. (In ’s-Graveland, waar hij
woonde, was hij een enthousiast planter van
bomen, zo zeer dat de Franse bevelhebber
de Luxembourg wist dat je hem erg kon
treffen door het kappen van zijn bomen.)
Er werd bovendien aan de bevolking een
oorlogsschatting van 42.000 livres opgelegd,
een fors bedrag dat deze niet direct kon
opbrengen. Welnu, dat was blijkbaar geen
bezwaar. Er werden zes vooraanstaande
burgers als gijzelaars meegenomen, die hun
vrijheid pas weer zouden krijgen als dat
bedrag betaald was. De gijzelaars werden
naar Rotterdam gebracht en daar door de

Admiraliteit opgesloten. In 1676 werd de
schatting betaald, maar de gijzelaars werden
nog niet vrijgelaten. De Hollanders hadden
nog een onkostenrekening van 10.000 pond,
die ook moest worden betaald.
Pas in 1678 mochten ze terug, boos omdat
hun landgenoten niet eerder hadden betaald.
Bij de oorlogsbuit behoorden ook de zes
klokken van het eiland, waarvan de Marie
Anne nu in Oud-Loosdrecht hangt en de
Suzanne in Kort gene.
In elk geval heeft men in Noirmoutier niet
zulke goede herinneringen aan de Hollan
ders, evenmin als de Loosdrechters aan de
Fransen uit de tijd rond 1672.

Auprès de ma Blonde

In ’Een roemruchte geschiedenis’ vertelt
mevrouw G. Marx-van Ankum over het
verband tussen de klok van Oud-Loosdrecht
en het bekende Franse liedje Auprès de ma
Blonde6».

Dites-nous done, la Belle
oü est done votre mari?
II est dans la Hollande,
les Hollandais 1’ont pris
Que donneriez-vous, Belle
pour ravoir votre mari?
Je donnerais Versailles,
Paris et Saint-Denis.

Zeg eens, lief meisje
waar is je man?
Hij is in Holland
de Hollanders hebben hem te pakken
Wat zou je er voor over hebben, lief
om hem weer terug te krijgen?
Ik zou er Versailles,
Parijs en St.-Denis voorover hebben.

In ’le Livre des Chansons’ veronderstelt men
dat dit ’Auprès de ma Blonde’, vroeger een
soldatenliedje, tegenwoordig meer een kin
derliedje, in de zeventiende eeuw ontstaan
zou zijn, gezien de verwijzing naar de Hol
landers7».
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Dat de plaats van herkomst in 1936 al precies
bekend was, dankzij de publicatie in een tijd
schrift met de naam 'Archives de 1’évêché de
Luqon', is aan de samensteller van het boek
over volksliedjes ontgaan.
Het hele verhaal over klok, gijzelaars en
liedje leert ons dat uit allerlei onbekende lite
ratuurbronnen toch een heel bijzondere,
aantrekkelijke geschiedenis samengesteld
kan worden.

NOTEN
1) J.G.Th. Grevenstuk. De opschriften van alle

torenklokken in de Vechtstreek. Jaarboekje
Niftarlake 1916, pp. 57-77.

2) A.E. Rientjes. Over de herkomst, donateurs en
gieter van de klok van Oud- Loosdrecht.
Jaarboekje Nifterlake 1934, pp. 34-38.

3) A.E. Rientjes. Nogmaals de klok van Oud-Loos-
drecht. Jaarboekje Nifterlake 1937, pp. 52-54.

4) A.D. Pairier. ’De Noirmoutier a Oud-Loos-
drecht.’ Archives de 1’évêché de Lu$on 1936, pp.
404-424.

5) H. Brunekreef. De geschiedenis van twee
merkwaardige klokken in ons land. Tijdschrift
van de Historische Kring Loosdrecht, 1982, nr.
40, pp. 21-44.

6) G. Marx. Een roemruchte geschiedenis.
Historische Kringeltjes no. 7, mei 1975. Uitgave
H.K. Loosdrecht.

7) Le livre des Chansons, Collection des Cahiers du
Rhone, 1955.
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Het kasteel Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht

André van der Goes

Het geslacht Van Sypesteyn

De naam van het kasteel valt te herleiden tot
’het stenen huis in de Sijpe’. Dat het een
middeleeuws kasteel zou zijn geweest, is
door recente onderzoekingen onwaarschijn
lijk gebleken. De geschiedenis van het
kasteel is eigenlijk betrekkelijk kort. Het
wordt voor het eerst vermeld in een acht-
tiende-eeuwse genealogie van de Haarlemse
tak van het geslacht Van Sypesteyn. De
oorsprong van het kasteel zou liggen bij een
zekere Willem Nicolaasz (1261-1343),
waarvan wordt gesegt de stichter te sijn van
het huijs te Sijpesteijn op een Campe Lands,
gelegen in Loosdrecht op de limiten van
Hollandt en ’t Sticht van Utrecht, hem om
sijne trouwe diensten geschonken van graeff
Floris de 5 inden Jare 1288.
Hoewel de achttiende-eeuwse geslacht
registers een klinkende middeleeuwse
genealogie produceerden, heeft men tot op
heden niets kunnen vinden dat duidt op een
middeleeuws riddermatig verleden van de
familie.
De stamvader van het geslacht, Lambert,
kennen wij dankzij het patronymicum van
zijn zoon Evert Lambertsz van Sypesteyn.
Deze Evert was koopman in laken te
Utrecht. Zijn zoons kwamen in de maal
stroom van de opstand tegen Spanje terecht:
één eindigde op het schavot, twee anderen
op het kussen. De eerste heulde met de
vijand, de twee laatsten verzekerden voor
hun nageslacht de toegang tot de stand der
regenten die in de Republiek de lakens
uitdeelden.
Terwijl een deel der familie in Utrecht bleef,
waar zij in de achttiende eeuw uitstierf,
verhuisde de andere tak naar Holland. Deze
verhuizing kwam tot stand door de vererving
van het Hof van Hillegom op Cornelis van
Nijenrode. Heer van Hillegom en Kanunnik

ten Dom van Utrecht. De dochter uit het
omstreden huwelijk van Cornelis, Catharina
van Nijenrode, was gehuwd met Johan van
Sypesteyn.
Het Hof van Hillegom heeft interessante
gasten en bewoners gekend. Zo verbleef Jan
de Witt er graag om bij te komen van zijn
besognes als raadspensionaris. Een broer
van de bekende cartograaf Joan Blaeu heeft
er een aantal jaren gewoond, evenals Willem
Vleertman, die in 1704 de vlakte bij Blind-
heim (Blenheim) verkende en geschikt
achtte voor troepenbewegingen, zodat
Marlborough er zijn beroemde slag kon
leveren.
Tot circa 1665 werd het Hof bewoond door
de familie Van Sypesteyn. Toen werd het
geërfd door Cornelis Ascanius van Sype
steyn, die echter zijn domicilie te Haarlem
had. Deze jongeman kreeg als neef van Jan
de Witt de kans op een schitterende carrière.
Hij kocht in 1664 voor ƒ 2.600,- het leen
Sypesteyn te Loosdrecht en liet een onder
zoek instellen in de leenregisters van de
heerlijkheid Mijnden waartoe Sypesteyn
behoorde. Daar de oudste leenregisters
door brand verloren waren gegaan, leverde
dit onderzoek weinig op. De eerste gegevens
dateren uit 1572, toen ene Aert Abramsz
van Sijpesteijn met Sypesteyn beleend werd.
Het betrof een leen ter grootte van circa een
halve hectare, dat in 1591 zelfs in twee delen
gesplitst werd. Het deel dat in 1664 door
Cornelis Ascanius van Sypesteyn werd
gekocht, gold als de principale Huijsinge
ende Hofstede.
Dit stuk land (de ’hofstede’) was circa 0,2
hectare groot. Over de aard van het huis
werd niet gerept, maar wij kunnen veilig
aannemen, dat het niet een kasteel betrof.
Dit huis scheen verwoest te zijn, want in
1589 werd het een ruïne genoemd. Ook Van
Sypesteyn sprak in 1665 over het huis als een
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ruïne zodat, mede door teksten uit het
leenregister en koopactes, het aannemelijk
lijkt dat het huis na de verwoesting niet was
herbouwd. Kennelijk liet Cornelis Ascanius
het huis herstellen, want in een taxatie uit
1670 had het huis weer een huurwaarde.
Waarschijnlijk vermoedde Van Sypesteyn
een verband tussen de familienaam en het
leen. In elk geval voerde hij naast zijn titel
Heer van Hillegom ook die van Heer van
Sypesteyn. Dit ten onrechte, want Sypesteyn
was een leen zoals er zich honderd andere,
gelegen in Loosdrecht en Mijnden, bevon
den in de leenkamer van Mijnden. De
prerogatieven, welke een heerlijkheid
maakten tot wat zij was, ontbraken bij
Sypesteyn.
Lang heeft Cornelis Ascanius niet van zijn
Loosdrechtse bezitting kunnen genieten. In
1672 viel Lodewijk XIV de Republiek aan.
Dit leidde tot de val van Jan de Witt, die met

zijn broer Cornelis gruwelijk vermoord werd
te ’s- Gravenhage. In die zomer werd het
huis van Van Sypesteyn, die immers een
neef van Jan de Witt was, te Haarlem door
het volk bestormd en geplunderd. Van
Sypesteyn kon zich slechts met grote moeite
in veiligheid brengen.
In de strijd tegen de Fransen was het
formeren van groepen schaatsers, die het de
Fransen in de winter van 1673 nogal moeilijk
maakten, het grootste wapenfeit van
Cornelis Ascanius. De zomer van 1673
bracht echter nieuwe rampspoed voor de
familie. In juni werd Van Sypesteyn, tijdens
een soldatenoproer te Gorinchem, doodge
stoken. Enkele maanden later werd, tijdens
een heftig treffen tussen Hollandse en
Franse troepen, Sypesteyn volledig ver
woest. In 1691 werd over Sypesteyn gezegd
doet niets ter wereld in huijr alsoo door de
vijand vernielt en nu ten ene maal vervallen is.
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Uit dc episode van Cornelis Ascanius rest
onder meer een tekening waarop mogelijk
het door hem herstelde huis en een in zijn
opdracht neergezet hek afgebeeld zijn. De
wapenstenen, die dit hek sierden, zijn
bewaard gebleven. In de achttiende eeuw
werd op het terrein een boerderij gebouwd
die in de loop der jaren door een aantal
Loosdrechtse boeren gepacht werd. In 1804
werd Sypesteyn aan de toenmalige bewoner
van de boerderij verkocht.
Hoewel de grond aldus uit de familie was
geraakt, bleef deze toch belangstellend.
Enkele malen werd getracht het goed terug
te kopen, maar dit mislukte. Jonkheer Jan
Willem van Sypesteyn verdiepte zich in 1847
in de geschiedenis van het geslacht, dat in
1815 in de adelstand verheven was. Hij
verzamelde documenten over het oude leen.
Zijn zoon, Henri, slaagde erin 1902 tenslotte
in om wat naar zijn idee de kern van het
middeleeuwse leen was geweest weer in de
familie terug te brengen. Hoewel het leen in
de zestiende eeuw nauwelijks een halve
hectare groot was, had Henri van Sypesteyn
5,8 hectare nodig voor zijn plannen. Zo was
bijna een eeuw na de verkoop weer een Van
Sypesteyn de eigenaar van het oude leen
Sypesteyn.

Henri van Sypesteyn (1857-1937)

Alvorens verder te gaan met de beschrijving
van kasteel Sypesteyn, lijkt het opzijn plaats
om de persoon Henri van Sypesteyn wat
nader te beschouwen. Jonkheer Catharinus
Henri Cornelis Ascanius van Sypesteyn (in
de wandeling Henri genoemd), werd in 1857
te ’s-Gravenhage geboren. Zijn vader. Jan
Willem van Sypesteyn, was een gewaardeerd
historicus met een grote belangstelling voor
de familiegeschiedenis. Daarnaast legde hij
zich toe op het verzamelen van voorwerpen
en documenten op het gebied van de
genealogie, handschriften en portretten. In
1865 overleed Jan Willem en de acht jaar
oude Henri was stamhouder van het geslacht
geworden. Opgegroeid in een beschermde
omgeving, ontpopte hij zich als een roman
tisch, gevoelig mens. Evenals zijn vader
trachtte hij het bezit aan familiepapieren en

Cornelis Ascanius van Sypesteyn.

portretten te behouden en uit te breiden. Dit
deed hij uit een plichtsgevoel jegens zijn
voorouders enerzijds en met een grote passie
anderzijds. Het verzamelen zat Van Sype
steyn jr. in het bloed. Reeds in de achttiende
eeuw bezat een voorvader, Cornelis Asca
nius III (1694-1744), een uitgebreide
verzameling schilderijen, penningen en een
rariteitenkabinet. Henri's grootvaders
bezaten ook collecties: de één (Van Sype
steyn) had een waarlijk unieke collectie
handschriften, de ander (Van Vredenburch)
onder meer natuurkundige werktuigen,
delfstoffen en rotsstukken. De belangstelling
van de jonge Van Sypesteyn was veelzijdig
en ging gepaard met een grote studiezin.
Uiteraard was hij hierin beïnvloed door zijn
tijd. De negentiende eeuw werd gekenmerkt
door een grote belangstelling voor het
verleden, met name voor de nationale
geschiedenis. Deze belangstelling vond voor
een deel haar oorsprong in de Romantiek,
welke stroming ook duidelijk haar sporen
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achterliet in de wijze waarop de interesse
zich uitte en in de terreinen die bestreken
werden.
Van Sypesteyn was een veelomvattend
verzamelaar, zelfs naar negentiende-eeuwse
begrippen. Hij bracht niet alleen een
immense verzameling voorwerpen van kunst
en nijverheid bijeen, maar hij ’verzamelde’
ook tuinstijlen voor zijn kasteeltuin en park.
Tenslotte bouwde hij het kasteel, waarvoor
hij de bouwmaterialen als oude stenen,
haarden, deuren etc. ook verzameld had. Zo
vormt het geheel dat onder de noemer
Kasteel Sypesteyn valt wellicht één der
meest merkwaardige negentiende-eeuwse
collecties in Nederland.

Kasteel en tuin

Het Loosdrecht dat Van Sypesteyn in 1884
leerde kennen was een mooi, landelijk dorp.
Over Oud- en Nieuw-Loosdrecht werd eind
achttiende eeuw geschreven: De dorpen zijn
indedaad eene ter wederzijde met huizen, of
boerenwooningen bebouwde allee van
wilgenbomen, van de belendende landen,
door smalle en heldere wegslooten afge
scheiden (...) De bewoonde erven aan
wederzijden liggen mede meest allen in ’t
groen geboomte, en hebben hunne moes- en
bloementuinen; nabij de kerken, zijn de
getimmertens wel het meest in behoorelijke
orde; daar geen woningen staan, wordt het
oog verrukt door de heerelijkste weilanden,
of de aangenaamste bebouwde akkers.
Hoewel anno 1988 deze lyrische beschrijving
helaas niet meer geheel van toepassing is,
gold zij in sterke mate nog wel aan het eind
van de vorige eeuw. Voor het stukje
Loosdrecht schuin tegenover de Sypekerk
bracht Van Sypesteyn een verandering in het
landschap teweeg.
Nadat hij de terreinaankopen had afgerond,
begon hij aan een bodemonderzoek.
Hierdoor werden gegevens verkregen over
de vroegere toestand van Sypesteyn, met
name over de waterwerken, de fundamenten
der oude huizen en het vermoedelijke
kasteel. Ondanks de twijfel over de aard der
fundamenten, geldt dit onderzoek als de
tweede gedocumenteerde opgraving van een

kasteel die in Nederland plaatsvond.
Na aldus een deel van het terrein omgewoeld
te hebben, ging Van Sypesteyn over tot het
aanleggen van tuin en park. Hierbij werd
niet over één nacht ijs gegaan. Volgens
gegevens zou hij reeds jarenlang een studie
hebben gemaakt van de geschiedenis van de
tuinkunst. Een studie die haar neerslag vond
in zijn gedegen werk Oud-Nederlandsche
Tuinkunst (1910, ’s-Gravenhage) en die in
de praktijk werd gebracht met het ontwerp
van de tuin bij het kasteel. Er werd een
aanleg nagestreefd met als beginsel, dat
eventuele herstelling zoude geschieden in de
stijl toen het kasteel nog het laatst stond, het
einde der 16de eeuw met de overgang naar het
begin der 17de eeuw met het behoud van alle
middeleeuwse gegevens als historische
overblijfselen of in de stijl omtrent 1590 met
de overblijfselen uit andere tijd en een en
ander van later. Om dit te bereiken bracht
Van Sypesteyn een aantal essentiële
onderdelen van de oude tuinen bijeen. Zo
vindt men er een doolhof, een in grasvakken
verdeeld voorplein met een waterput, een
boomgaard en een park. Maar het accent ligt
toch wel op de slottuin, direct naast het
kasteel. Deze tuin, waarvan de geometrisch
aangelegde vakken met rozen beplant zijn,
werd door Van Sypesteyn de rozentuin
genoemd. De onderdelen van de tuin zijn
alle door de stichter historisch beredeneerd,
maar de normen heeft hij niet strak gehan
teerd. Enkele gedeelten zijn inderdaad
zestiende-eeuws van opzet, maar men vindt
er ook zeventiende en zelfs achttiende-
eeuwse elementen. Van Sypesteyn heeft,
verspreid over de verschillende onderdelen,
voorts nog een arboretum aangelegd, waarin
een aantal fraaie en zeldzame bomen en
heesters een plaats kregen. Hoewel de tand
des tijds en vooral ook de moeilijker
geworden financiële positie het geheel niet
onberoerd hebben gelaten, is de opzet nog
zeer duidelijk herkenbaar aanwezig. In 1911
was de aanleg van de tuin voltooid en waren
de oude fundamenten opgegraven en
onderzocht. Nu kon Van Sypesteyn verder
gaan met zijn plannen: de herbouw van wat
het oude stamslot zou zijn geweest. Zich
baserend op een achttiende-eeuwse aquarel
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Opgravingen fundering 1910. Voor de bouw van het kasteel.

van Jan de Beijer (1703-1785), liet hij
architect W. de Vrind jr. uit ’s-Gravenhage
een ontwerp maken voor het kasteel. De
Vrind toont zich in dit ontwerp sterk
beïnvloed door de nestor van de Neder
landse neogotiek P.J.H. Cuypers, wiens
opus magnum, het kasteel De Haar te
Haarzuilens, nog maar vijftien jaar daarvoor
voltooid was. Voor Van Sypesteyn waren
deze al te duidelijke neo-gotische elementen
onverteerbaar. Herhaaldelijk greep hij in en
citeerde, indien hij het nodig achtte om de
architect te overtuigen, uit de Dictionnaire
raisonné de 1'architecture frangaise du Xle au
XVIe siècle van de grote Franse architect E.
Viollet-le-Duc.
Evenals bij de tuin, geldt ook voor de bouw
van het kasteel dat Van Sypesteyn door
noeste studie zich de materie eigen had
gemaakt. Hij besefte heel goed, dat de
Nederlandse kastelen veel meer een sober
karakter hebben gehad dan de hier toege
paste neo-gotiek ons wil doen geloven. Bij
de herbouw streefde hij een betrekkelijke

authenticiteit na. Deze trachtte hij te
bereiken door het gebruik van oude bouw
materialen. Vele mooie deuren, afkomstig
uit gesloopte huizen, zijn bijvoorbeeld in het
gebouw geplaatst en hebben weer een
functie gekregen. Dat deze verzamelwoede
hem ook wel eens parten speelde, blijkt uit
een vijftiende-eeuwse gotische poortdeur
afkomstig uit het Grote Gasthuis van
Middelburg, waarvan de restanten rond
1900 afgebroken werden. Deze deur kreeg
met zijn zandstenen ojieflijst een plaats naast
de toren van het kasteel, terwijl Van
Sypesteyn pretendeerde een zestiende-
eeuwse reconstructie, met renaissance-
invloed, na te streven. Maar ondanks,
misschien wel dankzij, het toepassen van
materialen uit verscheidene eeuwen en het
smaakvol integreren van deze elementen
met de inrichting der kamers, is er een
harmonisch geheel ontstaan. Een harmonie,
die ook te vinden is in de verhouding van
tuin en kasteel tot elkaar. Opvallend is de
kleinschaligheid van het geheel; een
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kleinschaligheid die niet alleen een grote
overzichtelijkheid biedt, maar ook in
overeenstemming is met de feitelijke situatie
bij het merendeel der Nederlandse kastelen
in de zestiende eeuw. Waar men zich ook op
Sypesteyn bevindt, voortdurend kan men
het kasteel zien met de wat abrupte noord
zijde. Het kasteel is een ’Unvollendete’: in
1927 was het Van Sypesteyn onmogelijk
geworden de afbouw te bekostigen van wat
het hoofdgebouw van het kasteel moest
worden. Dit leidt soms tot de wat komische
situatie dat bezoekers met een meewarig
gezicht vragen of dat deel van het kasteel in
vroeger eeuwen verwoest is. De waarheid is
helaas prozaïscher!
Maar wie op een zomerse dag de weg verlaat
en door de toegangspoort het terrein
betreedt, krijgt het idee in een oase van rust
te zijn beland. De tuin, doorsneden met
grachten en brede sloten, waarvan de singels
beplant zijn met volgroeide bomen, toont
zijn vele schakeringen groen. Hier en daar
treft men onverwachts een zeventiende of
achttiende-eeuws smeedijzeren hek. Een
lindenlaan voert naar een stukje wild bos.
waarachter men uitziet over de weilanden
naar het moerasaehtige gebied van de rivier
de Drecht met zijn kreupelhout en trek

gaten.
Als de bezoeker van zijn wandeling terug
keert naar het kasteel en aanbelt voor de
rondleiding, maakt hij kennis met nog een
aspect van Van Sypesteyns veelzijdige
interessen: het museum.

Het museum

Al op jeugdige leeftijd, in 1880, deed Van
Sypesteyn zijn eerste aankopen op het
terrein van kunst en kunstnijverheid. Hij
was toen 23 jaar oud en bleef gedurende een
periode van dertig jaar met een welhaast
dagelijkse regelmaat op veilingen en bij
antiquairs voorwerpen kopen. Bij het
overzien van de enorme collectie van zeer
uiteenlopende aard is men geneigd een
overeenkomst te zien met de Engelse wijze
van verzamelen, waarvan die van Sir John
Soane te Londen een bekend voorbeeld is.
Binnen de collectie is een aantal belangrijke
bestanddelen te onderscheiden als familie
portretten, porselein, klokken en sculp
turen. De portretten geven een goed beeld
van de stukken die men zo al in de zeven
tiende en achttiende eeuw kon aantreffen bij
een regentenfamilie in de grotere steden van
de Republiek.
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Naast deze hoofdbestanddelen is nog een
groot aantal andere groepen vertegenwoor
digd. Een willekeurige greep toont duidelijk
de gevarieerdheid. Zo zijn er wapens,
gietvormen, netsukés, lakwerk, sleutels,
kuisheidsgordels, vijzels, zilver, glaswerk,
meubels, prenten, haardplaten, lakzegels
etc. Enkele bijzondere groepen worden
gevormd door de goudgestempelde lederen
etuis, doosjes en koffertjes, en de fraaie
lepels, messen en vorken uit de zeventiende
en achttiende eeuw.
De band met de familie De Witt blijkt uit een
groot aantal prenten, pamfletten, boeken,
portretten en zilveren en gouden penningen
uit het tijdvak waarin Jan de Witt een grote
rol speelde. Deze opsomming geeft zeker
geen volledig beeld van de verzameling,
maar men kan een indruk krijgen van de
gebieden die vaak met zeer goede stukken in
het museum vertegenwoordigd zijn.

Het porselein

De kern van de verzameling wordt echter
onbetwistbaar gevormd door porselein,
afkomstig zowel uit China en Japan als uit
Europa. Er is een goede collectie van het
speciaal in Azië voor de Europese markt
vervaardigde ’Chine de Commande’. Van
het Europese porselein is een aantal zeer
bijzondere stukken uit Duitse fabrieken
vertegenwoordigd, zoals een flesje van rood
steengoed dat vervaardigd werd in de
vroegste, deels nog experimentele, periode
van de fabriek van Meissen. De produkten
uit de Hollandse porseleinfabrieken van de
achttiende eeuw vormen een belangrijke
groep. Naast het zeldzame porselein uit
Weesp, treft men ook stukken aan uit de
fabriek van Amstel en voorbeelden van het
zogenaamde ’Haagse’ porselein.
Uiteraard neemt het porselein uit de fabriek
van Oud-Loosdrecht een zeer speciale plaats
in op Sypesteyn.
Het museum bestaat uit een aantal kamers
van verschillende grootte. Bij de indeling
van het kasteel heeft Van Sypesteyn
kennelijk bewust gekozen voor beperkte
ruimtes, waardoor een grotere verscheiden
heid qua indeling en inrichting der kamers

Jonkheer C.H.C.A. van Sypesteyn.

1

?*

verkregen kon worden. De omvang van zijn
collectie zal hierbij ongetwijfeld een rol
gespeeld hebben. Er is in het museum
getracht de voorwerpen zodanig te rang
schikken, dat een samenhang naar stijl en
periode in de kamers zou ontstaan.

Toekomstbeeld

In 1937 stierf jonkheer Van Sypesteyn. Hij
was een veelzijdig mens die, met inzet van
zijn persoon en zijn kapitaal, er in slaagde
gestalte te geven aan de idealen die hij
koesterde. Niet alleen is kasteel Sypesteyn
een hommage aan zijn voorouders, maar het
herbergt tevens de voorwerpen die zijn
brede belangstelling tonen voor goede
produkten uit vroeger eeuwen. Zijn visie op
het bezit van een collectie blijkt wel uit zijn
opvatting dat deze toegankelijk moest zijn
voor het publiek; hieruit ontstond het idee er
een museum van te maken. Op deze wijze
kreeg het kasteel niet een afwerende, maar
juist een open functie. De ontwikkelingen in
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het museumbeheer gingen niet aan Van
Sypesteyn voorbij. De stroming waardoor in
de jaren ’20 het accent in de musea verschoof
van een historische naar een meer kunst
historisch gerichte benadering van de
voorwerpen, had ook invloed op Sypesteyn.
Er vond een zekere stroomlijning plaats in
de inrichting van het museum. Zo ontstond
geleidelijk de huidige indeling van het
geheel. Gedurende de laatste jaren is echter
het belang van het museum, als neerslag van
de interesses van een verzamelaar, meer
geprofileerd. Zo blijft de verzameling
functioneren in een tijd met andere denk
beelden. Er dient echter voor gewaakt te
worden dat de sfeer van dit museum niet in
het gedrang komt. Er zal gezocht moeten
worden naar een presentatie met een subtiel
evenwicht, waarin het karakter van de
verzameling bewaard blijft enerzijds en het
belang van afzonderlijke groepen van
voorwerpen duidelijk naar voren kan komen
anderzijds.
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Oude mutsen in Loosdrecht,
niet meer dan een herinnering
Puck Guntenaar, Alie Klap en Livia Lankreijer

Er zullen maar weinig mensen zijn, die zich
kunnen herinneren, dat er in Loosdrecht
klederdracht gedragen is. Het is immers al
meer dan vijfentwintig jaar geleden, dat de
laatste ronde muts-draagster overleden is.
Daarmee past Loosdrecht in het algemene
beeld van het gebied tussen Vecht en Eem1 K
Reeds in 1931 schreef Elout2’, die een reis
door Nederland maakte om vast te leggen
wat er nog aan klederdracht te vinden was en
daarbij Molkenboer als leidraad gebruikte,
dat het tijdverspilling was Laren, Blaricum
en Soest te bezoeken. Na enig zoeken had hij
slechts een paar mutsen zien wandelen en hij
concludeerde: Blijkelijk was dus de dracht
hier al uitgestorven in de twaalf of dertien
jaar, die sedert het verschijnen van Molken-
boers boekje zijn verlopen. 3h
Dit kan ook de verklaring zijn voor het feit
dat in later verschenen boeken foto’s en
beschrijvingen van de klederdracht in de
Gooi- en Vechtstreek met een lantarentje te
zoeken zijn.
Een uitzondering hierop vormen Huizen en
Bunschoten/Spakenburg, plaatsen met een
afwijkende klederdracht, die om die reden
hier buiten beschouwing worden gelaten.
Daar er in Loosdrecht slechts één ronde
muts voor onderzoek beschikbaar is, zijn we
verder aangewezen op fotomateriaal. Dit
heeft het nadeel, dat niet veel met zekerheid
te zeggen is. Van de bovenkleding en de

mutsen valt slechts te vertellen over hetgeen
vergeleken kan worden met wat uit andere
bronnen bekend is.
Molkenboer schreef reeds in 1917, dat er aan
de mannendracht weinig opmerkelijks te
zien was. Wij richten onze aandacht op de
vrouwenkleding en in het bijzonder op de
mutsen.
In het gebied tussen Vecht en Eem werden
tegelijkertijd meer dan één soort mutsen
gedragen. Misschien was dat een gevolg van
de centrale ligging in Nederland. Het waren
weinig besloten gemeenschappen, waardoor
gemakkelijker ’over de grenzen’ gekeken
werd. Op de tekening is te zien dat er relaties
zijn met de omringende provincies. Van de
’vierkante’ muts (F) met de daarbij be
horende dracht en sieraden is bekend, dat ze
alleen door Rooms Katholieke boerinnen
gedragen werd6’. Dit verklaart naar alle
waarschijnlijkheid het feit, dat er in het
archief van de Historische Kring Loosdrecht
geen foto’s van vrouwen in deze dracht
voorkomen, terwijl de andere mutsentypen
wel aanwezig zijn. Het protestantse karakter
van de bevolking van Loosdrecht komt ook
duidelijk naar voren, doordat alle sieraden
in de vorm van een kruis ontbreken.
Tevens werd er door de vrouwen een eigen
vorm en opmaak aan de mutsen gegeven,
waardoor mutsen van hetzelfde model er
soms heel verschillend konden uitzien.
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De cornetmuts is in Nederland een veel
voorkomend type. Ze werd al voor 1800 als
mode in Parijs gedragen, kwam vandaar
Nederland binnen en heeft zich gehandhaafd
in de klederdracht.
Marretje Schipper-Land draagt op foto 1 er
één van een vroeg type, zie tekening B.

Marretje Schipper-Land (1796-1876), een
vroeg model cornet.

wmm
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De bol van de muts was uit één stuk geknipt en
werd met een T-vormige naad in vorm gebracht.
Middenachter was een zoom, waardoorheen in
tegengestelde richtingen twee lange banden
werden geschoven om de bol op maat te trekken.
De lange banden werden over het hoofd gelegd,
en wel zo, dat ze elkaar precies bedekten; daarna
werden ze in de nek tot een nette strik gelegd. De
bol van de muts was wat men noemde ’hoog op’,
dat wil zeggen met zoveel ruimte geknipt en
genaaid, dat hij midden op het hoofd in een toef

(cornet) omhoogstond, hierbij gesteund door
eenzelfde model ondermuts van zwarte stof, die
met watten werd opgevuld tot de juiste vorm was
verkregen. Tot het midden van de vorige eeuw
werd voor het vervaardigen van de mutsbol batist
met daarop getamboureerde bloemtoefjes
gebruikt. Sindsdien kwam hiervoor tule met
dezelfde bloemmotieven in de plaats. De
voorstrook, verstevigd met karkas of laiton (met
zijde omwikkeld koperdraad) om de ruimte in
gelijke plooien vast te zetten en de achterstrook,
eveneens geplooid, waren van kant, eventueel
verbreed met een randje tule. De muts werd
onder de kin gesloten. In tijden van rouw waren
de mutsen van dunne, witte katoen.
Van de kleding valt weinig te zeggen, zo op het
oog was het een eenvoudig zwart kostuum.

Hoe dit bij Marretje Land is geweest, is op
de foto niet te zien.

De volgende foto toont een vrouw in de
stadsdracht uit W. -Nederland, die meesten
tijds door ongehuwde meisjes uit de dienst
baren stand of bakers gedragen werd 9>. Zou
deze dame dus misschien als dienstbode in
deze streken terecht gekomen zijn en na
haar huwelijk deze kleren zijn blijven
dragen? Johanna Slotboom trouwde in 1869
met Jacob Schipper, een zoon van Marretje
Schipper-Land. De muts is een zuiver
cornettype, waarbij de ruimte in de bol
verdwenen is. De smalle kanten voorstrook
is fijn geplooid en wijkt iets van het hoofd af.
De achterstrook, eveneens van kant is nog
niet zo breed en vrij strak. De kleding is van
een zeer eenvoudige snit.
Foto 4 toont een nieuwe variatie op de
cornet. De achterstrook loopt nog steeds ver
naar voren door, maar is veel langer
geworden. Duidelijk is te zien. dat de
breedte van de kant daartoe niet meer

136



Johanna Schipper-Slotboom (1830-1920), Helmina Heineke-van Roosenhage (1816-
schoondochter van Marretje Schipper, 1899) met cornetmuts.
cornetmuts.
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Alida Kamp huis-Nieuwenhuis (1855- ?) met de ’Gelderse muts’.
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Pietje Sijberden-Rein, cornetmuts en stadse
jurk.

.

voldoende is, zodat er een strook tule voor
verlenging gebruikt is.
Alida Nieuwenhuis uit Apeldoorn, die in
1886 trouwde met H. Kamphuis, afkomstig
uit Epe, is waarschijnlijk de dracht uit haar
geboortestreek trouw gebleven. Haar
kleindochter vertelde, dat ze haar groot
moeder nooit anders dan in ’Gelderse
dracht’ gezien heeft. We zien een cornettype
met de smalle voorstrook en de lange
achterstrook.

De smalle kanten voorstroken van de cornetmuts
werden, voor de bol eraan genaaid werd, stijf
gesteven, geplooid op een plooiraam of plooirek
om koperen pennen, waarna er karkas langs
genaaid werd om de plooien op hun plaats te
houden en om de ronde lijn van het hoofd te
vormen. Bij elke wasbeurt moest de voorstrook
losgetornd worden en apart gesteven en geplooid.
De lange achterstrook onder aan de bol van
geborduurde tule bestaat uit een strook tule met
daaraan kant. De breedte hiervan was afhankelijk
van wat op een bepaald moment ’in’ was, maar
ook van de beurs van de draagster: ’wie het breed
heeft, laat het breed hangen'.
Als men rouwde was deze muts geheel van effen

Klaasje van de Wilt-Aalberts met ronde muts
en stadse jurk.

Wm *

tule of neteldoek (diepe rouw) gemaakt. Men
droeg dan ook geen gouden mutsenbellen aan de
voorstrook van de muts en geen bloedkoralen
snoer met gouden slot, maar gitten en zilver.
Mutsenbellen zijn te vergelijken met oorbellen,
die in plaats van in de oren. die onzichtbaar zijn.
aan de muts hangen.
Een boers kostuum completeerde het geheel.

Het is bekend dat ook in Eemnes deze
cornetmuts met de smalle fijngerimpelde
voorstrook en de lange achterstrook
gedragen is. Men denkt aan invloed vanuit
Gelderland, maar het is onwaarschijnlijk dat
deze vrouwen van de Veluwe kwamen. De
sieraden die ze dragen, doen vermoeden dat
ze Rooms Katholiek waren.
Bij de reeds genoemde en de nog volgende
mutsentypen hoorde niet een bepaald model
kostuum, dat specifiek bij die muts paste.
Afhankelijk van rijkdom en stand werd
kleding gedragen, die min of meer de
stadsmode volgde, vaak wat vertraagd en
eenvoudiger. Dit wordt heel duidelijk als we
de foto’s bekijken van Pietje Sijberden-Rein
en Klaasje van de Wilt-Aalberts. De eerste
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A.D. Meijers-Hermsen temidden van haar gezin.

draagt de muts die dezelfde is als op de foto’s
2 en 3 en waaraan nu ook mutsenbellen
hangen. Ze is gekleed in een kostuum van
geruite, gekleurde stof, waarvan het model
in het midden van de vorige eeuw mode was.
Een japon van hetzelfde model, maar van
gestreepte stof wordt gedragen door Klaasje
van de Wilt, die er een zogenaamde 'ronde'
muts van het hultype bij draagt.

De bol van de muts is gemaakt van geborduurde
tule. De onderkant werd door middel van twee
bandjes door een schuifje of aangenaaide lusjes op
de maat van het hoofd getrokken, waarna ze
onder het mutsje weggestopt worden. Aan de
voorkant was een strook genaaid bestaande uit
tule en kant. die in een punt uitloopt. Het
middelste gedeelte van deze strook werd door een
rijgdraad ingetrokken en geneept (kleine
plooitjes, gemaakt met behulp van een neep-
plankje of neeptangetje). Hierdoor sluit de muts
mooi om het hoofd. De punten werden naar
boven omgeslagen en met een speld vastgezet.

Deze ronde muts werd in de gehele Gooi- en
Vechtstreek gedragen. Hoewel het model in
grote lijnen hetzelfde was, waren er plaatse
lijke èn individuele verschillen en ook de
opmaak was niet overal dezelfde.
Klederdracht was nergens aan starre regels
gebonden zoals velen denken. We zien bij
een dracht, zolang deze nog dagelijks
gedragen wordt, voortdurend verande
ringen.
Neeltje Bakker-Dekker en A.D. Meijers-
Hermsen dragen de ronde muts duidelijk
anders dan Klaasje van de Wilt. De voor
strook is van boven veel sterker samen
getrokken, waardoor van het haar slechts
een klein rondje zichtbaar blijft. De punten
steken daardoor zo ver naar voren, dat ze na
het omslaan bijna recht omhoog steken.
Bij rouw werd de gehele muts van effen tule
gemaakt.
Zowel de cornet als de ronde muts werden
zonder oorijzer gedragen over een zwarte
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Neeltje Bakker-Dekker (1846-1919) met
ronde muts.

ondermuts. Sieraden aan de ronde muts
ontbreken geheel, terwijl aan de cornet soms
mutsenbellen gedragen werden. Ze geven
daarom een soberder indruk dan de staart-
kap, waarmee de zusters Gerritje en Jacoba
de Nooij op de foto’s poseren. Direct valt het
goud aan de muts op. Aan de uiteinden van
het gouden of zilveren oorijzer dat onder de
muts verborgen zit, maar door het gaas en
kant heen toch een beetje zichtbaar blijft,
zitten de vierkante gouden ’boeken’, die met
gouden filigrainwerk versierd zijn. Het
oorijzer dient om de muts op haar plaats te
houden evenals de bewerkte gouden
kappespelden. Tenslotte zien we nog de
fraaie voorhoofdsnaald, die alleen een
versierende functie heeft. Hetzelfde geldt
voor de haarrolletjes, die beide dames, de
één wat groter dan de ander, dragen. Ze zijn
bevestigd aan een elastiekje om het hoofd,
dat de zwarte ondermuts op haar plaats
houdt. Het is een erfenis uit de 18e eeuw,
toen het gezicht bij het streekkapsel
omkranst werd door een rand lokjes10). Als
ze bij de kap gedragen worden zijn ze altijd

Gerritje de Nooij (geb. 1831) met de staart-
kap.

* :

van vals haar en donker van kleur, onaf
hankelijk van de eigen haarkleur, zodat we
zwarte rolletjes kunnen zien bij een vrouw
met grijs haar.

De muts zelf bestaat uit een blauw gazen bolletje
met rondom een brede strook kant, die van voren
glad aangezet is en naar achter doorloopt in een
ruim geplooide achterstrook. Dit plooien
gebeurt, nadat het kant gesteven is, om vrij dikke
houten pennen op een kappeplooirek. Een
rijgdraad door de plooien heen houdt ze op hun
plaats.

Opvallend is, dat de manier, waarop de kap
in Loosdrecht opgemaakt werd (misschien
moeten we zelfs zeggen ten zuidwesten van
Hilversum, omdat ook Vreeland hetzelfde
beeld vertoont"’) anders is dan in Blaricum
en Soest (ten noordoosten van Hilversum en
meestal Rooms Katholiek). Terwijl in
Loosdrecht de boeken duidelijk zichtbaar
zijn, zijn ze in de andere plaatsen volkomen
bedekt door de kanten zijstrook. Jammer
van zoveel bedekte sier! Ook werden
daarbij, om het weer goed te maken mis-
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schien, twee zijnaaiden gebruikt in plaats
van één voorhoofdsnaald.
Beide vrouwen dragen op deze foto op de
'verboerste stadsjapon’ een broche. Bij rouw
was de gehele muts van effen witte tule.
Het geheel overziend blijkt, dat in Loos-
drecht veel meer aan klederdracht gedragen
is dan we hadden vermoed. Het moge
duidelijk zijn, dat er nog veel vragen zijn, die
nader onderzoek vereisen. Daarom stelt de
werkgroep op- en aanmerkingen op dit
artikel en aanvullingen van gegevens en
materiaal, ook uit andere plaatsen uit de
Gooi- en Vechtstreek, zeer op prijs.
Het fotomateriaal is afkomstig uit het
archief van de H.K. Loosdrecht; dank voor
het gebruik ervan.
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Eikenrode, Loosdrechts rustpunt voor
kunstenaars
F. Brand

Tweede helft van de negentiende eeuw: het
spook van armoede en dood waarde rond in
Europa. Relletjes en opstand in Berlijn en
Parijs, in Amsterdam en Den Haag. Het
volk werd mondig, nam zelf het heft in
handen. Tijd voor revolutie. Zo was de
Italiaan Giuseppe Garibaldi voor velen een
symbool van de vrijheidsstrijd geworden.
Ook in Loosdrecht was het onrustig. De
bevolking was arm. Veel mensen kwamen
om wegens ziekte. Epidemieën braken uit.
De mensen zochten elders een nieuw
bestaan. Ze trokken naar Amsterdam voor
werk of staken de oceaan over naar het verre
Amerika, waar alles nog mogelijk scheen.

Landgoed Eikenrode

De ’plaats’ van de ambachtsheer was
ongetwijfeld binnen Loosdrecht een plek
waar op hoog niveau over al deze dingen
werd gediscussieerd. De bewoner, dr Jan
Conrad Hacke, was de zoon van de Loos-
drechtse predikant Conrat Hacke. Hij
trouwde in 1845 met de zeer gefortuneerde
jonkvrouwe J.C.S. Elias. Daardoor was hij
in staat in 1856 de ambachtsheerlijkheden
van de beide Loosdrechten, Mijnden,
Oud-Over en Mijndervelt te kopen. Hacke
liet, toen zijn gezin groter werd, het buiten
Eikenrode bouwen. Een kapitale villa naar
Amerikaans model met grote, hoge kamers.
Op het landgoed liet hij exotische bomen en
struiken planten en een park aanleggen, met
daarin een theekoepel en een grafkapel.
Hier werd lief en leed gedeeld: in de
theekoepel vonden gesprekken plaats met
de vele vrienden van de familie: kunstenaars,
dichters en schilders, ook afkomstig uit het
buitenland. In de grafkapel werden hun
geliefden ten grave gedragen. De grafkelder
eronder moest vaak geopend worden voor
hun eigen kinderen. Geboorte en dood

kwamen op Eikenrode wel erg dicht bij
elkaar. Van de elf kinderen overleden er in
de jaren 1850 tot 1870 zeven beneden de
leeftijd van tien jaar. Rijkdom kon ook hen
niet redden. In het jaar dat zijn 80-jarige
vader overleed (1865) en op Eikenrode werd
bijgezet, moest Jan Conrad zelf drie van zijn
kinderen verliezen. De familie Hacke was
geen uitzondering. Begraafboeken uit de
vorige eeuw geven ons het bewijs dat veel
gezinnen, zowel arm als rijk, iets dergelijks
meemaakten.

Intellectuele ontmoetingen

Het theekoepeltje, dat daar aan de Nieuw-
Loosdrechtsedijk was neergezet, speelde
een belangrijke rol in de ontwikkeling van
een Loosdrechtse Kring. Daar ontmoetten
de kunstenaars elkaar om van gedachten te
wisselen. Jan Conrad Hacke, die zich als
ambachtsheer 'Hacke van Mijnden’ liet
noemen, was doctor in de letteren. Hij was
bevriend met ds J.J.L. ten Kate, in die tijd al
een veel gelezen schrijver en dichter. Ook ds
Johan Hasebroek, Nicolaas Beets, Potgieter
en Busken Huet waren graag geziene gasten
op het landgoed Eikenrode.

Truitje Toussaint

Het kon niet uitblijven, ook niet in die
negentiende eeuw: een vrouw diende zich
aan. Anna Louisa Geertruida Toussaint,
schrijfster van een reeks verhalen en
(historische) romans. Zij was getrouwd met
de schilder Bosboom en bevriend met onder
anderen ds Hasebroek en Potgieter.
Potgieter was redacteur en mede-oprichter
van het culturele maandblad 'De Gids' en
daarmee was het kringetje rond. Mevrouw
Bosboom-Toussaint hoorde er helemaal bij.
Had zij nog nooit van vrouwen-emancipatie
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gehoord maar de gedachten daarover waren
haar niet vreemd. Zij streefde naar meer
gelijkgerechtigheid tussen mannen en
vrouwen, en het speet haar dat zij in de
politiek niet mee kon doen. In de mannen
wereld op Eikenrode voelde ze zich vol
komen thuis en werd daar ook volledig
geaccepteerd.

De schilder Bosboom

Johannes Bosboom en zijn vrouw Truitje
Toussaint vertoefden dikwijls in Loosdrecht.
Terwijl dr Hacke van Mijnden aan zijn
belangrijkste werk bezig was, de vertaling
van Dantes ’Divina Comedia’, vond
mevrouw Bosboom hier de tijd en rust om
haar roman 'Majoor Frans' te schrijven.
Haar ’Rembrandt’ -Johannes Bosboom-
was dan ergens in de omgeving bezig om met
enige lichte streken op het papier een
voorstudie te maken voor een aquarel of
schilderij.
Bosboom wordt genoemd als een der eerste
schilders uit de zogenaamde Haagse School.
Bekende collega’s van hem waren Roelofs,
Maris, Israels, Mauve, Gabriel, Koekkoek
en Weissenbruch. Bekijken we het oeuvre
van deze groep dan valt ons op dat zij vooral
landschapschilders waren. Dit is nu net wat
bij Bosboom ontbreekt. Door zijn bewonde
ring voor architectonische structuur, en door
zijn protestantse opvoeding, kreeg hij vooral
bekendheid als schilder van kerkinterieurs.
Met zijn buitengewone opmerkingsgave wist
hij op een meesterlijke wijze de beslotenheid
van een kerkinterieur op het doek vast te
leggen. Het spel van licht en ruimte in de
hoge gewelven, gedragen door statige zuilen
en met daartussen de kaarsenkronen,
hangend aan eindeloos lijkende kaarsrechte
stangen, kenmerkte zijn schilderijen. Het
maakte hem beroemd tot ver over de
grenzen.

Bosbooms jeugd

Johannes en zijn tweelingbroer Nicolaas
werden op 18 februari 1817 geboren in een
streng Haags gezin. Hun vader, Willem
Johannes, was ambtenaar bij het departe-

Jan Conrad Hacke.
ment van financiën. Grootvader Frans
Johannes bekleedde het ambt van notaris.
Het spreekt bijna vanzelf dat de zin voor
orde en netheid hem al vroeg werd bijge
bracht. In zijn hele latere leven was dat bij
Johannes goed te merken. Hij kon niet
werken in zijn atelier als alles niet netjes was
opgeruimd. Al spoedig bleek dat hij een hele
goede leerling was in tekenen. Hij blonk
daarin zo uit, dat hij daarvoor reeds op
12-jarige leeftijd een ereprijs kreeg.
Juist in die tijd kreeg het gezin Bosboom een
nieuwe buurman: de stadsgezichtenschilder
Bart van Hove. De nog jonge Johannes was
niet meer bij hem weg te slaan en zijn
beslissing was duidelijk: hij wilde schilder
worden! Op veertienjarige leeftijd kreeg hij
vergunning om te gaan werken als decora
teur.
Bosboom was een talent met grote mogelijk
heden. Hij genoot er van als hij in zijn werk
begrepen en gewaardeerd werd, maar was
daarentegen snel opgewonden en prikkel
baar als het niet mee zat. Hij leed ook aan
buien van diepe zwaarmoedigheid.
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Boerendeel te Nieuw-Loosdrecht van J. Bosboom.

Loosdrecht

Johannes Bosboom had inmiddels al heel
wat, nu heel beroemde, schilderijen op zijn
naam staan toen hij in 1862-hij was reeds elf
jaar gehuwd- in een diepe depressie kwam.
Zijn tweelingbroer Nicolaas was overleden.
Johannes leed daar zwaar onder. Zijn
gezondheidstoestand ging zo achteruit dat
hij zelfs iedere poging tot schilderen opgaf.
Een vriend en groot bewonderaar van hem,
jhr C.C.A. Ridder van Rappard, nodigde
hem uit op zijn buiten Henschoten bij
Woudenberg. Vandaar maakte het echtpaar
Bosboom-Toussaint de nodige uitstapjes.
Op verzoek van dr Hacke kwamen ze -het
was zomer 1863- voor het eerst voor een
week naar Loosdrecht. Hacke van Mijnden
was een groot bewonderaar van Garibaldi.
Hij hield van Italië en maakte daar verschil
lende reizen naar toe. Hij was bevriend met
kolonel C.A. Vecchj, een gefortuneerd
mijnbezitter in Sardinië en vroegere adju
dant van Garibaldi. Deze Vecchj had een

boek geschreven over de Italiaanse vrijheids
held. Hacke vertaalde dat in 1862. In de
inleiding verwees hij naar een damescomité
in Turijn en daarom had hij mevrouw
Bosboom gevraagd of het wenselijk was een
dergelijk damescomité in Nederland op te
richten. Op het buiten Eikenrode kon
daarover van gedachten gewisseld worden.
Mevrouw Bosboom schreef daar zelf over:
Ik was spoedig in die familie goed thuis en
mijnheer beviel mij uitnemend. Johannes
Bosboom genoot van de collectie schilde
rijen uit de oude Italiaanse school, die
Hacke had verzameld. Hier kwam het
echtpaar tot rust. Maakte lange wandelingen
over de buitens, een tochtje op de Loos-
drechtse plassen of een rijtoer er omheen.
Ver weg van het Haagse atelier. Bosboom
leefde helemaal op en begon zelfs weer te
tekenen. Kolonel C.A. Vecchj is verschil
lende malen in Loosdrecht geweest. Hacke
nodigde dan de Bosbooms uit om ook te
komen. Zo kreeg deze Italiaan ook hun
sympathie. De kolonel was tevens een

144



Dante-kenner. Op Eikenrode vonden dan
de voorlezingen plaats van de vertalingen
die Hacke had gemaakt. Kon mevrouw
Bosboom nog wel waardering opbrengen
voor Hacke’s werk, voor de platen van
G. Doré had zij geen enkele waardering. Zij
vond het al met al geen boek voor vrouwen.
Johannes Bosboom en Vecchj konden erg
goed met elkaar opschieten. De Italiaan
verstond de kunst om Bosboom vrolijk te
maken en Geertruida Toussaint schreef
daarover: ’(Bosboom) zong als een lijster, als
Vecchj op dreef raakte en hem voor zong. Gij
kunt begrijpen hoe gelukkig het mij maakte
B. ooit weer zoo opgewekt te zien.
Jhr Van Rappard had Bosboom meege
nomen naar boerderijen in het Sticht van
Utrecht en moedigde hem aan om zich in zijn
schilderijen niet te beperken tot het ge
dwongen maken van gecompliceerde
kerkinterieurs, maar eens te kijken naar de
schilderachtige dorpjes in het landschap.
Toch gaf Bosboom geen blijk van een
bijzondere belangstelling voor de weidsheid
van het plassengebied met daarin een
eenzame visser of een palingfuik. Hij koos
voor de beslotenheid die hem zo lief was. N u
geen kerken meer, maar boerderijen. Ze
waren minder gecompliceerd, maar minstens
even sfeervol .Een verborgen lichtbron door
een openstaande deur zorgde voor het
pittoreske toevoegsel, waar hij niet buiten
kon. Zo bleef hij -en dat is een geluk voor
ons-een interieurschilder. De constructieve
bouw van de boerderijen wist hij op meester
lijke wijze te schilderen. Zijn werken geven
ons een goed beeld hoe boerendelen er hier
in de vorige eeuw hebben uitgezien. Grote
ruimten met een hooizolder er boven.
Zware moerbalken die de kap van de
boerderij droegen. De mensen en het vee,
gebruiksvoorwerpen en werktuigen, niets
ontging de schilder. Enorm veel studies
heeft hij hier te Loosdrecht gemaakt.
Tekeningen en aquarellen, ook zelfs af en
toe van het landschap, maar dan steeds
gestoffeerd met een huisje of gebouwtje of
een ander herkenbaar punt, zoals bijvoor
beeld de korenmolen ’De Haas’ of het
jachthuis in het Loosdrechtse bos.
De originele vindplaatsen van de boeren-

Het koepeltje van Eikenrode.
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delen zijn thans helaas niet meer te achter
halen. Hoewel Truitje in haar brieven naar
anderen steeds schreef wat Bosboom aan het
doen was, schreef ze nooit op waar dat exact
was. Zo is van hem bekend dat hij een serie
van 17 aquarellen maakte, getiteld: ’Eyken-
rode en zijn omgeving, dr Hacke van
Mijnden toegewijd door zijn vriend J.
Bosboom, ’s Hage, Jun. 1870’.
In het algemeen werd op latere tentoon
stellingen van Bosbooms werk gesproken
over studies in stallen en boerendelen te
Nieuw-Loosdrecht of Hilversum. Het komt
zelfs voor dat eenzelfde deel twee verschil
lende titels heeft. Zo heette de ’deel te
Nieuw-Loosdrecht’ ergens anders 'deel te
Dongen’. Zoek het maar uit! Gelukkig zijn
er ook tekeningen, waarop Bosboom zelf
'N.Loosdrecht’ heeft geschreven. Deze
voorstudie situeert de aquarel dan direct
ergens in Nieuw-Loosdrecht. Zo kunnen we
doorgaan met vergelijken en herkennen in
verschillende werken dezelfde boerderij.
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Het voert te ver om uitgebreid in te gaan op
het grote aantal boerendelen van Bosboom.
We verwijzen hierbij gaarne naar de
hierachter genoemde bronnen. Twee
werken echter zijn het meer dan waard om
genoemd te worden: het interieur van
-Bosboom kon het niet laten- de kerk van
Nieuw-Loosdrecht. We zien hier onze
eenvoudige Sypekerk op een grandioze
manier weergegeven. En dan tot slot de
rembrantieke schets van ons oude rechthuis.
Een prachtige aquarel die de titel meekreeg
van 'Betaaldag - de schepenkamer in het
Rechthuis te Nieuw-Loosdrecht’. Het is nu
in bezit van het Rijksmuseum te Amsterdam.
Johannes Bosboom is voor ons nog steeds
een schilder, waarover we slechts met
bewondering kunnen spreken. De zorg die
hij aan zijn werk besteedde, waarmee hij tot
in het kleinste detail alles vastlegde, ken
merkt hem als een der grootsten uit de
Haagse School. Door zijn bewogenheid met
de architectonische schilderskunst en zijn
aanwezigheid in het Loosdrechtse heeft hij
voor ons nog meer betekenis gekregen.
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H. Reeser, 'De huwelijksjaren van A.L.G.
Bosboom-Toussaint 1851-1886'. Groningen 1985.
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Becht te Amsterdam z.j.
F. Brand, 'Johannes Bosboom - Gast te Loosdrecht',
H.K.L.-periodiek nr. 44, mei 1983.
G. Marx, 'Truitje Bosboom-Toussaint kwam graag
in Loosdrecht', HKL-periodiek nr. 45, september
1983.
B. de Ligt, 'Loosdrechts Poëziealbum (III)’,
HKL-periodiek nr. 59, september 1986.
H. Brunekreef, 'Vader, Zoon en Kleinzoon Hacke
van Mijnden’, HKL-periodiek nr. 66, februari 1988.
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Loosdrechts porselein 1774-1784
beschreven
Ed van Mensch

Ter gelegenheid van de unieke overzichts
expositie van het Loosdrechts porselein in
het Rijksmuseum, verscheen een omvang
rijke catalogus. De laatste min of meer
uitgebreide publicatie over dit porselein was
van de hand van W.J. Rust ’’Nederlands
Porselein”, verschenen in 1952. Over
Joannes de Mol, de predikant-fabrikeur uit
de 18de eeuw, werd in 1974, onder auspiciën
van de Historische Kring Loosdrecht, een
boekje uitgegeven. De nieuwe uitgave geeft
een totaaloverzicht van de historische en
kunsthistorische aspecten van het Loos
drechts porselein. In een viertal bijdragen
komen de verschillende aspecten aan bod.
In het artikel van dr W.M. Zappey is het
resultaat te lezen van zijn uitgebreid
archiefonderzoek naar onder meer de
financiële zaken, de arbeidsomstandigheden
en de verschillende werklieden. De kunst
historische beschouwing van de produkten is
van de hand van drs A.L. den Blaauwen. De
heer A.W.A. van der Goes geeft een beeld
van de funktie en het gebruik van het
porselein in de tijd waarin het is vervaardigd
en tot slot behandelt drs A.C. Pronk de
verhandeling ervan. Het boekwerk is een
ongeëvenaard standaardwerk op het gebied
van de geschiedenis van de fabriek in
Loosdrecht.
Het onderstaande wil, gebaseerd op de
hierboven genoemde artikelen, in het kort
een beeld schetsen van vooral de betekenis
van de porseleinfabriek voor de Loos-
drechtse samenleving.
De geschiedenis van de fabricage van
porselein in Loosdrecht begon met de
proefnemingen door Joannes de Mol,
volgens zijn eigen aantekeningen al voor
1764. Elfjaar eerder was De Mol, geboren in
1726, als dominee naar Loosdrecht ge
komen. Zijn experimenten op het gebied
van de mineralogie konden worden geplaatst

in het kader van de toegenomen belang
stelling voor de natuurwetenschappen in de
18de eeuw.
De economische toestand in Loosdrecht was
slecht. De turf bracht weinig op, door de
turfwinning verdween steeds meer land voor
de akkerbouw en veeteelt en de inkomsten
uit het weven verminderden sterk door de
grote concurrentie van buiten het Gooi. De
Mol zag mogelijkheden om deze toestand te
verbeteren door, geheel in de geest van die
tijd, een fabriek op te zetten. Hij koos niet
voor een bedrijf waar eenvoudige produkten
werden gemaakt, maar ingegeven door zijn
belangstelling en proefnemingen op het
gebied van ceramische grondstoffen, voor
de fabricage van porselein. Zijn sociale
motieven waren tweeledig. Als eerste doel
zag hij zoo veele opgezetenen van de Loos
drecht, als maer doenlijk was, in ’t werk te
amplooieren. De tweede drijfveer was het
onderwijzen van kinderen waardoor zij
beschaeft en bekwaem zouden worden en
later in de porseleinfabriek de kost zouden
kunnen verdienen.
Met betrekking tot de tweede doelstelling
werd niets teruggevonden in de archieven,
zodat het resultaat niet was vast te stellen.
De eerste doelstelling kon De Mol maar
gedeeltelijk waar maken. Voor het maken
van het porselein kocht hij in 1774 een
drietal stukken grond, waarop hij de
fabrieksgebouwen liet zetten. Deze stukken
grond lagen schuin tegenover de kerk in
Oud-Loosdrecht, aan de zuidzijde van de
dijk. Het terrein lag ingesloten tussen het
huis van de koster en de pastorie.
De produktie van porselein vroeg grote
deskundigheid en ervaring. De grondstoffen
waren kaolien, een soort klei, veldspaat en
kwarts. Kaolien komt niet in Nederland
voor en moest worden geïmporteerd uit
Duitsland en mogelijk uit Engeland. Ook
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werden wel fijngemalen scherven van wit
Chinees porselein gebruikt. Het Chinees
porselein was in die dagen, mede door de
grote aanvoer, niet kostbaar. Het benodigde
kwarts verkreeg De Mol door kiezelstenen
fijn te malen. Deze kiezelstenen kwamen
onder meer van de Gooise heide en van het
gebied rond Amersfoort. Het maken van de
porseleingrondstof vond zeer waarschijnlijk
niet in Loosdrecht plaats, maar bij De Bilt en
in de stad Utrecht. Uit het archiefonderzoek
bleek, dat slechts een aantal van 39 porse
leinwerken in de fabriek heeft gewerkt.
Hiervan waren 16 vaklieden afkomstig uit
het buitenland, voor het grootste deel, 12
man, uit Duitsland. De werkzaamheden
waren zo specialistisch, dat de vaklieden uit
het buitenland moesten worden aange
trokken. De meeste werklieden woonden in
de omgeving van de fabriek, de Kerkbuurt in
Oud-Loosdrecht. Het onderzoek leidde tot
de namen van 15 schilders en van slechts één
vormer. De vormer, Johan Christoph
Jurgens, leerde het vak in Fürstenberg.
Mogelijk zouden de ingegrifte letters aan de
onderzijde van het porselein, de initialen
van de vormers kunnen zijn. In dat geval
zouden meer namen van vormers bekend
zijn.
De afbeeldingen op het porselein werden
slechts bij uitzondering gesigneerd. Een
aantal sierborden en een schildering op
porselein bleken gesigneerd door Joseph
Balthazar Zwinger. De kunstenaar Christian
Zepp bracht op een viertal Loosdrechtse
cachepots, sierbloempotten, zijn initialen
CZEP aan. Als laatste werd een groot
schotelfragment met een beschildering van
Het Beleg van Grave door S. Fokke, door
een derde schilder gesigneerd: Nicolaas
Wicart. Aan deze laatste kunstenaar konden
met enige zekerheid ook vele fraaie land
schapjes op het porselein worden toege
schreven. Twee buitenlanders, die op de
fabricage van het porselein een grote invloed
hadden, waren Gerverot en Daeuber. Louis
Victor Gerverot was de vakman, die ook in
de fabriek te Weesp had gewerkt en voor De
Mol te Schrezheim in Duitsland proef
stukken vervaardigde. Later zou hij direc
teur worden van de porseleinfabriek in
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Koffiekan met karakteristiek oor.

Fürstenberg. Johann Frederich Daeuber,
afkomstig uit Duitsland, was al in 1781 als
bedrijfsleider werkzaam in Loosdrecht en
zou later ook een belangrijke rol spelen in de
porseleinfabriek te Ouder-Amstel.
Deze buitenlanders kregen een hoog salaris;
zo bedroeg het loon van Gerverot ƒ 150,-
per maand. Een dagloner, zoals bijvoorbeeld
Jan Kruyff, ontving slechts ongeveer ƒ 2 2 -
per maand.
De werkzaamheden werden verricht in
ploegendiensten. Met name betrof dit de
werklieden die de oven stookten.
Al gaf de onderneming niet veel werk voor
de inwoners van Loosdrecht, toch had de
fabriek een positieve uitstraling op de
economie van het dorp, al bleek de omvang
hiervan moeilijk vast te stellen.
Te Weesp werd in de periode 1759 tot
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ongeveer 1770 ook porselein gemaakt. Van
deze fabriek heeft De Mol op een veiling in
het Muiderslot in 1774, grondstoffen kunnen
aankopen en waarschijnlijk enkele niet
afgewerkte produkten. Veel van deze
halffabricaten waren niet meer te achter
halen. Slechts op één voorwerp, een terrine,
werd onder de letters MOL het merk van de
fabriek Weesp ontdekt, met daarbij de
datum 19 februari 1774. De datum bleek
precies één week te liggen na de veiling van
de inboedel van de porseleinfabriek te
Weesp.
Na de proefperiode merkte de fabriek de
meeste produkten met de letters M:O.L.
Deze letters stonden waarschijnlijk voor
Manufactuur Oud-Loosdrecht en vormden
tevens de naam van de dominee.
De fabriek produceerde een groot aantal
verschillende modellen. Met deze grote
variëteit wilde De Mol kunnen concurreren
met de vele buitenlandse porseleinfabrie
ken. Naast de omvangrijke eetserviezen,
koffie- en theeserviezen, waren borst
beelden, siervazen, oesterschelpen, haring-
schaaltjes, damschijven, tafelbellen,
beltrekkers, bloempotten en nog veel meer
te koop. De meeste produkten werden
verkocht via het verkoopmagazijn in
Amsterdam. De verkoop verliep echter
slecht. Steeds meer geld bleek nodig om de
fabriek gaande te houden. Grote leningen
verkreeg De Mol door porselein van de
fabriek in onderpand te geven. Een andere
beproefde methode om aan geld te komen
en produkten te slijten was het organiseren
van een loterij. In 1778 besloot De Mol tot
zo’n loterij, waarbij 2200 loten a ƒ 14,- te
koop werden aangeboden. De prijzen waren
porseleinprodukten van de Loosdrechtse
fabriek en er waren geen ’nieten’. Bij de
trekking bleek dat slechts 971 loten waren
verkocht. De tweede loterij, eveneens
georganiseerd in 1778, leidde tot de verkoop
van nog minder loten, namelijk 500 stuks.
De trekking, ditmaal in Loosdrecht, werd
om zoveel mogelijk loten te kunnen afzetten,
uitgesteld tot in juni 1779. De inkomsten,
groot ƒ 7.000,-, vielen geheel weg tegen de
kosten van het porselein.
De concurrentie uit het buitenland met

produkten die beter in de markt lagen en die
met lage loonkosten waren geproduceerd,
het gebrek aan zakelijk inzicht van De Mol,
waarbij zeker ook de spanningen tussen
sociale en economische aspecten een
belangrijke rol hebben gespeeld, leidden tot
de overname van de fabriek. De onder
neming van de dominee was een debacle
geworden, waarbij hij zich zelf financieel en
fysiek had geruïneerd. Op 7 november 1782
ging de fabriek over in handen van de
hoofdaandeelhouders te Amsterdam. Twee
weken na de overdracht van de fabriek
overleed Joannes de Mol te Amsterdam. De
Amsterdammers besloten het bedrijf voort
te zetten, echter in Ouder-Amstel, waar het
bedrijf meer economisch was gelegen.
De tentoonstelling ’Loosdrechts Porselein
1774-1784' is tot 15 mei 1988 te zien in het
Rijksmuseum te Amsterdam. In de catalogus
staan, naast de bovengenoemde artikelen,
beschrijvingen met een foto van de 275
catalogusnummers. Het boek van 312
pagina’s is verzorgd door uitgeverij Waan-
ders te Zwolle. De kosten zijn voor inge
naaide exemplaren ƒ 45,- en alleen te koop
in het Rijksmuseum. Voor gebonden
exemplaren, verkrijgbaar in de boekhandel,
bedraagt de prijs ƒ 69,50.
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Stichting tussen Vecht en Eem

Uitnodiging voor de Open Dag te Loosdrecht op zaterdag 28 mei 1988

Aan:
-  de donateurs van T.V.E.
-  de leden van de Vereniging van Vrienden

van het Gooi
-  de leden/donateurs van binnen T.V.E.

samenwerkende organisaties
-  de leden van het algemeen bestuur van

T.V.E.
-  overige belangstellenden

De Stichting Tussen Vecht en Eem organi
seert haar Open Dag dit jaar in Loosdrecht.
Het is een hoogtepunt in de activiteiten van
T.V.E.: contacten met vele organisaties
kunnen worden gelegd of hernieuwd en
allen, die in het Gooi en de Vechtstreek
geïnteresseerd zijn, kunnen elkaar daar
ontmoeten.
Deze dag is voor iedereen toegankelijk, dus
ook voor belangstellenden, die geen
donateur of lid zijn.
Het programma treft u hieronder aan. Wij
hopen, mede door uw komst, op een
succesvolle dag!

Mr F. Le Coultre, voorzitter T.V.E.

Programma Open Dag

09.30 uur
-  ontvangst met koffie in de Sypekerk aan

de Nieuw Loosdrechtse Dijk te Nieuw
Loosdrecht. Begin regeling middagexcur-
sies.

10.00 uur
-  opening door burgemeester J.J. Gieskens.
10.10 uur
-  openbare vergadering T.V.E. (art. 10 van

de statuten).
10.30-12.15 uur
Voordrachten over:
-  "De Ontwikkeling van het Loosdrechtse

Landschap" door de heer J . Daams Jzn.,

redacteur van het tijdschrift Tussen Vecht
en Eem.

-  ”De Jonker van Sypesteijn” door de heer
A. W. A. van der Goes, Provinciaal
Conservator Utrecht.

-  ”De Restauratie van de Sypekerk” door
de heer L. Atema.

Tussen de voordrachten "Muzikaal Inter
mezzo" door de organist. Peter den Ouden.
12.15-12.45 uur
-  aperitief en verdere regeling middag-

excursies.
12.45-13.45 uur
-  lunch.
14.00 uur
-  aanvang excursies, 4 mogelijkheden:
a) Vaartocht over de Loosdrechtse Plassen

en de Kievitsbuurt met uitleg over flora
en fauna. Duur ± 2 uur. Instappen bij
jachthaven J. Wolfrat, Oud Loosdrecht-
sedijk 165, (± 4 km van de Sypekerk);
kosten ƒ 10,- p.p.

b) Bezoek aan het Amsterdamse water
leidinggebied met een diapresentatie en
bezichtiging van het fort Spion. Parkeer
terrein aan de Bloklaan, ± 7 km van de
Sypekerk; kosten ƒ 2,50 p.p.

c) Rondleiding door Kasteel Sypesteijn.
Kosten ƒ 3,50 p.p. Het kasteel ligt
tegenover de Sypekerk. De tuin van het
kasteel is vrij toegankelijk.

d) Rondvlucht boven het plassengebied en
het Gooi. Duur van de vlucht 1 kwartier.
Kosten ƒ 3 5 -  p.p. Vertrek van het
nabijgelegen vliegveld Hilversum per
Cessna voor 3 personen. Het bestuur zal
trachten zoveel mogelijk drietallen
samen te stellen. Wanneer het aantal
deelnemers niet door 3 deelbaar is,
zullen enkele personen moeten afvallen.

Nota Bene: Aan het bijwonen van de
ochtendbijeenkomst zijn geen kosten
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verbonden. Voor de lunch zal een bedrag
van ƒ 16,- ter plaatse moeten worden
voldaan.
Het bestuur van T. V.E. nodigt u gaarne uit,
bijgaande antwoordkaart zo spoedig
mogelijk, doch in elk geval vóór 15 mei,
ingevuld terug te zenden.
Voor verdere informatie vindt u de gegevens
van de bestuursleden vóór in dit nummer.

Jaarverslag van de redactie over het jaar 1987

Bij het schrijven van het jaarverslag van 1987 was het
belangrijk voor de redactie de hele produktie van de
afgelopen vijfjaar eens te bezien, welke artikelen uit
de koker van TVE kwamen, welke van de VVG en
welke voor alle lezers belangwekkend waren.
Bij nadere beschouwing bleken de puur historische
artikelen en de artikelen over natuur en milieu
evenwichtig verdeeld.
Wat dat betreft was het eerste artikel van de eerste
jaargang over het landgoed en het kasteel Groene-
veld een uitstekend voorbeeld, daar kwamen de
geschiedenis van het landschap, de bewoners en het
gebouw allemaal onder de loupe.
In het afgelopen jaar verschenen een dertigtal
artikelen. Hiervan was het grootste deel historisch
van karakter. Dit grotere aantal bleek veroorzaakt
door het thema-nummer Muiden, waarin veel
verschillende aspecten van het verleden van de
gemeente aan bod kwamen.
In de lijst van namen van auteurs troffen we
regelmatig die van redactieleden aan.
In de redactie kwamen in de afgelopen vijfjaar
weinig mutaties. J.E. Brikkenaar van Dijk maakte in
1984 plaats voor mevrouw C.M. Abrahamse en eind
1987 traden J. van der Woude. bekend door zijn
onderzoek naar recente historie en ornitholoog D . A .
Jonkers toe, in plaats van F. Renou en A.C.J. de
Vrankrijker, die sinds de oprichting van TVE in 1970
voorzitter van de redactie is geweest.
In het afgelopen jaar verscheen voor de derde
opvolgende keer een bibliografie van publicaties uit
het werkgebied.
Ook werd een werkgroep uit de redactie geformeerd
die, aangevuld met één lid van het bestuur van TVE,
een repertorium heeft samengesteld van artikelen
verschenen in TVE en daarna in TVE/VVG,
geografisch gerangschikt, met registers op persoons
naam, trefwoord, auteurs- en topografische namen.
Er werd regelmatig overleg gepleegd met de beide
uitgevers, waarbij besloten werd op de zelfde voet
voort te gaan. Voor de omslag werd voorgesteld de
'kaart van Perk' uit 1843 te vervangen door die van
Tirion uit 1750 en om tevens op de buitenzijde de
verschijningsdatum te vermelden.
Er werd prettig samengewerkt met het Goois
Museum, het Streekarchief te Hilversum, drukkerij
Spieghelprint, fotozetterij Alfazet en tekstverwer-
kingsbureau Quick Typing Service.

E.A.M. Scheltema-Vriesendorp

Jaarverslag T .V .E . over 1987

Open Dag

De Open Dag, ons jaarlijks hoogtepunt, vond dit jaar
plaats in Muiden op 23 mei. Ruim 150 belangstellen
den hebben deze dag veel over Muiden gehoord en
gezien. De Open Dag werd geopend door burge
meester G.J. Kuiper. Tijdens de openbare vergade
ring bood dr D.P.R.A. Bouvy zijn zoutarchief aan
het streekarchief aan en het snijraam 'de Pauw’ aan
het Goois Museum, dit laatste evenwel onder het
voorbehoud dat 'de Mondriaan' niet verkocht zou
worden.
Lezingen werden verzorgd over de Muiderkring,
door de heer W. Jongeneel en door mr B. R. Frerichs
over een onderwerp uit het archief van de kruit
fabriek, de belegering van Muiden door de Pruisen.
Voorts werden dia’s van Muiderberg vertoond.
De lunch was zeer geanimeerd en werd gehouden in
verschillende ruimtes van De Kazerne.
’s Middags verspreidde het gezelschap zich over de
gemeente: van Pampus tot Muiderberg. Vooral de
boottocht naar Pampus ondervond grote belangstel
ling.
Als gevolg van het organiseren van de Open Dag is
nu ook in Muiden een Historische Kring opgericht.

Tijdschrift

Dit was het vijfde jaar van de samenwerking met de
Vrienden van het Gooi. Reden tot bezinning over de
komende vijfjaren. Er is besloten tot een kleine
verandering van het uiterlijk. Voor het omslag zal
een andere kaart worden gebruikt met opdruk van
jaargang en nummer. Verder gaan we op dezelfde
voet voort. De samenwerking verloopt goed, er zijn
twee vergaderingen gehouden van de uitgevers met
de redactie. Aan het eind van het jaar traden de
heren De Vrankrijker en Renou uit de redactie. De
heren Jonkers en Van der Woude zijn als nieuwe
redacteuren aangetreden. De heer Jolles .volgt de
heer De Vrankrijker op als voorzitter van de redactie.

Nieuwjaarsbijeenkomst
In het Rechthuis te Ankeveen werd in januari een
Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. De opkomst was
dermate teleurstellend, dat besloten is dit niet te
continueren.

Bestuur

Het A.B. vergaderde twee keer, op 4 maart in Baarn
en op 9 september in Muiden. Voor de H.K. Muiden
is de heer T. de Jonge lid van het A.B. geworden.
Het D.B. kwam regelmatig bij elkaar.
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T.V.E. JAARREKENING 1987 / BEGROTING 1988

1986
B eg r o tin g

1987
1987

B eg r o tin g
1988

U IT G A V E N

Tijdschrift
Open dag
Andere uitgaven
Administratie
Overschot

ƒ 22.712,61
917,23
664,85

1.911,36
508,09

ƒ 23.000 —
1.000 —

500 —
2.000,—

ƒ 22.458,72
633,—
263,91

2.003,51

ƒ 23.000,—
900,—
500,—

2.000,—

ƒ 26.714,14 ƒ 26.500,— ƒ 25.359,14 ƒ 26.400,—

O N T V A N G S T E N

Donateurs
Subsidie provincie
Subsidie gemeenten
Verkoop tijdschrift
Advertenties
Interest
Nadelig saldo

ƒ 14.897,50
3.500 —
2.644 —
2.712,73
2.916,66

43,25

ƒ 14.500,—
4.250 —
2.500,—
2.750 —
2.000,—

100,—
400,—

ƒ 14.832,49
4.250,—
1.837.—
2.338,60
1.658,33

86.23
356,49

ƒ 15.000 —
4.250 —
2.500, —
2.500, —
1.600,—

250,—
300.—

ƒ 26.714,14 ƒ 26.500 — ƒ 25.359,14 ƒ 26.400,—

BALANS 3 1 -1 2 -1 9 8 7 3 1 -1 2 -1 9 8 6 3 1 -1 2 -1 9 8 7 3 1 -1 2 -1 9 8 6

AmroBank
Postbank
Roparco
Debiteuren

ƒ 6.426,63
5.725,45
7.000,—
5.050 —

ƒ 14.626,19 Vermogen
5.065,62 Publicaties

— Vooruitontv. donaties
2.124,— Crediteuren

ƒ 610,64
4.500,—
8.509,50

10.581,94

ƒ 967,13
4.500,—
7.357,50
8.991,18

ƒ 24.202,08 ƒ 21.815.81 ƒ 24.202,08 ƒ 21.815,81

De heren P.J.J.M. Timmer en B.J. Vos, leden van de kascommissie, hebben de boeken van de penningmeester
gecontroleerd en in orde bevonden.
Het bestuur heeft in zijn vergadering van 9 maart de jaarrekening over 1987 en de begroting voor 1988 goed-
gekeurd.

Opening Goois Museum

Na een restauratie van bijna een jaar, is het oude
raadhuis van Hilversum weer in oude luister
hersteld. De buitenzijde van dit gemeentelijk
monument is geheel hersteld en in de oorspronkelijke
kleuren geschilderd. Binnen hebben de hal en de
raadszaal weer de charme van de bouw in het eind
van de vorige eeuw herkregen.
Het gebouw is, na een onderbreking van 19 jaar,
weer door het Goois Museum in gebruik genomen.
In de expositie-ruimten op de eerste verdieping is in
de semi-permanente opstelling, min of meer in een
chronologische volgorde, de geschiedenis van het
Gooi in beeld gebracht. In de tentoonstelling is
vooral aandacht besteed aan de archeologie, de
ontwikkeling van de landbouw in het Gooi, de
erfgooiers, en aan de textielnijverheid.
Op de zolder is de eerste wissel-expositie ingericht:
"Het benen tijdperk”. Deze archeologische
tentoonstelling over een niet bestaand tijdperk in de
geschiedenis, laat ondermeer de vele gebruiksvoor

werpen zien welke zijn gemaakt van been vanaf het
neolithicum tot heden.
Op 3 juli a.s. zal het museum officieel worden
geopend. Hierna zal het museum op zaterdag en
zondag 4 en 5 juli de deuren voor u openen. Rond de
opening worden een aantal feestelijke activiteiten
georganiseerd waarover u nog nader op de hoogte zal
worden gebracht.

E.v.M.
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi
Jaarverslag over 1987 van de Natuurwacht De Limiten
Voor de vrijwilligers van de onder de Vrienden van
het Gooi ressorterende Natuurwacht was 1987 een
aktief jaar.
Als gebruikelijk werden vele vrije uren gesurveilleerd
door de Gooise natuurgebieden om zonodig bij het
publiek aan te dringen op natuurvriendelijker
gedrag. Daarbij betrof het meestal overtredingen
van de toegangsbepalingen van het terrein,
voorkomend uit onwetendheid of onbegrip.
Tactvolle en educatief bedoelde waarschuwingen
misten in de regel hun uitwerking niet, waarop
Natuurwachter en recreant in goede verstandhouding
uiteen gingen.
Zorg gold het relatief geringe deel van de bezoekers
dat categorisch weigerde de toegangsregels te
respecteren.
Daar Natuurwachters niet beschikken over
politionele bevoegdheden, rest hen weinig anders
dan het in stelling brengen van argumenten.
Met regelmaat werden de gevolgen van vandalisme
geconstateerd: vernielingen aan flora, archeologi
sche monumenten, bebordingen, rasters, zitbanken
etc.
Hoewel vele hondeneigenaren zich naar letter en
geest houden aan de van kracht zijnde aanlijn-
geboden, loopt een onrustbarend hoog percentage
honden los op plaatsen en in perioden waarin dit niet
is toegestaan. Voor wie zich niet bewust is van de
aanwezigheid van het wèl aanwezige, maar
verborgen wild, is het inderdaad verleidelijk de
honden toch maar los te laten. Grote onrust onder
het dierenleven kan daarvan het gevolg zijn. Dit
geldt vooral de heidevelden met z’n vele sluippaden.
De Natuurwacht pleit daarom voor maatregelen, die
de noodzakelijke rust in natuurgebieden bevorderen,
met name in het broedseizoen.
De Natuurwacht presenteerde zich niet alleen in het
veld. Bij tal van manifestaties in het Gooi vertegen
woordigde zij de Vereniging op stands. Behalve het
geven van voorlichting over het werk van de
Vereniging, werden er nieuwe leden geworven.
De georganiseerde natuurwandelingen mochten zich
overwegend verheugen in een goede belangstelling
van Gooivrienden en donateurs van T.V.E.
Leden van de Vereniging vonden in toenemende
mate hun weg naar het secretariaat van de Natuur
wacht. Het aantal verzoeken om informatie over de
natuur steeg flink.
Waardering en dank gelden de Stichting Gooisch
Natuurreservaat en het Instituut voor Natuur-
beschermingseducatie (l.V.N.) het Gooi e.o., voor
de goede contacten en vruchtbare samenwerking.

W.J.B. Nugteren J. Kamies
Hoofd Natuurwacht Secretaris Natuurwacht

De wijziging van het bestemmingsplan is inmiddels
de gemeenteraad wel gepasseerd, maar het formele
raadsbesluit is op het moment van schrijven nog niet
beschikbaar. De raadscommissie heeft zich met meer
dan gebruikelijke belangstelling laten voorlichten en
over het terrein laten rondleiden.
Daarbij is gebleken van ernstige verontrusting over
de ongunstige ontwikkelingen, die in het recente
verleden zijn toegelaten. Naar onze verwachting zal
de geleidelijke uitbreiding van de coniferenkwekerij
grotendeels bescherming vinden onder het over
gangsrecht, maar zal de bouw van een dienstwoning
verhinderd kunnen worden. Voor een bevredigende
regeling van de instandhouding van de weilanden zal
een beroep op Gedeputeerde Staten wel noodzake
lijk blijken.

Gooisch Natuurreservaat
Over formele ontwikkelingen valt bij gebrek aan
officiële berichten nog niets te melden. Dat neemt
niet weg, dat merkwaardige geruchten de ronde
doen, waar wij hier niet toe willen bijdragen. Het zijn
de financiële gevolgen van een uit de hand gelopen
beleid, waarvoor op het politieke vlak de rekening
moet worden verdeeld. Pas wanneer een gekozen
oplossing grote bezwaren voor de toekomstige
ontwikkeling zou meebrengen, komen wij aan de
beurt.
Tussen het rentmeesterskantoor, de Heide-
Maatschappij en de Wetenschappelijke Advies
commissie wordt echter goede voortgang gemaakt
met de beheersplannen. Welke werkzaamheden in
de loop van de jaren op het programma zullen
moeten staan is intussen vastgesteld. Aan de
bepaling van de financiële consequenties wordt de
laatste hand gelegd. Daarna is het woord aan de
participanten en de verstrekkers van subsidies, die
diep in de buidel moeten tasten. Het gaat immers
hoofdzakelijk om achterstallig onderhoud. Wij
stellen ons voor mettertijd een globaal overzicht van
de beheersplannen in TVE te publiceren. Aan een
inspraak-procedure, waarop van enkele zijden
schijnt te worden aangedrongen, zien wij geen
behoefte. Als bijproduct van de beheersplannen, die
ditmaal het gehele gebied van het GNR betreffen,
ontstaan een aantal projecten, die een eenmalig
karakter hebben en geen verband houden met
achterstallig of doorlopend onderhoud. Hieruit is
een keuze te maken als bestemming voor de
opbrengst van een inzamelingsactie onder de
bewoners van het Gooi.

153



De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening
De herhaaldelijk uitgestelde publicatie van dit
document heeft tenslotte plaatsgevonden. Twee
weken na dato heeft de in het vooruitzicht gestelde
uitgebreide documentatie ons, noch de openbare
bibliotheken bereikt. Wij kunnen er in deze
aflevering dus nog geen aandacht aan besteden. Uit
persberichten zal de lezer echter begrepen hebben,
dat het stuk geen duidelijke aanwijzingen geeft voor
specifieke ontwikkelingen in Gooi en Vechtstreek.
De nadruk valt sterk op het economisch belang van
en de noodzaak van voorzieningen voor de
Randstad. Reden temeer om attent te zijn op de
instandhouding van de binnen de ’’Stedenring”
gelegen natuurgebieden van het Gooi, onderwerp
van de voordracht van dr H. van der Cammen op
21 april a.s.

Archeologische kartering van de Gooise Heiden
De voordracht van Mevrouw drs M. Addink-Samplo-
nius tijdens de vorige jaarvergadering hield mede
verband met het uitblijven van middelen voor dit
project, dringend gewenst voordat het herstel van de
heiden grootscheeps wordt uitgevoerd. Het stemt tot
grote voldoening, dat na de bescheiden aanmoedi-
gingsbijdrage van de Vrienden nu het grote nog
benodigde bedrag door de Stichting voor Z.W.O. ter
beschikking is gesteld.

De Eng van Laren

Een groepering onder de naam Groep Werkers
Akkoord heeft wederom een nota uitgebracht over
de huidige toestand en de mogelijkheid tot verbete
ring van dit klein verkavelde onderdeel van
voornamelijk het bestemmingsplangebied ”De
Weesboom”. De aanbevelingen om tot een integraal
beheer van dit gebied te komen verdienen de
medewerking en de steun van grondeigenaren en
overheid en de sympathie van de Vrienden. Voor
nadere inlichtingen kan men zich richten tot de Heer
Hans Bakker, St. Janstraat 42, 1251 LB Laren,
02153-87943.

Naardermeertochten 1988

Ook dit jaar hebben wij voor leden met hun
gezinsleden de traditionele ’Naardermeertochten’
georganiseerd en wel 13 tochten voor in het totaal
circa 230 deelnemers. De data zijn:

afvaart
A. Zaterdagmorgen
B. Zaterdagmiddag
C. Donderdagmorgen
D. Zondagmorgen
E. Zaterdagmorgen
F. Maandagmorgen
G. Vrijdagavond
H. Zondagmorgen
I. Vrijdagavond
J. Zaterdagmiddag
K. Zaterdagmiddag
L. Zondagmiddag
M. Zaterdagmorgen

30 april 09.00 uur
7 mei 13.00 uur

12 mei 06.00 uur
15 mei 09.00 uur
21 mei 09.00 uur
23 mei 09.00 uur
27 mei 19.00 uur
29 mei 19.00 uur

3juni 19.00 uur
11 juni 13.00 uur
18juni 13.00 uur
19 juni 13.00 uur
25 juni 09.00 uur

De kosten van de tochten bedragen ƒ 12,50 p.p. met
eigen vervoer. Bij de bevestiging van uw inschrijving
ontvangt u een routebeschrijving naar het Naarder-
meer. De tocht op het Naardermeer duurt circa 3 uur
en wordt gemaakt in open boten. In verband met de
weersgesteldheid zorge men voor passende (warme
en/of regen-) kleding. Vergeet ook uw kijker en/of
fotoapparaat niet. Mocht u met vervoersproblemen
zitten, neemt u dan even contact op met mevrouw
Perry.

Aanmelden door storting van het verschuldigde
bedrag op de Bondsspaarbank voor midden- en
oost-Nederland te Amersfoort t.g.v. rek.nr.
94.24.20.985 t.n.v. Naardermeertochten Huizen
(gironummer van de bank 310031).
Op de achterzijde van uw girobiljet s.v.p. duidelijk
vermelden:
1. Naardermeer.
2. Uw naam, adres en gironummer indien deze

niet op de voorzijde van het formulier vermeld
zijn.

3. Aantal personen.
4. De LETTER van de tocht van uw voorkeur.
5. De letters van eventueel andere mogelijke

data in volgorde van voorkeur.

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

Informatie: mevr. J.B. Perry-Vlasveld
Braam 34, 1273 EA Huizen
Tel. 02152 - 66848.
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Varia
Auteurs

J. van den Kommer (geb. 1946). Opleiding binnen de
gemeente in administratief-juridische richting. Chef
van de afdeling Algemene Zaken van de gemeente
Loosdrecht.

Dr G.F.M. Bossers (geb. 1943). Is wetenschappelijk
medewerker en verbonden aan de vakgroep
rechtsgeschiedenis van de fakulteit der rechtsgeleerd
heid van de Universiteit van Amsterdam. Hij doceert
daar o.a. de geschiedenis van het Nederlandse
strafrecht en strafprocesrecht. Woont te Hilversum.

F. Brand (geb. 1941). Sedert 1962 geluidstechnicus
bij de N.O.S., thans Nederlands Omroepproduktie
Bedrijf. Lid van het bestuur van de Historische Kring
Loosdrecht vanaf 1974, tevens redactielid van het
periodiek van de HKL.

Mw L. Lankreijer (geb. 1951). M.O. geschiedenis.
Docente maatschappij oriëntatie bij middelbaar
beroepsonderwijs. Lid werkgroep klederdrachten
van Tussen Vecht en Eem. Publiceerde met H. van
Hees over de Kerkstraat en in het blad van de H.K.
Eemnes over boerderijen. Woont te Eemnes.

Henk Lenstra (geb. 1957). Juridische opleiding
(meester in de rechten). Huidige funktie: waar
nemend sekretaris Piassenschap Loosdrecht e.o..
Woont te Houten.

J. Daams (geb. 1915). Tot 1975 werkzaam als
research-medewerker op landbouwkundig gebied.
Geïnteresseerd in de historische ontwikkeling van
het landschap. Publiceerde vooral op mycologisch
gebied. Redactielid van het tijdschrift Tussen Vecht
en Eem. Woont te Kortenhoef.

J. Daams Czn (geb. 1916). Smid-loodgieter tot 1972.
Raadslid van 1956-1964, wethouder van 1964-1979.
Voorzitter Historische Kring Loosdrecht. Uitgaven:
Loosdrecht in oude ansichten en Kent u ze nog, de
Loosdrechters.

P. Guntenaar-Sixma (geb. 1933). Opleiding
mode-dessin ontwerpen. Illustratrice en calligrafe.
Archivaris van de Historische Kring Loosdrecht.
Woont te Loosdrecht.

A.W.A. van der Goes. Provinciaal conservator
Utrecht voor de kastelen Amerongen, Sypestcyn en
Zuylen.

Tj. Huese (geb. 1921). HTS Amsterdam. Oud
directeur rubberindustrie. Actief watersporter sinds
1930. Bestuurlijk werk voorde K.W.V. ’Loosdrecht’,
R. & Z.V. 'Naarden', K.N.W.V.. Diverse publica
ties, onder andere over jeugdzeilinstructie, open
Ijsselmeer in de V.B.IJ. IJsselmeerberichten, TVE.
Woont te Naarden.

Dick A. Jonkers (geb. 1940). Als ornitholoog
werkzaam bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer.
Publiceerde als auteur en/of als eindredacteur in de
Avifauna van Midden-Nederland 1971, Vogels van
de Grote Rivieren 1979, Atlas van de Nederlandse
Broedvogels 1979, Ooievaars in Nederland 1983 en
Vogels tussen Vecht en Eem 1987. Is lid van de
Inventarisatiecommissie voor het Vechtplassen
gebied en erelid van de Vogelwerkgroep het Gooi en
Omstreken. Redactielid van het tijdschrift Tussen
Vecht en Eem. Woont te Leersum.

Drs A. Klap-van Dijk (geb. 1942). Studeerde chemie
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Lid van de
werkgroep klederdracht van Tussen Vecht en Eem.
Woont te Huizen.

Dr Arie A. Manten (geb. 1933). Studeerde geologie
en biologie. Hij is hoofdredacteur van een internatio
nale wetenschappelijke uitgeverij. In de jaren
1970-1983 was hij tevens lid van Provinciale Staten
van Utrecht. Hij woont in Breukelen, waar hij
voorzitter is van de Historische Kring Breukelen.
Naast veel publikaties over onderwerpen in de
natuurwetenschappen en de overdracht van
wetenschappelijke informatie, schreef hij over
lokaal-historische thema’s, vooral in het Tijdschrift
Historische Kring Breukelen.

E. E. van Mensch (geb. 1949). Opleiding HTS-
electrotechniek. Sedert 1977 werkzaam als museum-
assistent bij de gemeente Hilversum. Diverse
publicaties over het Gooi. Lid van het algemeen
bestuur van Tussen Vecht en Eem en redactielid van
het tijdschrift Tussen Vecht en Eem. Woont te
Hilversum.

F. Moes (geb. 1925). Het Nieuwe Lyceum Hilversum.
Oud firmant handelsvereniging. Oud directeur
Kustvaartrederij. Oud directeur administratie en
garantie instituut goederentermijnhandel. Opge
groeid met de watersport, van 1962-1978 penning
meester en daarna voorzitter K.W.V. Loosdrecht.
Diverse functies bij K.N.W.V.. Woont te Blaricum.

S. Pos (geb. 1915). Was werkzaam in het bedrijfs
leven als manager/projekt- coördinator. Oprichter
en oud-voorzitter, conservator van de Historische
Kring Loosdrecht. Oud-voorzitter en vice-voorzitter
van de Hilversumse Historische Kring ’Albertus
Perk'. Oud-hoofdbestuurslid Archeologische
Werkgemeenschap Nederland. Oud-voorzitter van
de afdeling ’Naerdinckland’ van de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland. Correspondent van
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem
onderzoek Amersfoort. Was projektleider van de
opgraving naar het voormalige ’Slot Ruysdael’ te
Blaricum. Woont te Hilversum.

Klaas ter Wal (geb. 1931). Audio-visueel technicus.
Natuurgids bij het I.V.N. afdeling ’t Gooi en
omstreken, hobby macro-fotografie.
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Verantwoording illustraties:

Titelpagina: coll. KNWVL.
Ontstaan van het landschap: ill. uit coll. Goois
Museum, uitgave De Noordelijke Vechtplassen.
1976, Vechtplassencommissie.
Waterbrief, coll. Gem. Loosdrecht, kaarten, coll.
Hist. Kring Loosdrecht (H.K.L.).
Loosdrechtse bodem vondsten: eigendom Jac.J.
Mur, Loosdrecht.
Jan Jansz. Pos: Coll. Daams, Kortenhoef.
Strafrechtspleging etc.: R.A. Utrecht.
Centrum watersport: foto’s H.K.L. en K.N.W.V.
Piassenschap: foto's Prov. Waterstaat Utrecht.
Foto schilderij D. Smorenberg, eig. Gem. Loos
drecht.
Vogels: tek. van Ed Hazebroek.
Ruimtelijke ordening: topografische kaarten,
H.K.L.
Spoorweg: briefkaart Gem. Vinkeveen, kaartjes en
plaat coll. H.K.L.
Sypekerk: foto coll. H .K.L., ets naar Bosboom, coll.
Goois Museum.
Kerkklok Oud-Loosdrecht: foto H.K.L.
Kasteel Sypesteyn: foto's coll. Museum Sypesteyn,
foto opgraving H.K.L.
Oude mutsen: foto’s werkgroep klederdrachten T. V.E
Eikenrode: foto’s H.K.L., ets coll. Scheltema-
Vriesendorp.
Porselein: coll. C.P.A. Castendijk, Rotterdam.

HUIZER MUSEUM
Het Huizer Museum heeft een tijdelijk onderkomen
gevonden in de vrije kamer van De Boerderij,
Hellingstraat 9, 1271 VA Huizen.
Naast een stijlkamer zal in samenwerking met de
Historische Kring Huizen op de deel van de boerderij
een educatief programma gebracht worden met
wisselende exposities.
Openingstijden: vanaf 1 juni tot 1 oktober op
dinsdag-donderdag-zaterdag van 13.30 - 16.30 uur.
Vanaf 1 oktober tot 1 juni op afspraak.
Entree: volwassenen ƒ 2,00,

65 + , C.J.P. en kinderen ƒ 1,00,
museumkaart gratis.

Tel. Secretariaat Stichting Huizer Museum:
02152-54591.

REPERTORIUM
Na het verschijnen van dit tijdschrift bestaat de
mogelijkheid het repertorium te bestellen van de
artikelen verschenen in het tijdschrift ‘Tussen
Vecht en Eem' in de jaren 1970-1982 en in
‘Tussen Vecht en Eem/Vrienden van het Gooi'
uit de periode 1983 tot en met 1987.
De artikelen zijn geografisch gerangschikt en
aangevuld met registers op persoonsnaam,
trefwoord, topografische namen en op auteurs
naam.
De bestellingen zullen in volgorde van binnen
komst worden behandeld.
U kunt dat doen door ƒ 10,— over te maken op
rek. nr. 47.62.75.199 van de Amro-Bank Laren
of nr. 3892084 van de Postbank t.n.v. TVE,
onder vermelding van Repertorium.*

llilll: : 'i!1 E o I  i

DE WATERWOLF
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* RÖtisserie de Waterwolf als verrassend restaurant
seizoenmenu’s ƒ 32,-, ƒ 45,- en ƒ 55,-
lid Goois Gastronomisch Gilde

,'5, * Appartementen-Hotel Loosdrecht
!,i'iil||jltlii 70 hotel-appartementen

6 vergaderzalen
V
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f ....
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.. .....

informeel... maar professioneel vergaderen!
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Ja, want u hééft meer aan een geholpen kunt worden en
bank die meer voor u doet waar ’t niet uitmaakt bij welk
Meer service, meer aandacht, kantoor u langs gaat
meer advies. Bovendien is de Da’s nou de Bondsspaarbank
Bondsspaarbank de enige Kortom een bank voor jong
bank, waar u dankzij een en oud.
uniek komputersysteem, snel

Dus de
Bondsspaarbank

■ —•  m w/ l A n v  m m i vu 0 6 t  ff v iee r
voor mij?
•  kompleet dienstenpakket •  altijd ’n kantoor in de buurt
•  minimale wachttijden •  in vele plaatsen zelfs op
•  150 jaar ervaring in sparen zaterdag open

D oe m eer m et d e  spaarbank d ie  m eer d o e t

bondsspaarbank 5
Midden Noord en Oost Nederland sp aa rb an k



ü vindt ons achter dijken, in dorpen en
steden, in drukke straten en aan rustige
pleinen...
Rabobank, altijd in de buurt.

d U if i m

F a ö d a ]
aaaoa

mm

Rabobank Q



c ADVIEZEN n
MAKELAARS

TAXATEURSog
BOUWKUNDIGEN

TAXATIES 31
huis verkopen?

via Bas Proper natuurlijk!
• WOONHUIZEN
• BEDRIJFSPANDEN
* BELEGGINGEN
* RECREATIE-OBJECTEN

NVM
I MAKELAAR|

* APPARTEMENTEN
* TAXATIES
* VERZEKERINGEN
* HYPOTHEKEN

Telefoon 02158-3710/5333

Oud Loosdrechtsedijk 227, Loosdrecht

ia n  Toeback 's U u rtje
Happy hour van half 6 tot half 7, dan is het goed toeven
in de Jan Toeback’s Bar van GoldenTulip JanTabak.
Dan zit het werk erop en zijn de borrelhapjes gratis.
Alle reden om nog even te blijven plakken.

Op vrijdag en zaterdag
Live pianomuziek

GOLDEN TULIP JAN TABAK
IN THE GARDEN OF AMSTERDAM

Amersfoortsestraatweg 27. 1401 CV BUSSUM Telefoon 02159-59911 telex 73388.



[Makelaarskantoorl
R. van Henten

■ makelaar in onroerende
■■■■ goederen

•  huis kopen
•  huis verkopen
•  hypotheken
•  alle verzekeringen

Nieuw Loosdrechtsedijk 73
tel. 02158-3504

Uitgebreide informatie van te koop zijnde huizen

Dorpsstraat 12
3611 AE Oud-Zuilcn
Tel. 030-441195

In het romantische dorpje Oud-Zuilen vlak bij de stad
Utrecht aan de Vecht en in de schaduw van het bekende
slot Zuylcn ligt het historische Regthuys.
De plaats waar vroeger recht werd gesproken en de raad
vergaderde.
Het oude historische pand is gerestaureerd en opnieuw
ingericht met:

☆  sfeervolle gelagkamer

☆  bar en open keuken

☆  de Vechtzaal
☆  oude kelders zijn tot wijnkelders getransformeerd
☆  een oude stalruimte is omgetoverd tot feest- en

vergaderruimte met vide
1U open keuken met draaispitten voor groot vlees en

speenvarkens
een extra feestelijke dimensie

☆  groot terras in de tuin

☆  separate expositie-ruimte in het koetshuis van 100 m 2

Uitsluitend geopend voor:

tfr feesten
☆  vergaderingen
☆  partijen
■fr exposities

☆  sales promotions

■fr proeverijen
en andere manifestaties

☆  capaciteit tot 300 personen

Naast de Gastcrije bevindt zich een kapel. Deze kapel is
wondermooi gerestaureerd en iedereen die zijn huwelijk
kerkdijk wil laten inzegenen kan deze kapel afhuren.

Arrangementen zijn te combineren met vaartochten over
de V'echt en een bezoek aan het Slot Zuylen.

Gemoedelijke gezelligheid gaat samen met groot
gastheerschap in een romantisch omhulsel.

Kortom een ambiance in optima forma!

Uw gastheer is Kees van den Hoek.
Prop. ’t Kompas in Oud-Loosdrccht.

Voor boekingen en informatie:
Tel. 02158-3200



Vereniging van Vrienden van het Gooi

Doelstellingen
•  In het Gooi en het omliggende gebied de

leefbaarheid en een goed milieubeheer bevorde
ren.

•  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 bescher
men.

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 alternatie
ven 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
Natuurwacht, welke tot taak heeft ontsieringen en
misbruik van de Gooise gronden tegen te gaan.

•  Minstens een maal per jaar wordt een ledenverga
dering gehouden.

•  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, oorspronke
lijk waar mogelijk, ter ondersteuning van het
Gooisch Natuurreservaat. De Vereniging organi
seerde in 1959 en in 1980 een Gooicongres, waar de
problemen van het Gooi op bestuurlijk en weten
schappelijk 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 geïllu
streerde boek ‘Het Gooi bekeken en besproken’
uitgegeven.
Ledenadministratie en excursies

J.B. Perry-Vlasveld, Braam 34, 1273 EA Huizen
N.H., 02152-66848.
Aanmeldingen als lid aan bovenstaand adres.
Minimum contributie ƒ 20,— per jaar.
Op vertoon van het bewijs van lidmaatschap (het
rechterstrookje van de accept-girokaart 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 Hilversumse-
weg 8, 1406 TE Bussum, 02159-31248
Vice-voorzitter
drs M. van Mierop-Kaayk, Sandtmannlaan 1,
1412 GD Naarden, 02159-45501
Secretaris
ir E.J. van Busschbach, Van Beeverlaan 13,
1251 ES Laren, 02153-15755
Penningmeester
mr G.H. Fuhri Snethlage, Everard Meysterweg 21,
3817 HA Amersfoort, 033-621851
Leden
Mevr. N. Biersteker-Vonk, Alexanderlaan 44,
1213 XT Hilversum, 035-855294
A. Farjon, Amer 6, 1273 LM Huizen, 02152-62857
drs H. van Goudoever, Jan Hamdorfflaan 18,
1251 NM Laren, 02153-82555
drs J. Kwantes, Vondellaan 29, 1401 RW Bussum,
02159-35970
W.J.B. Nugteren, Papaverstraat 11,
1402 CV Bussum, 02159-13145
dr A.M. Voute, van Lyndenlaan 8, 3768 MG Soest,
02155-15573

Raad van Advies

dr R.C. Cup, Spoorlaan 30, 1406 ST Bussum
drsH.W.E. Dieperink,Jagerspad9, 1251 ZVLaren,
02153-83615
mr M.W. Jolles, Larixlaan 10, 1213 SZ Hilversum,
035-14227
drW.K. Kraak, Wielewaallaan 38,1403 BZ Bussum,
02159-15725
ir H.P. Loggere, Holleweg9, 1261 BW Blaricum,
02153-87003
ir A.D. du Mosch, Eslaan 17, 1404 EE Bussum,
02159-30704
J.M. Soutendijk-Polderman, Melkweg 6,
1261 GV Blaricum, 02153-82395

Gooise Natuurwacht

J. Kamies, secretaris, Geysendorfferstraat 30,
1403 VZ Bussum, 02159-15995

Secretariaatsadres

Van Beeverlaan 13, 1251 ES Laren, 02153-15755

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