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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
drs H. van Goudoever, Jan Hamdorfflaan 18,
1251 NM Laren, 02153-82555
Vice-voorzitter
Mevr. N. Biersteker-Vonk, Alexanderlaan 44,
1213 XT Hilversum, 035-855294
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
A. Farjon, Amer 6, 1273 LM Huizen,
02152- 62857
Mevr. E. Goldfinger-Albertis, Sophialaan 33,
1213 XK Hilversum, 035-10423
drs J. Kwantes, Vondellaan 29, 1401 RW Bussum,
02159-35970
W.J.B. Nugteren, Papaverstraat 11,
1402 CV Bussum, 02159-13145
dr A.M. Voüte, Van Lyndenlaan 8,
3768 MG Soest, 02155-15573

Raad van Advies

mr J.E. Brikkenaar van Dijk, Nw. Hilversumseweg8,
1406 TE Bussum, 02159-31248
dr 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
irH.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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Voorzitter
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035-14227
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E.A.M. Scheltema-Vriesendorp, Turfpoortstraat
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Gooi e.o. in al zijn facetten belichten, vooral met als
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milieu, landschap en ruimtelijke ordening.
Het tijdschrift verschijnt sedert 1983 als gecombineerde
uitgave van de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) en
de Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG). Het is
een voortzetting van enerzijds het tijdschrift van TVE
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Druk: Spieghelprint, Gooilandseweg 14,
1406 LL Bussum, 02159-14074.



Kuhn & Co, beetwortelzaadcultuur

A.C.J. de Vrankrijker

Op 6 april 1889 zetten twee jonge mannen in
Naarden samen een bedrijf op dat tot ver in
de 20e eeuw het enige in zijn soort in
Nederland zou blijven. Het ging om teelt,
veredeling en verhandelen van suikerbieten
zaad. Zij richtten hiertoe de firma Kuhn &
Co op. Er zou geleidelijk een bijna wereld
wijd leverend bedrijf uit groeien.
De ene firmant was Hendrik Willem Kuhn,
die in juli 1883 eindexamen handelsschool
had gedaan en daarna campagnes aan
verschillende suikerfabrieken meemaakte.
De andere was Joannes Petrus Dudok van
Heel (geb. 1863) wiens vader oprichter en
directeur was van de Gooische Beetwortel-
suiker Fabriek in Naarden. Kuhn kende
deze, want hij had er in 1886 en 1888 in de
najaarscampagne meegewerkt.
In dit bedrijf vertelde een der bietenagenten
-  Kemp uit Culemborg -  dat hij ’een aardige
proef had genomen. Hij had enige bieten in
het najaar bewaard en deze in het voorjaar
uitgeplant; ze hadden bruikbaar zaad
voortgebracht. Zaad werd in die tijd
geïmporteerd en was duur. De jonge Van
Heel zag hier een toekomst. Hij zocht op de
fabriek goede bieten uit en teelde met deze.
Kuhn had intussen van de beroemde Franse
chemicus Pellet het onderzoek van bieten op
suikergehalte geleerd en was ook begonnen
met het telen van zaad. Het lag voor de hand
dat beiden samen het werk zouden aanpak
ken. Met hulp van vader en aanstaande
schoonvader (Van Heel trouwde in 1890 met
Adriana Margrietha Jacomina, zuster van
Kuhn) konden zij beschikken over bouwland
op de buitenplaatsen Zandbergen en
Kommerrust onder Naarden.
Selectie

Er werd een selectiemethode uitgewerkt en
de toenmalige Orangerie op Berghuis werd
als laboratorium ingericht. De zaken

breidden zich langzaam uit. Er werd weldra
ook zaad geteeld in de Betuwe en langs de
IJssel. Het kwam per schip ’in het stro’, dus
nog aan de bloemstelen, naar Naarden.
Daar werd het in een grote loods opgeslagen
en in de winter gedorst met behulp van een
hekelmachine en een tredmolen. In de oude
kuiperij (overblijfsel van een opgeheven
bedrijf) werd het zaad met handmachines
geschoond en bij te hoge vochtigheidsgraad
omgeschept.
Inmiddels togen de firmanten er zelf op uit
om orders binnen te halen, voornamelijk bij
boeren in Brabant. Zij gingen de boerderijen
op de fiets langs. Vaak kregen zij te horen
dat goed zaad alleen in Duitsland te krijgen
was.
Het uitzoeken van bieten als toekomstige
zaaddragers gebeurde in 1897 volgens de
toen gebruikelijke methode van massaselec-
tie. Hiertoe werden niet minder dan 300.000
bieten op suikergehalte onderzocht. Dit ging
als volgt. Uit de gereedliggende voorraad
werd uit elke biet een kleine hoeveelheid
pulpbrei geboord en naar een platte bak met
gootvormige groeven gebracht. Het monster
van elke biet kreeg een letter en een
nummer, gelijk ook de bieten zelf. Van elk
boorsel werd nu exact 6,46 gram afgewogen
en in een glazen kolf met een afgepaste
hoeveelheid water vermengd. De suiker
loste geheel op bij een temperatuur van 60
graden. Door toevoeging van 3 delen
loodazijn op honderd verkreeg men een
heldere oplossing. Deze werd door een
papieren filter in een buisje gegoten, waarna
men zonder moeite in een polarimeter het
suikergehalte kon aflezen. Met een flinke
ploeg geoefende mensen was het mogelijk in
vijf weken alle 300.000 bieten te onderzoe
ken en van een etiketje met het nummer en
het waargenomen suikergehalte te voorzien.
Hiervoor werden mannen en vrouwen uit

163



Huizer vissergezinnen aangetrokken. Deze
waren in de wintermaanden beschikbaar en
werkten met de vereiste nauwgezetheid.
Men sorteerde nu naar gehalte. Wat minder
dan 16% bevatte werd verwijderd als
veevoer. Er bleef een vrij kleine hoeveelheid
over. Wat tussen 16 en 17% suiker bevatte
kon het volgende voorjaar worden uitgeplant
om handelszaad te leveren, de elite. Bieten
met meer dan 17% suikergehalte werden
nader onderzocht, en wel door een chemi
cus. Hieruit koos men de naar vorm, gewicht
en suikergehalte beste om te dienen voor
verdere veredeling. Het eerstvolgende
voorjaar moesten zij dan zaad voortbrengen
voor de zogenaamde steklingen. Bij gewone
teelt gaf men de bieten ruimte om zich
maximaal te kunnen ontwikkelen en hakte
daarom het overtollige na het opkomen weg.
Bij de toekomstige steklingen gebeurde dit
niet, want ze moesten klein blijven om later
niet te veel, maar wel forse bloemstengels te
vormen. Het zaad dat deze steklingen
voortbrachten vormde de superelite,
aangeduid met de letters ES. Door hiermee
verder te telen voorkwam men terugval in
suikergehalte die bij de gewone produktie
van handelszaad onvermijdelijk bleef.
Het is duidelijk dat de veredeling tijd en geld
vergde, want de procedure nam jaren in
beslag. Samengevat krijgen we het volgende
overzicht. Jaar 1 selectie na de bietenoogst,
jaar 2 uitplanten om zaad voort te brengen
voor steklingen, jaar 3 oogst van steklingen,
jaar 4 zaadoogst uit steklingen, jaar 5 uitzaai,
waarna opnieuw selectie naar suikergehalte,
jaar 6 uitplanten in de gewenste hoeveelheid
en oogst van handelszaad en steklingenzaad.
De landbouwer die met het aldus veredelde
zaad werkte klaagde niet meer over suike-
rarme en ondermaatse bieten op zijn akkers.
Zowel naar gewicht als naar opbrengst aan
suiker kon hij een aanzienlijke verbetering
constateren; tevoren zag hij veel minder
waardige wortels, in feite niet meer dan
gewone voederbieten.

Export

Een zeer belangrijke mijlpaal in de groei van
Kuhn & Co was het binnenhalen van de
eerste exportorder. De grote suikerfabriek

H.W. Kuhn

te Hatvan in Hongarije kreeg in 1898 ruzie
met de zaadleverancier Klein Wanzleben
(met teeltgronden ten oosten van de Harz en
nog altijd een bekende naam). Naarden
kreeg per telegram het verzoek offerte te
maken voor de levering van 100.000 kilo
zaad.
Men schrok wel van een zo grote hoeveel
heid. Kuhn ging er poolshoogte nemen. Van
Heel reisde er in januari 1899 heen. Men las
hem een zeer omvangrijk contract voor.
Halverwege begon het hem te vervelen -  zo
placht hij later te vertellen -  en zat wat
poppetjes te tekenen. De Hongaren vroegen
verstoord, wat hij daar noteerde. Van Heel
antwoordde ’Ik teken mijn portret als ik dit
contract onderteken’. ’Laat eens zien’ zei de
ander. Het bleek een mannetje aan de galg
te zijn. Dit viel goed, er werd gelachen. Over
een contract is niet meer gesproken, wel
over leverantie. Jaren lang is Hatvan een
goede klant geweest, op driej aarscontracten.
Inmiddels lezen we in notities van H.W.
Kuhn over modernisering en mechanisering.
Van 1893 af noteerde hij een en ander over
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J. P. Dudok van Heel

............

aanschaf van dorsmachines en lokomobie-
len, van droogmachines, over bouw van een
nieuw laboratorium, een zaadschuur enz.
Het bedrijf begon in 1900 met microscopisch
onderzoek van zaad. Er gingen proefzendin
gen naar Spanje en Italië, moeilijke landen
want men keek daar meer naar het gewicht
van de bieten dan naar het suikergehalte.
Kuhn & Co zocht en verkreeg contact met
Klein Wanzleben en andere firma’s in
Duitsland. Er gingen flinke partijen naar
Rusland, via Kiev.

Familieteelt

De Gooische Beetwortelsuiker Fabriek
werd gelikwideerd na de suikerconventie
van Brussel in 1903 die rijen kleine suikerfa
brieken in West- Europa deed verdwijnen.
In die tijd werd de zaadteelt steeds meer op
wetenschappelijke basis geschoeid. Dit
gebeurde in samenwerking met de beroemde
geneticus professor Hugo de Vries, de
herontdekker van de wetten van Mendel,
die hij met de Theunisbloem aantoonde.

Men ging nu van de vroegere massaselectie
over op de zogenaamde familieteelt. Deze
werd gericht op een zo groot mogelijke
opbrengst van suiker per hectare. Er moest
dan gelet worden op het suikergehalte èn het
gewicht van de bieten, met het doel een
optimale combinatie van beide factoren te
bereiken. Bij de massaselectie was men
teveel uitgegaan van de zwaarste bieten die
door toevallig gunstige standplaatsen
uitblonken in gewicht of gehalte, maar in het
nageslacht terugvielen.

Bij de familieteelt kon men als volgt te werk
gaan. Er werden 500 bieten uitgezocht, die
als familiehoofd (stammoeder) zouden
optreden. Ze werden vroeg in het voorjaar
in een kas uitgeplant. Daar liepen de ogen
aan de koppen uit, die elk een zaadstengel
zouden vormen. De bieten werden nu uit de
grond gehaald en verticaal in bij voorkeur
tien stekken gesneden, elk met één oog of
slechts enkele ogen. Daarna in warme
bakken uitgezet en begin mei in het open
veld uitgeplant. Zo verkreeg men krachtige
zaadstengels, die elk afzonderlijk werden
geoogst. De zandgrond bij Naarden was
daar geschikt voor; bovendien had er geen
ongewenste bestuiving plaats, omdat er in de
wijde omtrek geen bietenakkers waren.
Uit de zaadoogst bleven 200 families
behouden, de rest werd als minder goed
verwijderd. Uit het overgeblevene zaaide
men het volgende voorjaar op proefvelden,
familiegewijs bij elkaar. Na het rooien in het
najaar vond per familie onderzoek plaats, en
wel naar gewicht, suikergehalte en aantal
schieters (bieten die al in het eerste jaar
bloemstengels maakten). Dit leverde
gegevens omtrent de afstammelingen van
elke moederbiet en vererving van haar
eigenschappen.
Uit de 200 families werden circa 30.000
bieten onderzocht. De selectie was bedoeld
om er de 20 beste families uit te behouden.
Hieruit koos men 500 nieuwe familiehoof
den. Verder leverden de 20 families stam-
zaad voor de het volgende jaar te oogsten
steklingen. Deze werden voor de winter met
loof en al ingekuild; ze brachten een jaar
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Laboratoriumgebouw

later handelszaad voort. Dit zaad ging naar
de bietenbouwers die in het najaar aan de
fabrieken leverden. Er waren dus vele jaren
nodig om van de eerste selectie tot de
uiteindelijk bedoelde oogst te komen.
Samengevat zien we dan als gang van de
teelt: jaar 1 keuze van 500 bieten, jaar 2 deze
500 in stekken als familiehoofd uitgeplant,
hier 200 families uit behouden, jaar 3 zaad
uit de 200 families uitgezaaid, hieruit 20 na
de oogst behouden, jaar 4 bieten uit 20
families als steklingen geplant, stamzaad
geoogst, jaar 5 stamzaad uitgezaaid,
steklingen geoogst, jaar 6 steklingen in de
gewenste hoeveelheid geplant, handelszaad
geoogst, jaar 7 levering van zaad aan
bietenbouwers, oogst van fabrieksbieten.
Resultaten

Het bedrijf begon te floreren. De erkenning
kwam in 1909 met de vergunning om het
predicaat Koninklijke te voeren. Er waren
toen contacten en contracten met een
Zweedse trust, de Svenska Sockerfabrik
A.B. in Stockholm. De bioloog Klaas
Tjebbes werd daar in 1911 heen gezonden in

het kader van de samenwerking. Hij kreeg er
de leiding over de beetwortelzaadcultuur in
Hilleshög na zijn promotie in mei 1912 te
Amsterdam op ’Kiemproeven met suikerbie
ten’. De kwaliteit van het Zweedse produkt
werd zodanig dat Naarden er indien nodig de
eigen voorraad mee aanvulde. In die tijd
kwam ook de teelt voor Kuhn & Co in
Duitsland op gang. De firma richtte er de
Mitteldeutsche Zuckerrüben Samenzucht
G.m.b.H. in Quedlinburg op. De firmanten
reisden zelf bijna heel Europa door en
stelden her en der agenten aan. Dit leidde
lang niet altijd tot de gewenste resultaten,
maar bevorderde wel de naambekendheid.
Opvallend bij de resultaten van proefvelden
was dat ze nog al eens per streek aanmerke
lijk verschilden, en dat niet alleen ten
gevolge van ongelijke weersomstandighe
den. De zaadopbrengst per hectare kon tot
meer dan 3500 kilo oplopen, ook minder dan
de helft hiervan bedragen. Een kilo bevatte
40.000 tot 80.000 zaadkorrels van 2 tot 6
millimeter doorsnee. De natuur stelde her
en der de teler voor verrassingen, bijvoor
beeld door het uitbreken van schimmelziek-
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ten in zaadstengels, of een onverwachte
explosie van schieters in een overigens
goede familie. Ook wel van trotsers, bieten
die in hun tweede jaar geen bloemstengels
vormden.
Op den duur beviel de teelt in de provincie
Groningen het beste. Gezaaid werd daar op
contract tussen 6 en 15 april, als de grond
voldoende door de zon verwarmd was;
geoogst omtrent 1 oktober. Langzame
groeiers vielen dan vanzelf uit. Er werden
suikergehalten tot ruim 18% gemeten, bij
bijzonder goede bewerking en bemesting
van de grond zelfs 20%. Dat wil niet zeggen,
dat de fabriek er ook zo veel uit kon halen.
Zouten belemmerden namelijk het uit
kristalliseren van suiker. Een belangrijk deel
van die zouten zat in de koppen die wegge
sneden werden en als veevoer dienden. Liet
bedrijf verwierf zich een zekere faam met de
bieten P en R, op den duur vooral met de
eerstgenoemde. De letter P is tientallen
jaren een onderdeel van het handelsmerk
geweest.

Kuhn P behaalde in het noorden van
Groningen de beste resultaten, en wel tot
7000 kilo suiker op een gewicht van circa
40.000 kilo bieten per hectare. Bij verwer
king der bieten uit proefvelden bij Naarden
ging in wetenschappelijke proeven op 18%
suikergehalte 3,35% verloren. Het rende
ment was dan 14,65%. De opbrengst in geld
voor Kuhn & Co was afhankelijk van kosten
van verbouwen, vervoer, verwerking,
selectie, binnenhalen van orders en de
suikerprijs.
Afnemers van zaad vond men nu in Neder
land, België, Frankrijk, Spanje, Italië,
Duitsland, Bohemen, Oostenrijk, Honga
rije, Rusland, Zwitserland en Amerika. Ten
dele ging dit in licentiebouw. Grote partijen
gingen veelal naar suikerfabrieken, die voor
de bouw contracteerden met van hen
afhankelijke boeren.
De omvang van de verkopen kon jaar voor
jaar aanmerkelijk verschillen. Dit was
mogelijk, doordat bietenzaad enkele jaren
zijn kiemkracht behoudt en dus voorraad-
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vorming toelaat. Zo verkocht Kuhn & Co in
1909/1910 125.000 kilo, in 1910/1911 73.000
kilo, echter in 1912/1913 600.360 kilo, in
1914/1915 zelfs 1.143.475 kilo. Het laatstge
noemde cijfer is geflatteerd, doordat in
verband met de oorlogstoestand overal
geforceerd werd ingekocht. In volgende
jaren zakte de omzet terug tot beneden
200.000 kilo, vrijwel uitsluitend binnen
Nederland geleverd. Kuhn & Co kon nu als
enig veredelingsbedrijf van suikerbietenzaad
de markt in eigen land geheel beheersen.
Een vaste kern van verbouwers in Groningen
zorgde voor de zaadteelt. Er werden
drogerijen gebouwd in Usquert, Zoutkamp
en Scheemda.

Tussen de twee oorlogen

Na de eerste wereldoorlog kwam de interna
tionale afzet maar moeizaam weer op gang.
De gebeurtenissen -  revolutie in Rusland en
Duitsland, inflatie in deze en andere landen
-  werkten tegen. Pas in 1923/1924 is de
mijlpaal van een miljoen kilo afzet van zaad
weer gepasseerd. Er werd nu ook gecontrac
teerd met seed growers in Engeland, die
hiervoor stamzaad uit Naarden betrokken.
Polen (land met een laag kostenpeil) werd in
toenemende mate in de zaadproduktie

opgenomen. De produktie is daar opgezet
door H. Westra, oorspronkelijk boomkwe
ker en opgeleid in Boskoop.
In 1928/1929 kwam de omzet boven de 2
miljoen kilo uit. Daarna ging de crisis
doorwerken. In Nederland bijvoorbeeld
werd een teeltbeperking van suikerbieten
doorgevoerd, waardoor de bouw terugliep
van rond 70.000 naar 40.000 hectare.
Inmiddels was er een geschil ontstaan
binnen het bedrijf. Vennoot Kuhn werd in
1925 verweten dat hij zich vrijwel niet meer
met de zaak bemoeide; hij kwam hoogstens
een kwartiertje per dag kijken, terwijl hij
nog steeds de helft van de winst ontving. En
zo ging het al sedert 10 a 15 jaar. Dit klopt
wel, want zijn blauw gekafte schoolschrift,
waarin hij jaar voorjaar in enkele regels de
belangrijkste nieuwigheden noteerde, bevat
na 1908 slechts vijf regels, waarvan er drie
vermeldden dat Tjebbes naar Zweden ging
of weer terugkeerde. Mevrouw Dudok van
Heel-Kuhn bracht de gesprekken op gang.
Ze verliepen moeizaam, doordat de nauwe
lijks meer werkende vennoot zich aan de
kant gezet voelde, terwijl hij in de eerste
decennia op zijn terrein (de veredeling)
belangrijk werk had verricht. Er kwamen
advocaten aan te pas in verband met de
vraag, of en hoe het vennootschapscontract
gelikwideerd kon worden. Het resultaat was
dat Kuhn commanditair vennoot werd en
een kapitaal van 300.000 gulden in het
bedrijf liet. Hij zou 15% van de winst
ontvangen. Aan Dudok van Heel werden
gebouwen en machinerieën toebedeeld, die
hij als zijn aandeel in de nieuwe vennoot
schap inbracht.

Kuhn & Co is in 1931 omgezet in een N.V.
met de oprichter van de oude vennootschap
J.P. Dudok van Heel als gedelegeerd
commissaris. Hij werd eigenaar van 496
aandelen uit 500 totaal, na inbreng van zijn
bij het bedrijf behorend onroerend goed.
Directeuren (en elk houder van twee
aandelen) werden zijn zoons dr ir J.P.
(scheikundig ingenieur, sinds 1919 werk
zaam in het bedrijf, kweker van de Kuhn P)
en mr W.H. Dudok van Heel (sinds 1925 in
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het bedrijf en belast met de verkoop). Zij
begonnen hun arbeid als directeuren in
moeilijke jaren, waarin de effectenporte
feuille (de belegde reserve) gelikwideerd
moest worden, met fors verlies. De prijzen
daalden drastisch. De Mitteldeutsche werd
verkocht, weliswaar tegen een zeer goede
prijs, doch waartegenover de verkoper
Duitsland als afzetgebied moest prijsgeven
aan Klein Wanzleben en de Gebrüder
Dippe. De voorraden liepen te sterk op,
waardoor er te veel geld in het bedrijf moest
blijven. Voor de financiering was nu
bankkrediet nodig. Toch moesten er altijd
flinke voorraden op de zolders liggen in
verband met de hiervoor al gesignaleerde
zeer grote verschillen in zaadopbrengst per
streek en jaar.
Enig soelaas bood een conferentie in
Berlijn, op initiatief van drir J.P. Dudok van
Heel gehouden in 1933, waaruit de Interna
tionale Conventie voor Zuckerrübenzucht
voortkwam. Dit bracht de prijzen op
redelijker peil. Tegen het einde van de jaren

dertig leefde het bedrijf weer op. Er werd
geëxperimenteerd met klaverzaad en rogge.
De afzet van bietenzaad liep tot boven de
2 miljoen kilo. Bij de afnemers vinden we nu
ook Ierland, Finland, Letland, Joegoslavië,
Iran, Mantsjoerije, Japan, Canada en
Australië. Sommige van deze landen
figureren maar voor enkele jaren en kleine
kwanta in de boeken.
Op 18 oktober 1939 overleed J.P. Dudok
van Heel, 76 jaar oud, vijftig jaar nadat hij
zijn bedrijf had opgericht. Nadien werd
gezegd ’dat Kuhn & Co nooit zou zijn
ontstaan zonder de heer Kuhn, maar nooit
zou zijn blijven bestaan zonder de firmant
Dudok van Heel’. Te zijner ere is op 6 april
1940 een bronzen plaquette met zijn
beeltenis in het hoofdkantoor onthuld.

De volgers

Mevrouw A.M.J. Dudok van Heel-Kuhn
nam de taak van haar overleden man over.
Tot 1957 (in welk jaar zij 92 werd) prijkt haar
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handtekening in opvallend fraai handschrift
onder de jaarverslagen. Zij werd als commis
saris opgevolgd door haar oudste zoon dr ir
J.P. Dudok van Heel. Haar kleinzoon J.P.
Dudok van Heel -  in 1949 al in het bedrijf
opgenomen -  werd toen direkteur naast zijn
oom mr W.H. Dudok van Heel. In die tijd
begint ook het aantrekken van krachten van
buiten de familie. In 1957 werd ir H. Westra
jr (sinds 1950 in het bedrijf werkzaam als
kweker) mede-directeur. Twee jaar later
zien we ir C.T. Stork en mr A. Benders,
resp. uit Hengelo en Bussum, als commissa
rissen optreden. We zijn geneigd te veron
derstellen, dat er enig verband bestaat met
het feit dat er voor het eerst zwaar verlies
genoteerd werd. Tot dan toe had het bedrijf
een redelijk rendement geleverd. Het
dividend bedroeg meestentijds 6%, in
enkele jaren 9%. Het verlies in 1959 slokte
bijna de helft van de reserve op.
Nog even terugblikkend zien we dat de jaren
1940-1945 wel het merendeel van de klanten
onbereikbaar maakten, maar niet rampzalig
werden. Er kon geleverd worden in Neder
land en aan België, Frankrijk en Duitsland.
Aan laatstgenoemd land in opdracht van de
Saatgutstelle in Berlijn onevenredig veel.
Echte moeilijkheden deden zich pas voor na
de slag om Arnhem. De proefvelden in de
Betuwe kwamen onder water te staan.
Groningerland werd onbereikbaar. Een en
ander verstoorde de vroeger geschetste gang
van bieten tot stam- en handelszaad.
Bovendien hadden abnormaal strenge
winters vorstschade veroorzaakt.
De geschetste moeilijkheden kwam men wel
te boven. Erger was het feit dat Kuhn & Co,
in vergelijking tot de concurrentie, achter
stand dreigde op te lopen. De E-biet van
Klein Wanzleben werd een ernstige concur
rent, die bij late rooiing vrij wat meer suiker
opleverde dan Kuhn P. In het algemeen
moest men in die jaren vlak na de oorlog
constateren, dat de teelt in verscheidene
vroegere importlanden zich had ontwikkeld,
een gang van zaken die zorgwekkend
genoemd werd.
En toch mag men de verkopen in die jaren
goed noemen. Echter 1949 is het enige
na-oorlogse jaar, waarin de afzet meer dan

2 miljoen kilo bedroeg. In dat jaar is door
Kuhn & Co 1038 ha beplant, meer dan de
oppervlakte van de gemeente Bussum
bedraagt. Nadien zakte de omzet in enkele
jaren tijds tot de helft en wilde niet meer
omhoog. Hierbij moeten we wel bedenken,
dat door de nog aan te duiden ontwikkelin
gen veel minder zaad nodig was dan tevoren.
Het nieuwe zaad in combinatie met precisie
zaaimachines halveerde de benodigde
hoeveelheid. De contractteelt moest
ingekrompen worden. We lezen dan nog wel
van selectie met klaver en rogge, maar
weinig omtrent resultaten van betekenis.
Het klaverzaad werd door Kuhn & Co elders
geselecteerd; het klimaat in Nederland biedt
geen uitzicht op regelmatig goede oogsten.
Het ging hier om het ras Rotonde. Er is een
samenwerking met het huis Florimond
Desprez in Frankrijk en Van der Have in
Kapelle bij Goes op poten gezet. Kuhn deed
de basisselectie, de produktie vond in
Frankrijk plaats door Desprez, die ook de
verkoop in zijn land verzorgde. Van der
Have verkocht buiten Frankrijk. Kuhn
kreeg de licentie van beiden. Deze samen
werking loopt sinds het begin van de jaren
vijftig.

Andere tijden en eisen

De eisen die afnemers stelden werden steeds
hoger. Men kon niet meer vertrouwen op de
kwaliteiten van Kuhn P en R, rassen die hun
vroegere faam geleidelijk verloren. De jaren
zestig tonen een tijd, waarin de landbouw
steeds meer werd gemechaniseerd. Bieten
moesten machinaal gerooid kunnen worden.
Het monogerme, eenkiemige zaad was in
ontwikkeling. Tevoren was zaad van bieten
een kluwen, waaruit verschillende plantjes
opkwamen. Dit vergde veel handarbeid
voor het ’op énen zetten’, dat wil zeggen het
met de hand wegnemen van de overtollige
plantjes. Het boerenbedrijf had hier de
mensen niet meer voor. Zij werden enerzijds
te duur, trokken anderzijds massaal naar de
fabrieken. De grote bedrijven in Groningen
telden vroeger één man per tien hectaren.
Met de nieuwe landbouwmachines en een
aangepast teeltplan konden zij met een
enkele kracht zestig hectaren aan, waar
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nodig met inschakeling van een loonwerker.
Men vond een voorlopige oplossing door te
calibreren, dat wil zeggen het kluwenzaad te
slijpen tot enkelvoudig zaad. Dit bracht voor
70 tot 80% het gewenste resultaat, in
afwachting van te ontwikkelen eenkiemig
zaad. Dit had zijn oorsprong in Rusland,
waar prof. dr V.F. Savitsky het ontdekte in
een veld bij Kiev. Hij had wat van dit zaad in
de zoom van de rok van zijn vrouw genaaid,
toen zij aan het eind van de oorlog naar het
westen vluchtten. In Amerika vermeerderde
hij dit en liet hij zijn studenten in de velden
naar de sporadisch voorkomende een-
kiemige planten zoeken. Savitsky werd
hiermee de grondlegger van de moderne
bietenteelt. In het kader van de Marshall
hulp kwam basismateriaal ter beschikking
van telers in Europa. Kuhn & Co ging er mee
werken in Zuid-Frankrijk en in Italië.
Groningen was er te koud voor.
De ontwikkeling tot voor de handel bruik
baar eenkiemig zaad heeft vele jaren
gevergd. Pas in 1970 kwam voor het eerst

een in Nederland geteeld ras op de Neder
landse rassenlijst voor landbouwgewassen.
Dit was Solorave, ontwikkeld door het
kweekbedrijf Van der Have te Kapelle. Het
gedenkboek dat dit bedrijf in 1979 bij het
honderdjarig bestaan uitgaf vertelt iets over
de wijze van werken.
Het ging allereerst om kunstmatig verdubbe
len van het chromosoomgetal. Dit kon
worden verkregen door een behandeling
met colchicine aan snelgroeiende delen van
de plant. In de delende cellen wordt daar
door het aantal chromosomen verdubbeld,
maar bij de celdeling geen nieuwe tussen
wand gevormd. Uit de nakomelingen van de
behandelde plant kan men dan planten
selecteren met, in plaats van het diploide
aantal chromosomen, het dubbele, dus
tetraploide aantal chromosomen. Door
vervolgens deze tetraploiden te kruisen met
diploide planten -  en deze laatste als moeder
te gebruiken -  verkrijgt men een tussen
vorm, de triploide. Om dit kruisingsproces
optimaal te laten verlopen en de mogelijk-
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heid te scheppen om honderd procent
triploide hybriderassen te produceren bleek
het nodig nog een eigenschap in de bieten-
plant te brengen. Als het mogelijk zou
blijken de moederplant alleen eicellen en
geen stuifmeel te laten produceren (dus

'mannelijke steriliteit in te brengen), zou
men 100% triploid zaad kunnen oogsten.
We zullen hier niet verder op ingaan, omdat
nadere bijzonderheden voor de leek in de
materie niet te volgen zijn en keren terug
naar Kuhn & Co. Het is duidelijk, dat de
bedrijfsvoering in de proefvelden veel
ingewikkelder werd dan tevoren. Er is in
verschillende richtingen gezocht en geëxpe
rimenteerd. Ook in Naarden werden
diploiden met tetraploiden gekruist. De
moderne teelt en selectie stelden inmiddels
dermate hoge eisen aan het bedrijf, dat men
naar een partner zocht. Werken in groter
verband werd onvermijdelijk.
We lezen op het eind van de jaren zestig nog
van Polykuhn, met aanvankelijk grote afzet,

maar teruglopende vraag. Verder van
Monokuhn, een ras dat aan enkele eisen van
de nieuwere tijd voldeed, maar onvoldoende
schietresistentie vertoonde; wel was de
wortel geschikt voor machinaal oogsten.
Maxakuhn, een op gewicht geteelde biet,
stond nog op de proefvelden. Inverkuhn
werd een winterbiet met toekomst in warme
landen, met succes beproefd in Spanje
(Marokko werd klant). Er was een nieuwe
biet in ontwikkeling die op den duur
Monokuhn zou kunnen vervangen. De
diploide rassen P en R waren een aflopende
zaak. Inmiddels kwam de concurrentie in
Nederland met twee genetisch eenkiemige
rassen, waarvan er een veel overeenkomst
vertoonde met Monokuhn. Het Zweedse
bedrijf in Hilleshög, waar indertijd Tjebbes
werkte, opereerde succesvol op de Neder
landse markt met genetisch eenkiemige
rassen. Er wilde in Naarden bepaald geen
zonnetje schijnen.
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In groter verband opgenomen

Zo was de situatie in het jaar 1968. Kuhn &
Co kon het toen niet meer volhouden als
zelfstandig bedrijf. Alle uitstaande en
volgestorte aandelen kwamen in handen van
Intersaat A.G. in Basel. Mr W.H. Dudok
van Heel trad toen af als directeur. De N. V.
werd in 1971 omgezet in een B.V.
Het is niet geheel duidelijk wat de Zwitserse
firma dacht te bereiken. Een veronderstel
ling valt wel te halen uit het optreden van de
gemachtigde mr J.W.K. Sanders. Ondanks
schulden bij de bank (in 1970 ruim 2 miljoen)
eiste hij voor zijn Zwitserse opdrachtgever
van meet af aan een veel te hoge dividenduit
kering. En wel aanvankelijk ƒ 100.000-,
niet minder dan 23% over het kapitaal,
weldra zelfs het dubbele hiervan.
In de aandeelhoudersvergadering van
13 oktober 1971 werd meegedeeld, dat aan
de directie van verschillende zijden was
gevraagd ’of de vennootschap op enigerlei

wijze samenwerkte met andere bedrijven die
zich bezig houden met de beetwortelzaadcul-
tuur’. Het antwoord luidde: 'De directie
heeft geruchten dienaangaande naar het rijk
der fabelen verwezen’. De rol van Basel is
geheim gehouden.
Het ging bepaald niet naar wens. Het bedrijf
leek een flakkerende kaars op de tocht die
dreigt uitgeblazen te worden. In het begin
van de jaren zeventig vernemen we dat
Monokuhn niet kon voldoen aan de eisen
van kiemkracht en schietresistentie. Kruisin
gen beloofden geen oplossing op korte
termijn. In de proefvelden constateerde men
een gebrek aan bloeisynchronisatie. Er is
zelfs sprake van een schietersexplosie in
verschillende teeltgebieden. Niettemin
groeide de afzet van Monokuhn geleidelijk.
Voor de verkoop was men echter in feite
afhankelijk van twee grote afnemers. De
bouw in licentie liep nog wel goed. Daar
stond tegenover dat men in eigen bouw en
verwerking te maken kreeg met snel
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stijgende kosten voor lonen en energie,
vooral na de oliecrisis van 1973.
De toestand werd steeds meer zorgwekkend.
Zodanig dat Intersaat van 1978 af geen
dividend meer kon eisen. Dit bedrijf toonde
zich daarna wel bereid nieuw geld in Kuhn &
Co te pompen door het kapitaal met een
miljoen te verhogen. Desondanks barstte de
bom in 1982. Directeur O. van der Vange
nam op korte termijn ontslag. In de General-
versammlung van 15 februari 1982 heerste
een onaangename sfeer. De verwijten
vlogen over en weer. Het liep uit op een
faillissement van Kuhn & Co. Geforceerd,
want er waren voldoende activa om alle
schuldeisers het hun toekomende uit te
betalen. Het ging er om los te komen van een
onwerkbaar wordende situatie. Intersaat
was namelijk een holding, waartoe de Duitse
concurrent behoorde.

Een ’Stichting tot Behoud van de Konink
lijke Beetwortelzaad Kuhn & Co’ te Naarden
heeft zich met succes ingespannen om het al

bijna een eeuw bestaande bedrijf te redden.
De toekomstige status kondigt zich aan, als
aan J.P. Dudok van Heel eervol ontslag
wordt verleend als gedelegeerd commissaris
en in zijn plaats treden ir P. Bekius en drs
A. J . Huige, beiden te Kapelle. Daar zetelde
het al eerder genoemde Koninklijk Kweek-
bedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have
B. V. Deze heeft Kuhn & Co overgenomen
en als dochtermaatschappij laten voortbe
staan. Van der Have is zelf onderdeel van de
Suiker Unie.
Na de reorganisatie in 1983 werd drs S.W.
Eykenduyn tot directeur benoemd. Hij was
reeds gedurende 20 jaar als exportmanager
voor het Midden-Oosten en noord-Afrika
werkzaam bij Kuhn & Co. Tegelijkertijd
werd J.P. Dudok van Heel adviseur voor de
verkoop namens Van der Have.
Na het plotseling overlijden van drs Eyken
duyn in 1987 werd ir G. Backx directeur. De
zetel van het bedrijf is toen naar Vlijmen
verplaatst. Het selectiemateriaal van Kuhn
& Co wordt nu door de eigen kweker
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Vestiging in Ozazow, aan de spoorlijn, 20 km ten oosten van Warschau.
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bewerkt in het selectiecentrum van Van der
Have in Rilland in het oosten van Zuid-
Beveland. Hier maakt men gebruik van de
bestaande laboratoria, kassen, enz. tegen
betaling van een jaarlijkse som. Kuhn & Co,
nu behorende bij de groep Van der Have,
opereert geheel zelfstandig met eigen
verkoop en kweekapparaat. Het mag gezegd
worden, dat weer nieuwe rassen in Neder
land, België en Frankrijk zijn toegelaten en
dat de toekomst van de bijna honderdjarige
er rooskleurig uitziet.
V erant woording

Uit het archief van Kuhn & Co is weinig
bewaard gebleven. Mij stonden ter beschik
king:
een schoolschrift met aantekeningen
gemaakt door H.W. Kuhn 1883-1927;
een map met contracten en diverse andere
stukken 1909-1968;
een map met correspondentie omtrent de
herziening van de vennootschap in 1925;
een notulenboek met uitvoerige jaarversla
gen over 1909/1910 tot 1927/1928;
een notulenboek met bijlagen 1931-1987,

waarin verslagen van aandeelhoudersverga
deringen, verslagen van de directie, enkele
selectierapporten en statuten.

Belangrijke gegevens konden worden
ontleend aan:
Nederland’s Patriciaat, de jaargangen 7 en
66, bevattende respectievelijk genealogieën
der families Kuhn en Dudok van Heel.
J. C. Costerus, Kijkjes in het laboratorium
van de firma Kuhn & Co. Weekblad Eigen
Haard 1897, nos 49 en 50.
H.W. Kuhn, De veredeling van den suiker-
beetwortel. Landbouwkundig tijdschrift
1904.
H. Mayer Gmelin, De veredeling der
suikerbiet door de Firma Kuhn & Co te
Naarden. Wageningen 1910.
K. Tjebbes, Kiemproeven met suikerbieten
zaad. Diss. Amsterdam 1912.
K. Tjebbes, De veredeling van de suikerbiet.
Voordracht voor de Vereeniging tot
bevordering van wetenschappelijke teelt.
Maastricht 1917.
M. Maas, De suikerbiet van zaad tot suiker.
Goes 1924.
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Tenslotte zij vermeld, dat tal van waarde-
volle gegevens mondeling werden verstrekt
door de heer J.P. Dudok van Heel, oud-
directeur en oud-commissaris van Kuhn &
Co. Mevrouw P. Dudok van Heel-Hingst
was zo vriendelijk de kopij voor bovenstaand
artikel kritisch te lezen.

Handelsmerk

J.P. Dudok van Heel, Onderzoekingen over
de ontwikkeling van de anthere, van den
zaadknop en van het zaad bij Beta vulgaris
L. Diss. Delft 1925.
Van zaad tot suiker. Mededeelingen van
Koninklijke Beetwortelzaadcultuur Kuhn &
Co te Naarden, no 9, december 1939.
100 Jaar Van der Have 1879-1979. Kapelle
1979.

Omtrent de zaadteelt valt een reeks titels uit
de laatste decennia te noemen. Het heeft
geen zin hieruit een selectie samen te stellen,
omdat de verhandelingen alleen voor de
vakman van belang zijn.

Het Rijksinstituut voor het rassenonderzoek
van cultuurgewassen (RIVRO) te Wagenin-
gen verstrekte mij een lijst van suikerbieten
rassen die sinds 1960, voor Nederland
aanbevolen, op de beschrijvende rassenlijst
zijn geplaatst, en een lijst van suikerbieten
rassen die zijn ingeschreven (geweest) in het
Nederlands Rassenregister van 1971 af.
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Muiderberg
Echobos, Rustrijk, De echo

KL Sierksma

De noordwesteiijke hoek van het dorp bij de
Muider berg is historisch wel het meest
opmerkelijk en dit komt geheel overeen met
vroeg-middeleeuwse wooncentra elders1'.
Voorname trekpleister voor dagjes-mensen
(waartoe vooral rond de eeuwwende en de
eerste decennia van de 20ste eeuw Amster
damse families te noemen zijn, die des
zomers bij honderden tegelijk per tram zijn
aangevoerd) was speciaal wat men toen
noemde het Echobos, aan de ingang
waarvan men de oude kastanjeboom, die
later Florisboom zou worden, bewonderde.
Het Echobos is in feite het schamel restant
van een voormalig groots park, behorende
tot een buitenverblijf Rustrijk. Daarbij
behoorde nog een zogenaamd Overbosch,
dat zich uitstrekte in oostelijke richting (de
Kerk-aan-Zee omsluitend) tot aan de nog te
noemen villa Flevorama en de Luthersche
Familiebegraafplaats.
De geschiedenis van Rustrijk begint met de
stichter Johan Six, commissaris der zeezaken
te Amsterdam, die op 16 juni 1665 een pand
met een morgen land ter syden hethuys tegen
de voor die tijd nogal hoge prijs van ƒ 1.600,-
kocht2'. Hij zal het qua oppervlakte vol
doende grote bezit hebben uitgebouwd tot
een typische buitenplaats. Jan Six, heer Van
Vromade, verkocht het op 10 maart 1701
aan de Amsterdammer koopman Hendrik
Huijgens (*1677, +1746), gehuwd (2
december 1698) met Susanna de Wijs
(*1683, +1749). Het huisje was uitgegroeid
tot een hofstede met het getimmerde,
bepoting en beplanting daar op staande met
een (woon-)huis staande op de Gemeente
deses dorps, in welk laatstgenoemde pand
stalling en tuinmanswoning waren ingericht.
Het geheel moet gelokaliseerd worden
schuin westelijk achter de (eerder genoem
de) Florisboom. Tot nu toe is geen enkele
afbeelding van het buitengoed teruggevon

den anders dan ter zijde op een prent, die in
wezen de kerk weergeeft3'. Het huis was,
zoals wij het in beeld gebracht kennen, reeds
enkele malen in andere -niet onaanzien
lijke- handen overgegaan: Barend
Gerbrandt Homoet (Bewindhebber wegens
Groningen in de Oost-Indische Maatschap
pij ter Kamer Zeeland), Jan Caspar
Hartsinck (onder andere verbonden aan de
Admiraliteit Amsterdam als equipagemees
ter en Hoogheemraad van de Zeedijk
beoosten Muiden)4', jonkheer Anthonie
Elberfeld (zijn vader was van 1743-1766
secretaris van het dorpsbestuur; hij was
predikant en kocht in 1799 het buiten
Voor-Berg, volledig nu verdwenen; het was
ongeveer tegenover Felsen-Kaar gelegen)5*.
Het huis is vervolgens steeds aanzienlijker
geworden onder nogmaals vijf opeenvol
gende voorname bezitters. In 1780 was er zo
een herenhuis en hofstede, koetshuis, stal
voor 8 paarden, tuinkoepel, hermitage,
menagerie, belvédère, oranjerie, loodsen,
broeikassen en een ijskelder. In 1800 is er
zelfs sprake van een stalling voor 44 rijpaar
den en werd het woongedeelte uitgebreid
met 2 vleugels; er kwam een echte bosaanleg
met Engelsche plantsoenen, slingerbossen,
lanen, boomgaarden, viskom en visrijke
eendenvijver6*.

In 1815 kreeg aannemer B.H. van Essen de
totale opstal in handen, overgenomen van
de familie Crommelin (erfgename Susanna
Maria Crommelin, gehuwd met E.J. Koch)
en brak alles volledig af.
Toen echter de grond met parkaanleg in
hetzelfde jaar in handen kwam van de
vermogende Jacob Saportas uit Muiden7',
was er een klein deel van Rustrijk dat buiten
de verkoop was gehouden op nadrukkelijke
aanwijzing van de weduwe Koch-
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Crommelin: de reeds alom wijdvermaarde
Muiderberger Echo met naaste omgeving,
en een ’overpad’ naar het ten zuiden gelegen
buiten Hof-Rust (in het koetshuis annex
oranjerie waarin mevrouw woonde) bleef
gespaard, ook toen in 1834 tenslotte de
tuinmanswoning van Rustrijk tegen de
vlakte ging.
De Muiderberger ’echo’ en de ’echomuur’ in
het ’Echobos’ aan de Echolaan -  om het wat
gewoner te formuleren: het opmerkelijk
geluidsverschijnsel bij een oude halfronde
muur, achter in het oudste gedeelte van het
park Rustrijk heeft in de loop van vele jaren
duizenden nieuwsgierigen gelokt, om er het
’wonder’ te beleven van een verschijnsel dat
gelijksprekende echo werd genoemd8!
Mogelijk de Rustrijk-eigenaar Johan Six in
de 2e helft van de 17e eeuw reeds, maar
meer waarschijnlijk een latere eigenaar zoals
Hartsinck of Homoet heeft in de parkaanleg
een half-cirkelvormige muur laten bouwen
en het ’cirkelrond’ compleet gemaakt met
een houtstaketsel, alles bedoeld om er een
speciaal kweekplaatsje van te maken voor
moerbeien en asperges. De (ook internatio
naal bekende) natuurkundige J.F. Martinet
schreef er in 1779 als eerste over, dat hij
binnen de halfronde muur staande een
opmerkelijke akoestische waarneming had
kunnen doen: een in zijn nabijheid fluiste
rend gesproken rijmpje scheen helderop
vanuit de grond gelijktijdig terug te komen9!
Gewapend met de toenmalige (en ook in
recenter tijden) beschikbare middelen en

kennis van geluidsverschijnselen ontstonden
legenden over verzonken burchten, onder
aardse gangen, aardstralen- manifestaties
enz.10!  Dichtwerk van P.C. Hooft (uit een
tijd dat Rustrijk nog gebouwd en aangelegd
moest worden) is te hulp geroepen om de
oudheid en het mysterie van ’de echo’ te
verklaren; het aantal min of meer deskundi
gen dat er zich op enigerlei wijze mee
bemoeide en over ging fantaseren is legio
geweest11!
Juist door de groter geworden interesse voor
het verschijnsel in de laatste jaren is opnieuw
een meer wetenschappelijke belangstelling
gegroeid. Door het bekostigen van de
materialen en het animeren van twee
vrijwillige bouw- en restauratiedeskundigen
op het dorp kon het comité Oud Muiderberg
enkele jaren geleden een omstreeks 1924
gebouwd ’entreepoortje’ laten herbouwen
en het complex wat doen kuisen van de
wildgroei-woekeringen. Aanplant van
moerbeistruiken is ook geprobeerd, maar
door de droogte van het hoge omringende
geboomte mislukt.
De Utrechtse hoogleraar dr ir J . J . Geluk was
de eerste, die in het voorjaar van 1986 met
zijn akoestiek-specialisme 12) objectief een
’echo-waarneming’ kwam doen, maar moest
concluderen dat er voor gesproken woorden
geen echo-effect kan optreden. (Er worden)
pulsvormige geluiden geproduceerd en er is
’kletter-effect’ te horen. Hoewel de genoemde
effecten ook op kleinere schaal als ’flutter-
echo’ bekend zijn, is de omschrijving als
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’echo’ misleidend.13̂
Niet geheel gelijkluidend is het rapport, dat
enkele deskundigen van de Technische
Universiteit Delft zullen kunnen opmaken
van waarnemingen, die door hen in de herfst
van 1986 met de meest moderne apparatuur
zijn gedaan. Zij spreken alvast van een echte
echo, maar met een zo gering tijdsverschil
tussen gesproken en wederwoord, dat dit
-overigens een buitengewoon belangwek
kend verschijnsel!- geluidsbedrog veroor
zaakt; in elk geval zijn er geen aantoonbare
geluidsreflecties uit de grond, maar dient de
halfronde muur als weerklankbron14).
Het interessante verschijnsel van ’de
Muiderberger Echo’ zal echter wel tot in
lengte van dagen mèt alle sprookjes er
omheen de aandacht blijven trekken, ook al
is het Bos Rustrijk de laatste kwart eeuw
danig vervallen, ondanks daaraan door
vrijwilligers en gemeente bestede kosten en
moeiten151. Een in 1924 op instigatie van de
toenmalige burgemeester De Raadt aange
legde ’doolhof’ bij de ’echo’ is wegens niet
langer op te brengen onderhoudskosten
volledig uitgeroeid, gelijktijdig met de
gelukkige reconstructie en uitkap van een
'pergola-pad’ aan de zuidwest kant, van
waaraf een interessant uitzicht over een deel
van de Joodse begraafplaats wordt geboden.

NOTEN

1) Vgl. o.a. J.R.G. Schuur, Vroegmiddeleeuwse
markt- en handelsplaatsjes (■■■)■ In: Spiegel
Historiael XVII (1982) p. 645 e.v.

2) De geschiedenis van Rustrijk is door mij
opgebouwd uit diverse ’losse stukken’ in het
Gemeentearchief Muiden en vervolgens
verzameld in één map. De opstelling van een en
ander uitvoeriger gaf ik in mijn boek: Muider-
berg, voorpost van het Gooi. (Muiderberg 1976)
pp. 59-67.

3) Jan Spaan, gewassen o.-i. inkttekening ’Gezicht
op de kerk te Muiderberg', circa 1767. RA
Haarlem Prov. Atlas Muiderberg nr. 27.

4) De grootte van het huis is wel enigszins te
schatten als men weet dat Homoet ook het ten
zuiden gelegen Hof-Rust bezat, welk huis een
huurwaarde van ƒ 1.280,- noteerde, terwijl op
beide huizen samen 5 dienstboden werkten.

5) Zie ’Kwartaaluitgave Oud Muiderberg’ 1986,
pp. 23-26.

6) De ontwikkeling van het buiten is ook aan de

bomenopstand af te lezen, zoals bijvoorbeeld
gepubliceerd in augustus 1979, toen ’Gemeente
werken Muiden’ (o.a. na overleg met bestuursle
den van de stichting comité Oud Muiderberg en
van de Milieugroep Muiden en Muiderberg) een
’Beheersplan Echobos Muiderberg’ (met
plattegronden, 20 pp.) in rapportvorm een
overzicht liet zien van de (getaxeerde) bomen
en struikenouderdom.

7) Volgens de eerste kadasterregistratie (Muiden
Sectie C 2de blad) bezat hij in 1832: 4 huizen met
bijbehorende (w)erven, 8 moestuinen, 2
boomgaarden, 9 bouwlanden, 8 weilanden en 20
percelen bos!

8) Uitvoerig over de ’echo’ als historisch objekt in
mijn opstel ’O, echo, wonder van deez’ dreven’
in TVE/VVG III (1985) pp. 288-301.

9) Het verschijnsel wordt tot in deze tijd, vergezeld
van allerlei fantasieverhalen, nog dikwijls voor
vele honderden belangstellenden per jaar
gedemonstreerd.

10) Zie bijvoorbeeld persverslagen in Gooi- en
Eemlander 1985: 29 mei. 14 en 23 augustus,
22 oktober. Vergeten schijnt het dat het gebied,
waarin de echomuur staat, in de loop van
eeuwen reeds vóór Hooft volledig en dikwijls is
overstroomd. Van bouw- en andere resten kan
geen sprake zijn. Men zie de situatie op de
gravure van Romeijn de Hooghe, 'Beiderseits
durchgebrochene Dammen beij Muijderberg.
Ausbruch der Damme den 4.5. Novb.d. 1675’.
Top. Atlas RA Haarlem. Muiderberg nr. 53.

11) Mr J . Belonje had het in een opstel ’De Echo te
Muiderberg’ in: Mededeelingen van het
Museum voor het Gooi en Omstreken 1945-
1948’ p. 20 zelfs over De mogelijkheid ... dat wij
hier staan op een plek, waar eens door de
Romeinen een tumulus werd opgeworpen
bijvoorbeeld voor een krijgsoverste. En dan die
conclusie vooral getrokken op grond van een
gedicht van Hooft uit de tijd dat Rustrijk nog niet
bestond.

12) Professor Geluk was indertijd namens de NOS
betrokken bij de bouw en (her)inrichting van
verschillende radio- en tv-studio’s.

13) Uit brief d.d. 13 juni 1986 aan F. Renou
(Huizen) en mij.

14) Bij het schrijven van dit opste’ heeft het comité
Oud Muiderberg het TUD-rapport nog niet
kunnen publiceren. Men excusere daarom mijn
ondeskundige verwoording van de voorlopige
vaststellingen. (December 1987 nog niet
ontvangen.)

15) Door de wildgroei van braamstruiken,
onoordeelkundige aanplanting van een
complexje naaldbomen, dichtslibben van vijvers
en sloten en vooral het onder het bos wegzuigen
van grondwater, met de bedoeling achter
gelegen sportvelden droog te houden, is een
leuke ’stinsenflora’ en een fauna met hazen,
konijnen, zelfs eekhoorns en wijngaardslakken
volledig verdwenen (eigen waarneming
1962-1986).
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Muiderberg
Kapel en kerk

KL Sierksma

Zoals reeds eerder is opgemerkt staat men
aan de noordwest hoek van de huidige Brink
wel op de meest historische plek van het
dorp Muiderberg. Florisboom en Floriskei,
zo dicht bij elkaar en bij de r.-k. Boskapel
(toegewijd aan Maria Sterre der Zee),
gevestigd in de voormalige boswachterij van
Rustrijk1' waar respectievelijk een kleuter
schooltje (bewaarschool), het kantoor van
een loodwitfabriekje (gevestigd in de
huidige woonboerderij Berghuizen) en een
kerkje (van bijzondere orthodoxe signatuur:
de kerkgangers kwamen zelfs lopend vanuit
Huizen) aan de bewoning door de laatste,
met gemeentelijke ’instructie’ actieve
’bedienaar van de Echo’ vooraf gingen,
bevinden zich aan de splitsing van de
Dijkweg naar Muiden en het Kerkpad,
genoemd naar de Kerk-aan-Zee (voor de
protestantse godsdienstoefening).
P.C. Hooft’s aandacht was ook al eens door
deze omgeving getrokken, toen hij het
Vaderlandsch Treurspel van Gerard van
Veisen in het jaar 1613 in het licht gegeven2’
dichtte. Een tovenaar Timon laat hij dan
spreken over ’t versteurt gebeent van desen
cirkel rondt, welke aanduiding nog spreken
der wordt in Hooft’s vers op het gedicht van
Corinde^k Het gaat hier namelijk om het
rondt van de Gemeente en het Ronde van de
Gooische Meent4\
Hier hoort men een echo, waar bij naere
middernacht spookverschijningen het
kerckhof om draven en de dooden uyt de
graven opschrikken uit haer ijs’ren slaep.
Achter de kapel treft men de (droge)
verdiepte kom aan van de wel, waaruit
vroeger de Goog-stroom voortkwam.
Ongetwijfeld was het in voor-christelijke,
maar in elk geval in vroeg-christelijke tijd
-toen hier het landgoed, bewoond door
Liudgers zuster Heriburg, de aangewezen
plaats bleek om een familiale kerk te

stichten- een met religieuze spanningen
omgeven plek; het was een ’heilige bron'
(zoals men in dergelijke gevallen meer
placht te zeggen), uitverkoren om door de
nabijheid van een christelijke vestiging
gewijd te worden! Ten dele onder de
Boskapel (het koorgedeelte) en ten dele zich
voortzettende in het plantsoen en onder het
Kerkpad (het kerkschip) zijn bij onder
andere de inrichting van de woning tot grote
kapel de fundamenten in de grond aangetrof
fen van bedoelde middeleeuwse kerk5’.
Op verschillende plaatsen rondom zijn ook
vindplaatsen aan te wijzen van begravingen
en aan de noordkant van een kerkhofmuur.
Zelfs het uitwendige van die kleine een
voudige Liudgeriden- familiekerk is overge
leverd, iets waaraan onderzoekers van de
dorpsgeschiedenis tot nu toe zijn voorbijge
gaan, doordat men aannam dat de Kerk-aan-
Zee op oude fundamenten was gebouwd en
de onderschriften van verschillende historie
prenten misleidend waren6’. De Nieuwe-
kerck tot Muyderbergh schreef namelijk
Roelant Roghman onder een ets7’, waarop
in het verschiet de (toen pas) geruïneerde
Kerk-aan-Zee is te zien (wat de nieuwe kerk
was!) en op de voorgrond de oude en
oorspronkelijke kerk met klokkekoepeltje
er boven op''*. Uit het vergelijkbare koepeltje
van de huidige kapel laat nu weer een
midden 17e eeuws Hemony-luidklokje vóór
de missen heldere klanken over het dorp
echoën9’.
In het midden van de zuidelijke gevel is een
moderne muurplastiek van de kunstenaar
Bob Anink aangebracht op de plaats waar
voorheen de voordeur zat. De figuratie vol
symboliek wijst zowel op de godsdienstige
funktie van het gebouw als op enkele
karakteristieken van het voormalige
Zuiderzeedorp111’.
Toen het comité Oud Muiderberg 6 en 7
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augustus 1982 in de kapel een conferentie
had belegd over de christelijke geloofs
verkondiger Liudger lag het wel voor de
hand dat vervolgens (met succes) gepoogd is
een beeldhouwwerk van de Heilige Liudger,
vervaardigd in 1947 door Pieter Jungblut,
dat feitelijk in de voortuin van een voormalig
Ludgerus-College aan de Oude Amers-
foortse Weg in Hilversum misplaatst leek11’,
in bruikleen van het Utrechtse aartsbisdom
naar de plantsoentuin van de kapel over te
brengen. Dat ’Liudger hier thuis hoort’ is
begrepen door een groot aantal vrijwilligers,
die (zelfs vanuit buitenlandse Ludgerusparo-
chies) financieel en metterdaad het comité
hielpen een en ander te realiseren12*.
Natuurlijk was een afvaardiging van de
Hervormd-Gereformeerde Kerkengemeen
schap Muiderberg bij de plaatsingsplechtig-
heden aanwezig, nu aan de voet van de berg
bij het pad, waarlangs de protestanten op
zondagochtend (letterlijk) opgaan ter kerke.
Lang is beweerd dat op de plaats van het
kerkgebouw met stompe toren (in 1978
gerestaureerd13*) in 1423 door graaf Willem
III een kapel was gebouwd ter herinnering
aan en voor het zieleheil van de vermoorde
Floris V. Nadere kennis van de oude
kerkhistorie en de teruggevonden funda
menten van de oude parochiekerk aan de

voet van de Muider berg lieten de tekst van
de oorkonde in het Grafelijk Register (nr.
29) beter begrijpen: er werd een capelrije
gesticht met afzondering van een geldsbe
drag, dat de kapellaan van een bestaande
kerk jaarlijks zou ontvangen voor het lezen
van missen zo vaak het zo uitkomt dat de
graaf of zijn nakomelingen opdracht zouden
geven om te bidden en de zielen van beminde
neef Graaf Floris, tezamen met de zielen van
onze ouders en andere verwanten te geden
ken14*.
Het werkelijk aan de hoge, voormalige
Zuiderzeekust opvallende kerkgebouw
moet in de eerste helft van de 16e eeuw
opgericht zijn met een herbouw van het
schip in het derde kwart van de 17e eeuw15*.
Van het binnenwerk valt eigenlijk niets
bijzonders te vermelden, anders dan dat het
weidse van de kerkruimte hinderlijk wordt
verstoord door een koorafsluiting ten
behoeve van een consistoriekamertje en de
middenvoor geplaatste preekstoel. Al het
oudere meubilair is in de loop der tijden
verloren gegaan: branden (1634,1720,1934)
herschiepen alles driemaal in een volledige
ruïne, die ... heel wat beeldende kunstenaars
inspiratie gaf om nu j uist deze bouwval op de
heuvel aan de zee met potlood, pen of
penseel vast te leggen1®*. Ook Rembrandt
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tekende er twee maal: de eerste keer het
interieur van de verwoeste kerk omstreeks
1640/45 (in 1686 werd daarna de kerk als
grotendeels hersteld weer in gebruik
genomen) en vervolgens nog de geruïneerde
toren vanuit het westen17*.
Naar een gedenksteen in het koor ter herinne
ring aan een zielmis voor Floris V in 1324
-  zoals diverse scribenten de een na de ander
hebben vermeld18* -  zal men tevergeefs
zoeken. Wel kan aan de buitenkant van de
(’koor’-)muur, in het noordoosten, de
aanzet worden gezien van wat bij ’echte’
voorreformatorische kerken een venstertje
was (hagioskoop), maar hier nimmer dienst
deed (aan de binnenkant was onder de
pleister- en witlaag geen spoor te ontdek
ken).
In zuidelijke richting vanaf het kerkhof
uitziende is overigens goed waar te nemen
dat men op een hoogte staat, tegen de
eigenlijke Muider berg, de Kavelberg,
opgeworpen19*.
Aan de noordkant tegen de kerkmuur ligt
zichtbaar de dekzerk van een grote graf
kelder, met een familiewapen gekenmerkt
en daaronder het rijm: Menschlievendheid
wacht niet naar dwang / Noch word weer
houden door belang. Volgens de legende zou
de kelder gebouwd zijn van geld, gevonden
met een aanwijzing daartoe op het aange
spoelde lijk van een Poolse drenkeling.
Vandalen, die in de zomer van 1976 gepoogd
hebben om de kelder gewelddadig te
openen, hebben aan dit verhaal onbewust
een einde gemaakt. Uit ingesteld onderzoek
is toen gebleken dat de bijna 3 meter diepe
en werkelijk zichtbaar zeer kostbaar
gebouwde kelder -met ruimte voor 2 boven
elkaar te zetten kisten- nooit in gebruik is
genomen211*.
Aanwijzing tot identificatie, wie de
opdrachtgever(s) zou(den) geweest zijn
voor de kelder-bouw kon alleen verkregen
worden uit het (aanvankelijk niet identifi
ceerbare) wapen en het aan de onderkant
van de zerk gevonden jaartal 1782. De
initialen van de steenhouwer I . A . G . konden
niet verklaard worden.
Het familiewapen vertoont namelijk
overeenkomst met het familiewapen van het

geslacht Holtzman: in zilver een geplante
groene palmboom; op de dekhelm een
aanziende naakte man met in de omhoog
geheven rechterhand een schuinlinks gestelde
groene palmtak2X).
Raadsels bleven echter rond de zo kostbare
grafkelder bestaan en zouden tot 10 jaren
later hun vraagtekens kunnen handhaven.

NOTEN
1) 10 November 1973 (na wegens de autoloze

zondag een uitstel) werd de kapel in huidige
vorm formeel geopend door mgr. Th. Zwart
kruis, die 17 september reeds een brief had
gezonden met de mededeling dat pater drs
H.F.J. Duindam s.c.j. (van het Heilig Hart van
Jezus) was aangesteld als Assistent van de
Parochie van de Heilige Nicolaas te Muiden.

2) Ik citeer J.J. Martinet, die in 1779 bij zijn
verhandeling over de Muiderberger echo wel als
eerste dacht voor een verklaring ook deze
dichter te kunnen noemen in: Katechismus der
Natuur, deel IV (Amsterdam).

3) Vgl. voor de gedichten bijvoorbeeld P.C.
Hooft’s Gedichten, ed. Leendertz-Stoet din. I
(p. 243) en II (p. 250).

4) Vgl. ook TVE XII (1982) p. 20 e.v.
5) Om puin en afval kwijt te raken was een gat

nodig en bij het graafwerk op enkele plaatsen
werden bakstenen (kloostermoppen) in verband
gevonden. (Eigen waarneming en mededeling
G.J. Ruiter en, voor het gedeelte buiten het
kapelterrein, verschillende autochtonen.)

6) Vgl. onder andere ” ’t Tempeltje te Muiderberg”
op een gewassen o.-i. inkttekening uit ca 1790
van Hendrik Tavenier. RA Haarlem, Prov.
Atlas Muiderberg nr. 38. (Het Franse ’Petit
Temple’ is een traditionele benaming voor een
protestantse kerk.)

7) Nr. 2 in C.J. Visscher’s Plaisante Lantschappen
ofte Vermakelijcke Gesichten. Ook: RA
Haarlem Prov. Atlas Muiderberg nr. 18.

8) Dit kerkje is goed nog in werkelijkheid te
vergelijken met de gespaard gebleven kerkjes in
Friesland van Sibrandahüs en van Janum (thans
Kerkmuseum).

9) Een iets grotere en fraai bewerkte luidklok
(afkomstig van de voormalige school aan de
Echolaan) hangt in de basisschool De Vinken-
baan in de wijk Buitendijke. De klokken zijn tot
nu toe nimmer gedocumenteerd en bij klokken
specialisten onbekend!

10) In de kapel zijn nog een aantal moderne
kunstwerken in verband met de eredienst te
bewonderen, alsmede het dorpszegel/wapen.

11) Het Ludgerus-College maakte plaats voor EO-
radio- en tv-kantoren en werd na verplaatsing
met de van Comenius stammende (humanistisch
dus getinte) naam Pampedia getooid.
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12) 5 April 1986 verrichtte mgr dr J. A. de Kok de
onthulling van een plakette na een historische
inleiding van rector magnificus prof dr O.J. de
Jong (Utrecht). Een (in het Nederlands
gesproken en zeer bewogen) groet namens de
Werdener Domkerk, waar Liudgers stoffelijke
resten rusten, werd gesproken door R. Ludger
Schütz.

13) Ten onrechte zijn kantelen op de torenmuren
mee ’gerestaureerd’, die daar pas in het begin
van de 20ste eeuw voor het eerst op werden
aangebracht ter bescherming van toeristische
torenbeklimmers.

14) Over de kerk schreef ik uitvoerig (met de fout
dat ikzelf ook nog dacht aan de stichting van een
kapel, zij het dan niet op de berg aan zee):
’Kerkgeschiedenis in beeld. Kerk en toren van
Muiderberg in 6 eeuwen’. In: TVE VIII (1978)
pp. 11-23.

15) Of de oorsprong van de bouw ligt bij de lust tot
vergroting en verbetering van het kerkje aan de
voet van de berg, dan wel in de behoefte om een
(nieuwe) kerk te bouwen voor de ’hervormde’
dienst is onduidelijk. Het feit dat binnen het
koorgedeelte -ondanks vele graafwerkzaam
heden na branden en bij de aanleg van diverse
moderne voorzieningen in recenter tijd— geen
enkel spoor van een altaargrondslag is aangetrof
fen wijst in de richting van laatstgenoemde
bouw- oorzaak. De kerk staat niet op de
Muiderberg die Kavelberg heet, maar op een
daar tegenaan, van elders aangevoerde
verhoging van overwegend (tot meer dan 4 m
diepte) donkergekleurde aarde.

16) Mijn eigen topografische documentatie telt
momenteel meer dan 85 nummers tot ca 1850.

17) Respectievelijk tekening in pen en penseel
(bruin) in de verzameling van jhr V.E.C. de
Stuers (den Haag) en tekening in rietpen (bruin)
op een stuk ten dele bedrukt kladpapier, van
Museum Boymans-Van Beuningen (inv. nr. R.
134) Rotterdam. Opmerkelijk is de foutieve
interpretatie van de eerste prent (’de omgevallen
Dom te Utrecht. 20 Aug. 1674’) en het (tot mijn
identificatie in 1965) ongeïdentificeerd zijn van
de tweede prent.

18) Zo: M. Schroevers, Prisma Toeristengids
Noord- en Zuid-Holland (Utrecht 1969), p. 203.

19) De naam Kavelberg (zoals die ook op staf
kaarten voorkomt, maar in het algemeen
verloren dreigt te gaan) herinnert er aan dat deze
6 meter hoge heuvel ooit diende als oriëntatie
punt, van waaruit men het poldergebied in
zuidelijke richting (nog voor de dijken er lagen
en toen de heuvel nog bomenloos was) heeft
verkaveld, in percelen verdeeld. (Dr R.
Rentenaar in brief aan mij 13 mei 1983.)

20) Uitvoerig werd van het onderzoek door P. de
Raadt en mij (gemachtigd door het R.O.B.)
geïllustreerd verslag opgenomen in: Gooi- en
Eemlander 1976, 14 augustus.

21) Mijn echtgenote heeft diepgaande naspeuringen
naar het wapen gedaan, onder andere in de
collecties van het Centraal Bureau voor

Genealogie (’s- Gravenhage). Per brief d.d.
30 juli 1976 bevestigde de toenmalige directeur
mij: Ofschoon de beschrijving voor wat betreft
het helmteken niet geheel overeenkomt, vinden
wij het voor de hand liggen, dat het hier hetzelfde
wapen betreft.
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Over de epidemie van 1832-1833
De cholera of Aziatische braakloop in ’t Gooi

Corien de Boer en Wouter van Riemsdijk

Cholera Asiatica, buikloop of Aziatische
cholera is een ziekte, die nog voornamelijk
voorkomt in India en Bangla Desh, vooral in
de delta’s van de Ganges en Brahmaputra.
De verwekker van de ziekte is een komma
vormige bacterie, die in 1883 door Robert
Koch in Egypte werd ontdekt. De bacterie
krijgt alle kans in verontreinigd water.
Hoewel de cholera in onze contreien
nauwelijks slachtoffers meer eist, ligt dat
duidelijk anders in Azië. Nog jaarlijks wordt
een groot aantal Indiërs getroffen door de
cholera. De religieuze feesten bij de Ganges
zijn daar debet aan. Pelgrims uit alle delen
van het land komen samen bij de rivier en
baden er in het water dat ook voor andere
doeleinden gebruikt moet worden. Via
besmet drinkwater heeft de cholera ook in
delen van Europa tot in de 19e eeuw haar
opwachting gemaakt. In Engeland brak in
1854 een grote cholera-epidemie uit. In
Duitsland was dat het geval in 1892. Bij de
zuiderburen kende de voorlaatste epidemie
van 1875 een dodental van 43.000. De
laatste, daterend uit 1896, vroeg 1100
slachtoffers. Drie grote epidemieën deden
zich in Nederland voor in de j aren 1832-1833,
1848-1849 en 1866-1867. Een kleine en
tevens laatste cholera-epidemie woedde in
ons land in 1909.
Bij cholerabesmetting ligt de sterfkans
tussen de 30 en 60%. Een specifiek op
cholera gericht antibioticum is er overigens
niet. Wel kan een hoog gedoseerde behande
ling met tetracycline (= een middel tegen
infectieziekten) het genezingsproces in
gunstige zin beïnvloeden. Een vroegtijdige
behandeling door het toedienen van vocht
via een infuus verbetert de kans op overle
ving van de cholera-patiënt aanmerkelijk.
Daar waar zorgvuldige hygiëne en algemene
sanitaire maatregelen in acht genomen
worden, is het voedingsklimaat voor die

kromvormige bacterie en verdere besmet
ting niet aanwezig.
Over de eerste grote choleraepidemie in
Nederland -  die van 1832 en 1833 -  gaat dit
artikel.
In 1831 zijn er aanwijzingen dat de cholera
ook ons land wel eens zou kunnen bereiken.
De Aziatische braakloop had omstreeks
1830 voor het eerst Europese grond onder de
voeten gekregen en wel in Rusland, waar de
besmettelijke ziekte zich via de oude
karavaanweg over Perzië en Turkestan had
kunnen verspreiden. Tijdens de Poolse
opstand vielen er heel wat slachtoffers aan
Poolse en Russische zijde. De epidemie
breidde zich uit en deed achtereenvolgens
Duitsland, Hongarije, Engeland en Frank
rijk aan.
Nederland zou niet aan de epidemie
ontkomen. Hoewel de eerste officiële
gevallen van cholera pas op 25 juni 1832 in
Scheveningen werden geconstateerd, was er
een jaar eerder, in de zomer van 1831 al een
staatscommissie bijeen geweest die de
cholera ’na ernstige overwegingen’ tot een
besmettelijke ziekte verklaarde.
De eerste choleraslachtoffers waren vissers,
die terugkeerden van een reis van twee
weken. Tijdens hun tocht waren ze alleen in
contact geweest met collega’s teneinde een
vaatje zogeheten ’Maaswater’ te kopen.
Een van de maatregelen van staatswege was
het instellen van een verplichte quarantaine,
maar dan uitsluitend in plaatsen aan de kust.
Een andere commissie was in oktober 1831
afgereisd naar Hamburg en Berlijn om er de
cholera ter plekke te kunnen bestuderen.
Nederland bereidde zich dus voor op de
komst van de eerste cholera-epidemie.
Voorkomen is beter dan genezen...
Vooruitlopend op meer concrete maatrege
len tegen de cholera stuurde de gouverneur
aan alle gemeentebesturen een aantal gratis
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exemplaren van een boekwerkje met als titel
’Aanwijzing ter bewaring van de gezondheid
en ter voorbereiding van de aansteking van
de Aziatische braakloop’. Het was de
bedoeling om afdrukken hiervan uit de
delen aan onder meer leraren, schoolonder
wijzers, houders van sociëteiten, logementen
en koffiehuizen.
En daarna dienden maatregelen genomen te
worden. De toenmalige Staatsraad Van
Tuyll, gouverneur van Noord-Holland,
schreef op 19 november 1831 alle burge
meesters van zijn provincie aan, zoals zijn
collega’s dat in de overige provincies deden.
Onder het eerbiedig opzien tot Hem, die
genadiglijk het kwaad van ons afkan
wenden, en biddende, dat wij daar voor
bewaard mogen blijven, heb ik het dien
onverminderd raadzaam, en in 7 belang der

zaak noodig en goed geoordeeld u bekend te
maken met, en uwe aandacht te bepalen tot de
volgende wenken. Zoo wel om het versprei
den en doordringen van die ziekte zoo veel
mogelijk te beletten als om die genen, welke
daarvan mogten worden aangetast, behoor
lijk te verplegen en derzelver genezing te
bevorderen.

Vertrouwelijke berichten

Bij deze eerste vertrouwelijke circulaire aan
de gemeentebesturen hoorde een lijst van
genees- en voorbehoedsmiddelen, die in
elke gemeente schouwbaar voorhanden zou
moeten zijn.
Zuiveringsmiddelen, materialen die nodig
waren bij de chloorberokingen, chloorkalk
en azijn hoorden daar ook toe.
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L  IJ S  T  van genees- en voorbehoedmiddelen , die in elke ge

meente schouwbaar voorhanden zoude moeten z i jn , bere
kend voor duizend zielen bevolking.

Chloruretum calcis , 3 Ned. ponden.

Aciduin sulphuricum concentratum ,
Nitras potassae ,
Peroxydum manganesii nigrum ,
Semen l in i ,

Keuken zout.

Flores chamaemeli vulgaris,
--------  sam buci,
Herb, menthae crispae ,
--------------------p ip e r i t ,

Pulvis radicis salep , acht medicinale oneen.

1 pond Ned.

een half pond Ned.

Rad. serpentariae virg.,
Vinum opii aromaticum ,
--------  ----- fortius ,

Tinctura camphorae ,

Emplastrum cantharidum  ,
Pulvis aërophorus ,
Tinctura cantharidum  ,

zes medicinale i

Subcarbonas ammoniae ,

liquidum ,
- pyro-animalef twee idem.

Pulvis co rt: rad : Ipecacuanha?,
Oleum c a jcp u ti,

E itractum  opii aquosum ,
Oleum menthae p ip e r i t :
Subnitras bismuthi ,

een half idem.

K unst-azijn , 18 kannen Ned.

Een ander voorbehoedmiddel, waarover
elke gemeente moest beschikken, was een
gelegenheid tot algemeen baden. Voorts
moest een lokaal worden ingericht met
krebben (bedden), een mand of ander
draagbaar middel van vervoer om de
choleralijder naar een echt hospitaal te
kunnen overbrengen. Een badkuip moest er
zijn en ook een waterketel en kruiken. Twee
flanellen hemden met kappen werden
gevraagd en wollen lappen waren nodig om
de zieken te kunnen wrijven.
De staatsraad vroeg aandacht voor vol
doende ziekenoppassers (van enige matige
levenswijze en van eene onbevreesde
gemoedsgesteldheid), een genoegzame
hoeveelheid geschikt voedsel en drank en
...lijkverzorgers. Deze laatsten moesten de
eventuele overledenen thuis of in het lokaal
’in de doodskist bezorgen’. Voorzien van
overkleding en handschoenen zouden de
lijkverzorgers de doden zonder enige vorm
van plechtigheid begraven. De reten van de
kist moesten met pek gedicht worden en de
wanden voorzien van chloorkalk. De kar,

waarmee de lijken vervoerd zouden worden,
diende na afloop zorgvuldig te worden
berookt.
Wijk-, buurt- of armmeesters zouden
moeten worden belast met het toezicht op de
reinheid van de minvermogende gezinnen.
De geneesheer of heelkundige kreeg te
horen vooral de groep van onvermogenden
niet uit het oog te verliezen. Over de
betaling voor hun hulp behoefden ’de
heeren niet in ongerustheid te verkeren’.
Deze circulaire sprak nog niet over de
verplichte maatregelen. Voorzorg was het,
in het onmiddellijk belang van de ingezete
nen.
Een andere voorzorg was het verbod van alle
jaarmarkten en kermissen tot het eind van
1832. Elk gemeentebestuur moest er
bovendien op toezien, dat tijdens veemark
ten geen drankgelagen werden gehouden in
te kleine herbergen. Danspartijen waren
eveneens uit den boze.
De burgemeester van Eemnes verbood
bovendien het venten van pruimen, cornel-
len, bramen en onrijpe appelen en peren
langs de deuren. Overtreders konden
worden beboet voor de somma van vijf
gulden. De helft van dit bedrag kwam ten
goede van de algemene armen van de
gemeente Eemnes.

’t Wordt ernst

Op 18 mei 1832 ontvangen de gemeentebe
sturen opnieuw bericht van de gouverneur.
Inmiddels is een rapport verschenen van een
regeringscommissie, waarin de te nemen
maatregelen op een rij worden gezet.
Besloten is in elke provincie een algemene
commissie ad hoe in te stellen, terwijl in
iedere gemeente het toezicht op de naleving
van die maatregelen in handen wordt gelegd
van een lid van het plaatselijk bestuur. In die
hoofdcommissie, onder voorzitterschap van
Van Tuyll, heeft onder meer wethouder J.
Schimmel uit Weesp zitting.
Een dag of tien later wordt duidelijk in
hoeverre de gemeentebesturen hebben
gereageerd op het dringende verzoek van de
provinciale autoriteiten. De meeste hebben,
ondanks de alom getoonde goede wil, nog
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veel te verlangen overgelaten, zo schrijft de
gouverneur. Het lokaal met bedden voor de
zieken moet er in elk geval komen, daar
moeten de gemeentebestuurders niet te min
over denken. Ook wordt burgemeester en
wethouders op het hart gedrukt de vreemde
arbeiders of dagloners niet aan hun eigen lot
over te laten. Een depot van geneesmiddelen
dient te worden aangelegd op het raadhuis of
andere droge plaats. Hygiëne is van het
grootste belang, aldus het schrijven uit
Haarlem. Het reinigen van de straten en
riolen moet met de grootste zorg gebeuren
en ook het toezicht op de kwaliteit van vlees,
vis en vruchten is een zaak van grote zorg.

Inspectiereizen

Tot20juni 1832krijgende gemeenten de tijd
om orde op zaken te stellen. Leden van
geneeskundige commissies gaan vanaf die
datum op inspectiereis door het land en geen
enkel dorp zal worden overgeslagen.
Voor alle zekerheid laten Gedeputeerde
Staten de bestuurders in de stad en op het
platteland weten dat zij zich geen zorgen
hoeven te maken over de kosten die voort
vloeien uit het nemen van al die maatrege
len. In de vorm van een buitengewone
uitgaaf kan elke gemeente de gemaakte
kosten verhalen op de begroting van 1833.
De inspectiereizen leveren lof en dank op
voor sommige gemeenten, maar evenzeer
een priemende vinger in de richting van veel
plaatsen waar de zaken niet in orde werden
bevonden. Crommenie, Den Helder en
Wormerveer bijvoorbeeld worden geprezen
voor hun doeltreffende ’inrigtingen’.
Bussum, Huizen, Hilversum alsook Diemen,
de twee Egmonden, Watergraafsmeer en
Heemskerk hebben veel te verlangen
overgelaten, zoals het toen heette. In Laren
en Blaricum wijst niets in de richting van
enige voorzorg tegen de cholera.
De tijd dringt. Binnen acht dagen willen
Gedeputeerde Staten een rapportage
hebben om te kunnen constateren of de
ontbrekende maatregelen inmiddels wèl zijn
getroffen.
Uit de raadsnotulen van Hilversum valt
echter op te maken, dat deze gemeente wel

degelijk in actie is gekomen in de strijd tegen
de wellicht ook Nederland naderende
cholera. Op 7 juni 1832 wordt gemeld, dat de
collecte ten behoeve van linnen en kleding
voor de ’algemeene armen’, ingeval de
cholera mocht uitbreken, een bedrag van
ƒ 257,47 heeft opgebracht.
Op 9 augustus stelt de burgemeester van
Hilversum de gemeenteraad voor over te
gaan tot het instellen van een commissie uit
de raad tot assistentie bij het uitbreken van
de ziekte. De raad gaat met het voorstel
accoord en benoemt Jacob de Wit Thijm Zn
en Pieter Daerts tot lid.
In augustus moet er bovendien een andere
lokaliteit gevonden worden als ziekenhuis
voor eventuele cholerapatiënten. In de
tussentijd kan desnoods het raadhuis zelf als
ziekeninrichting in gebruik worden geno
men. Hilversum besluit tot het huren van
enkele huizen. De interne verbouwingen
komen voor rekening van de gemeente en
ook de huur (drie gulden per week tot 1833)
zal de gemeente betalen.

Cholera-hospitalen

De inrichting van de cholera-hospitalen
moet aan eisen voldoen. Ruime, lichte en
droge kamers zijn noodzakelijk. In elk
hospitaal met plaats voor 16 zieken (op basis
van een bevolking van 20.000 zielen) moeten
vier ziekenkamers voorhanden zijn: twee
voor mannen en twee voor vrouwen. Eén
kamer is bedoeld voor de verpleging, de
andere wanneer de patiënt alweer herstel
lende is. In het tot hospitaal verbouwde
pand moet de dokter een eigen kamer
hebben, alsook de administrateur en
apotheker. Een vertrek voor de lijken was
een andere eis van de regeringscommissie.
Warmer dan 15 of 16 graden mocht de
temperatuur niet zijn.

Alle maatregelen voor niets?

Werden alle maatregelen in het Gooi voor
niets genomen?
In het algemeen verslag over het jaar 1832
schrijft de gemeente Hilversum: De staat der
gezondheid is niet ongunstig. Bijzondere
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ziekten hebben er niet geheerscht dan alleen
de kinkhoest, waarvan slechts weinigen het
slachtoffer zijn geworden. Het geheel der
overledenen is minder geweest dan het
voorgaande jaar. Over 1833 kan Hilversum
melden, dat het hoogere aantal overledenen
aan toevalligen omstandigheden is toe te
schrijven.
De gemeente Nederhorst den Berg laat de
provinciale commissie van geneeskundig
onderzoek in Noord-Holland begin januari
1833 weten, dat de Cholera Asiatica ons niet
bezocht heeft. Laren zag de cholera niet in
het dorp opduiken en ook aan Bussum ging
de ziekte voorbij. Burgemeester Hendrik
Banis van Bussum liet de voorzitter van de
commissie voor geneeskundig onderzoek te
Amsterdam overigens niet alleen weten, dat
zijn gemeente de verlangde maatregelen had
getroffen. Hij schreef erbij wat het lot van
ons zal zijn als De Ziekte tot onze gemeente
mocht doordringen en ons geene hulp van de
omliggende plaatsen kan worden verleend.
Waar moeten wij ons henen wenden?
Burgemeester Thierens van Naarden schrijft
in zijn rapport van 28 augustus 1832 dat één
verdacht cholerageval tot op heden is
voorgekomen. Het betreft een weduwe van 77
jaar. Bij eenig nader gevolg zal ik u onver
wijld berigten, zo besluit Thierens zijn
bericht. Om op 2 september te laten weten,
dat nog steeds één geval onder behandeling
is in zijn gemeente. Eind 1832 wordt het
cholera ziekenhuis in Naarden gesloten.
Wethouder J. Schimmel uit Weesp (lid van
de hoofdcommissie die in verband met de
cholera werd ingesteld) schrijft met enorme
letters CHOLERA BERIGT boven de
stand van zaken in Weesp d.d. 16 oktober
1832. Een dag eerder zijn twee nieuwe
choleragevallen gemeld. Een persoon is
vrijwel direct overleden, waardoor in
behandeling blijven 1 zieken.
Landelijke sterftecijfers bij de drie grote
cholera-epidemieën zijn bekend. De eerste
epidemie van 1832-1833 vergde 9543
slachtoffers in ons land. De tweede veel
grotere epidemie van 1848-1849 vroeg
22.078 slachtoffers en de derde uit 1866 laat
een totaal van 19.508 doden als gevolg van
de cholera zien.
De cijfers lopen sterk uiteen per regio en

^ abel 5 O verledenen aan  cholera asiatica per
1849 en 1866-1867. Absolute aantallen
Evers)

provincie en in het Rijk als geheel in 1832-1833, 1848-
en aantallen per 100 000 van de totale bevolking (naar

provincie

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
G elderland
U trecht
N oord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
N oord-Brabant
Limburg
Rijk zonder Noord-
Brabant en Limburg

hel Rijk

absolute aantallen per 100 000 v.d.
totale bevolking

1832
1833

1848
1849

1866
1867

1832
1833

1848
1849

1866
1867

559
219

5 '

1203
925
468

1 $28
480
405

'73
5.2
39
89
58

3*7
188
280

337
82

'93
322
362

1071
1060 1508

25 '
142 '7 5

789
246

792
1656

2917
4272

2732
2813

301
'97
566

26

95 '
461

55 12
70

9975
187

8721
300

1259
5 '9

883
59

646
84

‘47
116

9543 22 078 19 508 226 4 5 ' 337

21 286 299

stad. Hoog scoorden Scheveningen. Katwijk
en Schokland. Laag daarentegen kan de
sterfte in Amsterdam genoemd worden,
terwijl in de armenstand van Leiden het
aantal doden weer veel hoger is (4% tegen
14%). Leiden is overigens de enige stad die
tijdens de epidemie van 1832-1833 precies
heeft geregistreerd hoeveel doden er per
wijk en zelfs per straat te melden waren.
Slechte voeding en slechte huisvesting en
onzorgvuldige hygiëne vormen de ideale
voedingsbodem voor een besmettelijke
ziekte als cholera.

Rond 1830
De economische en sociale situatie was rond
1830 ook in het Gooi allesbehalve rooskleu
rig. Welvaart was nog ver te zoeken. Op het
land werd voornamelijk rogge geteeld met
knollen als goede tweede. Lonend was dat
voor de landbouwers niet en de armenmees
ters hadden het in de Gooise dorpen dan ook
niet makkelijk. Met weinig geld moesten zij
het groeiende aantal armen terzijde staan. In
Bussum kwam het hierdoor zelfs tot een
conflict tussen de armenmeesters en de
leden van de gemeenteraad.
Tot overmaat van ramp vielen de oogsten in
die jaren flink tegen. Een deel van de
veestapel ging verloren en het hooi bleek
vaak bedorven te zijn. Nog minder brood op
de plank (toch al een redelijke luxe voor de
behoeftige klasse, die het vooral moest doen
met aardappelen en meelpap) voor de
Gooiers, ook minder belastinggeld voor de
gemeente.
In die moeilijke omstandigheden hing de
naderende choleraepidemie als een zwarte
wolk boven het land.
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De Gooise plaatsnamen
Hun betekenis voor de ouderdom van de Gooise nederzettingen

Robert van de Noort

Inleiding

Plaatsnamen zijn een welkome aanvulling
op het bronnenmateriaal voor de geschied
schrijving. Voor menige individuele neder
zetting is op grond van de plaatsnaam de
ouderdom bepaald. Plaatsnamen geven
echter niet altijd een direkt antwoord op de
vraag naar de ouderdom van de naam van
een nederzetting en zeker niet naar de
ouderdom van de nederzetting zelf. Historici
als Slicher van Bath zijn zelfs zo ver gegaan
door te stellen dat: "...de plaatsnamen niets
bewijzen, zij illustreren slechts het elders
gevondene, maar dit geschiedt dan ook vaak
op bijzonder fraaie wijze, voor hem, die het
toponymisch materiaal met de nodige
voorzichtigheid weet te interpreteren”.1’
Dit citaat wijst op twee problemen, waar het
gaat om plaatsnaamkundige informatie. Het
eerste probleem betreft de waarde van het
toponymisch materiaal voor de nederzet-
tingsgeschiedenis. Het tweede probleem
heeft betrekking op de gevaren, die komen
kijken bij het interpreteren van de plaatsna
men zelf. In dit artikel zal nader worden
ingegaan op beide problemen. Achtereen
volgens zal nagegaan worden hoe plaatsna
men gevormd worden, hoe we achter hun
ouderdom kunnen komen en wat de relatie
tussen de plaatsnaam en de ouderdom van
de nederzetting kan zijn. De voorbeelden
hebben betrekking op het Gooi. Het artikel
wordt afgesloten met een schematisch
overzicht van de Gooise plaatsnamen.

Plaatsnamen in wording

Plaatsnamen worden gemaakt door, met
behulp van het eigentijdse taalmateriaal,
geografische aspecten van de lokatie van de
nederzetting of sociale aspecten van de
bewoners van de nederzetting te karakterise
ren. Laren is een voorbeeld van een plaats

naam, waarin een geografisch aspect van de
lokatie van de nederzetting is gekenmerkt.
In onze woordenboeken duidt het woord
laren nog altijd een open plek in het bos aan.
Een plaatsnaam als Blarikum duidt op een
sociaal aspect: de oorspronkelijke naam
betekent mogelijk ’woning van de lieden van
Bladahar’.2’ Een plaatsnaam als Vreeswijk
(= Friezen wijk) draagt ook een sociale
betekenis in zich.
Zodra een nederzetting een naam heeft
gekregen, wordt de plaatsnaam verzelfstan
digd en draagt de naam niet langer dezelfde
betekenis als het leenwoord. Niemand
verwacht dat Laren ook nu nog gelegen is op
een open plek in het bos en Blarikum wordt
allang niet meer bewoond door de lieden van
Bladahar. Toch zijn hun namen niet veran
derd en wel omdat de naam een zelfstandige
betekenis, los van het woord, waarvan het is
afgeleid, heeft gekregen. Ook namen die
niet op een nederzetting betrekking hebben,
maar bijvoorbeeld op een bos teruggaan,
kunnen een eigen betekenis hebben gekre
gen. Tussen Baarn en de Lage Vuursche
moet de villa Hees hebben gelegen, volgens
oorkonden uit de 11e eeuw.3’ Hees is
Oudnederlands voor bos. De stichting van
de nederzetting heeft in dit geval niet geleid
tot een nieuwe plaatsnaam.
De ontkoppeling van de betekenis van het
woord, dat de plaatsnaam vormt en de naam
zelf, maakt de plaatsnaamkunde historisch
interessant, omdat het iets zegt over een
situatie in het verleden. Plaatsnamen
kunnen daarentegen ook veranderen en met
hun tijd meegaan.
Enerzijds veranderen namen, omdat de taal
verandert. Op het kaartje, dat de omslag van
Tussen Vecht en Eem siert, staan plaatsna
men als Laaren en Huyzen vermeld, namen
die met de taal mee ontwikkeld zijn naar
Laren en Huizen.
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Aan de andere kant kunnen namen ook door
niet-taalkundige oorzaken veranderen. Er
kan sprake zijn van een opzettelijke naams
verandering, zoals bij het plaatsje Oostveen,
dat de nieuwe naam Maartensdijk kreeg. De
lokatie van het huidige Naarden kreeg de
naam Naarden in de 14e eeuw, nadat de
bewoners en masse besloten te verhuizen
naar een nieuwe lokatie en de oude plaats
naam meenamen. Hoe de nieuwe lokatie
voor de vestiging van de Naarders heette, is
niet bekend. Historische bronnen behoeden
ons in deze gevallen voor de grootste
vergissingen, die echter voor andere
plaatsnaamveranderingen kunnen ontbre
ken.
Onopzettelijke naamsverandering komt ook
voor. Zo is de naam Bussum een produkt
van het oorspronkelijke Bussen, wat gewoon
’bossen’ betekent, en de naamsverandering
naar voorbeeld van de plaatsnamen Hilver
sum en Blarikum .4 Hier is sprake van
’gelijkmaking’ van plaatsnamen.
Samenvattend, kan gesteld worden, dat een
plaatsnaam drie karakteristieken herbergt:
het is gevormd uit het taalmateriaal dat
beschikbaar was voor degenen die de naam
bepaalden; de naam karakteriseert geografi
sche of sociale aspecten van de nederzetting
en de naam is sinds haar eerste gebruik als
plaatsnaam aan veranderingen onderhevig
geweest.

De ouderdom van plaatsnamen

Etymologie is de discipline, die zich bezig
houdt met de herkomst en de oorspronke
lijke vormen van woorden en namen. Zoals
we hierboven hebben kunnen zien, kunnen
plaatsnamen veranderen, nadat ze gekozen
of gevormd zijn. Door de namen te etymolo
giseren wordt getracht de oudste vorm van
de naam te reconstrueren. Namen die aldus
tot stand komen, worden gekenmerkt door
een asterix (*) voor de naam te plaatsen. In
de regel dienen de oudste vormen van
namen .zoals deze in de bronnen voorkomen
(bij voorkeur van voor 1200), als uitgangs
punt in de etymologie, maar ook de ontwik
kelingen van de naam na de eerste vermel
ding kunnen van belang zijn.

Met behulp van plaatsnamen kan de
ouderdom van de oorspronkelijke vorm op
verschillende wijzen bepaald worden.
Gysseling, in zijn Toponymisch Woorden
boek voor België, Nederland, Luxemburg,
Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor
1226) (1960), dateert de namen vooral met
behulp van de betekenis van de namen. Zo
betekent *Bladaharinga haim, de oorspron
kelijke vorm van Blarikum, ’woning van de
lieden van Bladahar'. Als Hilversum
geëtymologiseerd wordt, blijkt de oudste
vorm *Hildefridis haim te zijn, ’de woning
van Hildefrid’. Omdat de namen Bladahar
en Hildefrid beide Germaanse namen zijn,
dateert Gysseling deze namen in de vroege
middeleeuwen en eventueel in de laatste
eeuwen voor de jaartelling.5)
In de Algemene Geschiedenis der Nederlan
den I, geeft Blok een overzicht van de
vroegste nederzettingsgeschiedenis aan de
hand van plaatsnamen. In tegenstelling tot
Gysseling, gebruikt Blok ter datering niet de
betekenis van de geëtymologiseerde namen,
maar het voorkomen van kenmerkende
suffixen of achtervoegsels. De suffixen
kunnen gedateerd worden, omdat ze in een
bepaalde periode deel uitmaakten van het
taalmateriaal. Het heem-suffix is zo’n
kenmerkend achtervoegsel en komt in het
Gooi in verbogen vorm voor bij Hilversum
en Blarikum. Het heem-suffix duidde in de
Germaanse taal op een nederzetting. Onder
andere vanwege het grote verspreidingsge
bied van het heem-suffix, wordt dit type
plaatsnaam in de vroege middeleeuwen
gedateerd.
Hierbij mag men niet vergeten, dat de
Germaanse taal in Noordwest-Europa pas
na de Volksverhuizingsperiode divergeerde
en door regionale ontwikkelingen evo
lueerde in het Nederlands, Vlaams, Engels,
Duits en Fries.6' Het heem-suffix komt in
verschillende vormen voor in Nederland,
België en Duitsland en wordt dientengevolge
gedateerd voor de taaldivergentie, die in de
vroege middeleeuwen plaatsvond. Voor
Hilversum en Blarikum leiden de wijzen van
datering van Gysseling en Blok tot min of
meer dezelfde conclusies.
Omdat de gevaren bij het interpreteren van
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plaatsnamen groot zijn, is het in de regel
raadzaam om meer dan één dateringswijze
op de plaatsnamen toe te passen en om het
resultaat in een regionaal kader te plaatsen.
Als we dit op Bussum toepassen, wordt al
snel duidelijk, dat we hier niet te maken
hebben met een vroegmiddeleeuwse naam,
zoals verschillende auteurs beweerd heb
ben. 1] De oudste vermelding van Bussum
dateert in 1306 en betreft de naam Bussen.8)
De betekenis van dit woord is, zoals reeds
vermeld, bossen en is op grond hiervan
dateerbaar in de late middeleeuwen.
Bussum heeft geen kenmerkend suffix in
geëtymologiseerde vorm (= *Bossen) en
levert dus wat dat betreft geen extra informa
tie op.
In een regionaal kader, in vergelijking met
Hilversum en Blarikum, is de naam Bussum
in twee opzichten afwijkend. Allereerst zijn
de heemnamen in het Gooi samengesteld
met een persoonsnaam (Hildefrid en
Bladahar) en met Bussum is dat niet het
geval. Een aanwijzing voor de uitzonderings
positie van Bussum, die meer voor de hand
ligt, vinden we als we opnieuw kijken naar
de kaart op de omslag van Tussen Vecht en
Eem. De engen van Hilversum en Blarikum
worden respectievelijk aangeduid met
Hilversumsche eng en Blaricumsche eng. De
eng van Bussum daarentegen staat vermeld
als de Bussemsche eng; de -um uitgang van
Bussum heeft hier niet dezelfde positie als
bij Hilversum en Blarikum en wijst blijkbaar
ook niet naar een naam met een oorspronke
lijke heem-suffix.
Plaatsnamen als Laren en Huizen, die uit
woorden bestaan, die ook nu nog gebruikt
kunnen worden, zijn niet te dateren op
grond van hun taalmateriaal.

De ouderdom van plaatsnamen en de
ouderdom van nederzettingen

We hebben al kunnen constateren, dat de
ouderdomsbepaling van plaatsnamen niet
altijd eenvoudig is en dat de datering niet
precies kan zijn. De relatie tussen de
ouderdom van de plaatsnaam en de ouder
dom van de nederzetting, stelt de historicus
opnieuw voor problemen.

De plaatsnaam kan ouder zijn dan de
nederzetting. Dit is bijvoorbeeld het geval
bij Naarden. Omdat we uit historische
bronnen de verhuizing van de Naarders
kennen, is voorkomen dat de huidige lokatie
aangewezen wordt als een plaats van een
vroegmiddeleeuwse nederzetting. Andere
nederzettingen kunnen echter ook verhuisd
zijn, zonder historische gegevens omtrent de
verplaatsing achtergelaten te hebben.
Een plaatsnaam kan ook jonger zi jn dan de
nederzetting; Maartensdijk, een nieuwe
naam voor het plaatsje Oostveen, is hier een
voorbeeld van. De naamsverandering is
historisch bekend, maar opnieuw moeten we
gewaarschuwd zijn voor gevallen, waar het
historisch materiaal niet toereikend is om de
valkuilen te ontwijken.
De plaatsnaam en de nederzetting kunnen
ook even oud zijn. Hierbij moeten we echter
bedenken, dat plaatsnamen behouden
kunnen blijven als de bewoning enige tijd
onderbroken wordt. Om een plaatsnaam in
stand te houden is het enkel nodig dat enige
mensen de naam en bijbehorende lokatie
onthouden; continue bewoning op dezelfde
lokatie is niet noodzakelijk. Mogelijk is dit
voor Hilversum het geval: aan de Lieberger-
weg zijn sporen gevonden van een 7e/8e
eeuws grafveld, zodat de datering van de
plaatsnaam in de vroege middeleeuwen ons
niet voor problemen stelt. Daarentegen
bestaat er geen enkel spoor van Hilversum in
de periode na het grafveld tot in de vroege
14e eeuw, als Hilversum in een bron
voorkomt.
Het bovenstaande in ogenschouw nemend
kan alleen maar gesteld worden, dat
plaatsnamen met terughoudendheid
gebruikt moeten worden in de geschied
schrijving van het Gooi. De vroegmid
deleeuwse plaatsnamen Hilversum en
Blarikum wijzen op continue bewoning in de
regio sinds de vroege middeleeuwen. Op
lokaal niveau leveren de Gooise plaatsna
men geen antwoord op de vraag naar de
ouderdom van de Gooise nederzettingen,
zonder een duidelijk voorbehoud.
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De Gooise plaatsnamen, een overzicht

Baarn
Oudste vermelding: in 1310, als Barne9\
Oudste vorm: *Baarlo10), *Bornen) of
*Burna12*.
Betekenissen: respectievelijk heilig bos,
bron en stromen van water.
Datering: niet mogelijk op grond van de
plaatsnaam.
Blarikum
Oudste vermelding: in 1316, als Blari-
chem13\
Oudste vorm: *Bladaharinga haiml4).
Betekenis: woning van de lieden van
Bladahar15*.
Datering: vroege middeleeuwen, op grond
van de betekenis van de naam en op grond
van het heem-suffix16).
Bussum
Oudste vermelding: in 1306, als Bussen17).
Oudste vorm: *Bossen.
Betekenis: bossen.
Datering: late middeleeuwen.
Hilversum
Oudste vermelding: in 1306, als Hilfercum
en Hilfersem18\
Oudste vorm: *Hildifridis haim19).
Betekenis: de woning van Hildefrid20’.
Datering: vroege middeleeuwen op grond
van de betekenis en op grond van het
heem-suffix.
Huizen
Oudste vermelding: in 1382, als Huussem en
als Huse2l\
Oudste vorm: onbekend, waarschijnlijk is
alleen het suffix overgebleven.
Betekenis: huizen.
Datering: niet mogelijk op grond van de
plaatsnaam.
Laren
Oudste vermelding: in 1306, als Lare22\
Oudste vorm: idem.
Betekenis: open plek in het bos.
Datering: niet mogelijk op grond van de
plaatsnaam.
Naarden
Oudste vermelding: circa 900, als Naruthi23).
Oudste vorm: onbekend.
Betekenis: nauwte (?).
Datering: niet mogelijk op grond van de
plaatsnaam.
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Een voortreffelijk boek, dat geen enkele Gooise
plantenminnaar mag missen!
Er worden verschillende milieu typen behandeld:
duinen, wadden, graslanden, bermen, oevers en
slootkanten enz. op basis van een flora- en
vegetatieonderzoek door de Provinciale Water
staat van Noord-Holland in de periode 1978-1985.
De inventarisatie, waartoe dit onderzoek leidde,
is op een bijzonder aangename wijze in woord en
beeld gebracht. En met beeld bedoel ik dan de
bijzonder fraaie en botanisch interessante
aquarellen van Pat Hardy, maar ook de uitste
kende kaartjes waarop aangegeven staat waar en
in welke hoeveelheid de diverse soorten voorko
men.
Nu is het Gooi een deel van Noord-Holland,
weliswaar in de vorm van een aanhangsel, maar
dan toch een belangrijk aanhangsel en dan
behoeven wij vanuit een natuurhistorisch oogpunt
alleen maar aan het Naardermeer te denken, het
oudste en misschien wel belangrijkste bezit van de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
Maar het Gooi is niet alleen belangrijk en
interessant door het Naardermeer, het is dat ook
vanwege de historie van zijn landschap. Het Gooi
zou als heuvelrug, evenals die twee andere
heuvelruggen Texel en Wieringen, ongeveer 2000
jaar geleden gevormd zijn. Maar door periodieke
overstromingen werden beurtelings klei en zand
afgezet tot, ten gevolge van het ontstaan van
zogenaamde strandwallen, een rustiger land-
schapsvorming werd bereikt.
Dit meer stabiele landschap bestond voornamelijk
uit venen die, naarmate de zee niet langer het land
overspoelde, steeds meer van het regenwater
afhankelijk werden. Later, in de Middeleeuwen,
brak de zee toch nog weer door de strandwallen
heen en werd veel veen weggeslagen. Zo ontstond

Almere; later werd dit de Zuiderzee. Toen de zee
zich opnieuw terugtrok begon men aan de
drooglegging van de Purmer, de Beemster enz.
Nu zijn er ook geïsoleerd liggende wateren. Op de
overgang van hoge naar lage zandgronden kwelt
zoet water door de zandmassa’s omhoog om af te
stromen. Deze zogenaamde kwelzones liggen
behalve op Texel en Wieringen ook in het Gooi en
zij herbergen een speciaal plantenassortiment.
Dat laatste komt omdat de Gooise gronden
bijzonder waterdoorlatend te zijn en bovendien
voedselarm. Voedselarme gronden tonen een
grote verscheidenheid aan plantensoorten. Hier
komt nog bij, dat het Gooi op vele plaatsen leem
in de zandbodem heeft. Dit hebben de zusterland-
schappen van Texel en Wieringen ook wel, maar
daar ligt het direct onder de oppervlakte, zodat de
bodem er veel natter is en dus ook minder
geschikt voor akkerbouw en bijbehorende
akkerkruiden. Het laatste dus in tegenstelling tot
het Gooi, dat oorspronkelijk, zoals men weet, een
landschap was met brinkdorpen, waar de essen
omheen lagen, gescheiden door houtwallen met
heidevelden daarachter.
Er waren uiteraard ook sloten, maar gezien het
weinige oppervlaktewater waren de slootkanten
tamelijk arm aan plantensoorten, precies als in de
duinstreek. Het Gooi en de duinstreek hebben
trouwens meer overeenkomsten. In de Blari-
cumse leemkuilen groeit zelfs Duinriet.
Anders is het natuurlijk in het Naardermeer, met
name daar, waar de riet-, biezen- en kruidenvege-
tatie in de zomer gemaaid wordt en het maaisel
wordt afgevoerd.

Daar ontstaan soortenrijke vegetaties van onder
andere Dotterbloem, Koekoeksbloem, Rietorchis
en Grote Ratelaar. Ieder die wel eens een
rondvaart door de Naardermeer heeft gemaakt
zal dit kunnen bevestigen, want hij is er door de
rondleider op geattendeerd.
Een ander milieutype is het bos. Nu is Noord-Hol
land bepaald niet rijk aan bossen, maar Texel,
Wieringen en het Gooi vormen weer een
uitzondering. Oorspronkelijk geplant om het
stuiven en het verstuiven tegen te gaan zijn het
betrekkelijk jonge bossen, voornamelijk
bestaande uit naaldhout: Grove Den, Zwarte
Den, (later) Douglasspar en dergelijke. Waar in
oudere opstanden open plekken vielen bij
voorbeeld door storm, ontstond en ontstaat er een
ondergroei van Kamperfoelie, Rankende
Helmbloem (anno 1987 en 1988 explosief),
Vogelkers, Braam en Eikvaren. Naaldbossen
evolueren van nature, maar ook door mensen
hand tot Eiken-, Berkenbossen. Uiteraard is dit
alles niet van toepassing op het Naardermeer,

194



waar we Berkenbroekbossen en Elzenbroekbos-
sen aantreffen.
Wat het milieutype heide betreft spant het Gooi
de kroon in Noord-Holland. Toch zijn er ook
heidevegetaties in kalkarme duinen en veenmos-
rietlanden. Veenmossen, zo las ik, produceren
zoutzuur, dat het gegeven milieu snel zuurder
maakt, zodat vooral in een brak milieu veenmos
rietlanden ontstaan. Als dat eenmaal gebeurd is,
is het oppervlaktewater geïsoleerd, zodat het
zoutgehalte geen rol meer speelt. In dat milieu
ontwikkelen zich dan onder andere Moerasmelk-
distel, Heemst en later de Heide.
Zoals gezegd zijn er nog enkele vindplaatsen van
heide in de duinen en in veenmosrietland. Deze
kunnen wij ’’natuurlijk” noemen, omdat zij
zelfstandig kunnen bestaan in tegenstelling tot de
Gooise heide, die half natuurlijk is, afhankelijk
als zij is van een efficiënt heidebeheer.
Vochtige heiden vinden wij bijna niet meer in het
Gooi, maar enkele beheersproeven hebben
uitgewezen, dat planten die typisch zijn voor een
vochtige heide kunnen terugkeren als het milieu
voor hen geschikt is. Ik denk aan Zonnedauw,
Klokjesgentiaan en dergelijke. Het is inderdaad
zo dat niet planten zeldzaam zijn, maar milieus.
Op droge heideterreinen vindt men uiteraard een
soortenarme vegetatie. Struikheide, Buntgras en
Korstmos. Iedere wandelaar op de vergraste
Gooise heidevelden kan dit waarnemen en
bevestigen.
Ook over het type grasland nog een enkele
opmerking. Half natuurlijke graslanden (dus
gemaaid en het maaisel afgevoerd) vinden we
eigenlijk alleen nog in natuurreservaten. Vroeger
bestond grasland voor een aanzienlijk deel uit
weinig bemest, vochtig land met veel bloemen.
Intensieve bemesting en verlaging van de
grondwaterstand hebben daar een eind aan
gemaakt. Gelukkig vinden wij sommige weide-
planten nog terug langs de slootkanten en in de
bermen. Typerend hiervoor is de Pinksterbloem.
Wie overigens Pinksterbloemen wil zien spoede
zich naar de kop van Overijssel. Ze zijn er groter
en intensiever van kleur en meer in aantal dan
waar ook.
Slootkanten, maar ook bermen en dijken kunnen
de functie hebben van vluchtplaats en daarvoor is
het werk van professor P. Zonderwijk zo
belangrijk, omdat het deze ’vluchtstroken' door
een goed beheer optimaal bedoelt te laten
functioneren.
Een enkel woord nog over het akkermilieu.
Vroeger was er vooral langs de randen van
graanakkers op kalkarme zandgronden, zoals in
het Gooi, een bonte mengeling van akkeronkrui-
den: Korenbloem, Klaproos, Korensla, Kamille,

Hennepnetel, Guichelheil en zo voort, te veel om
op te noemen. Graanakkers zijn er bijna niet
meer. Zij hebben plaats gemaakt voor saaie,
levenloze maisakkers, waar voor akkeronkruiden
geen plaats is. Zij worden doodgespoten met
langzaam afbrekend gif, dat bezig is ons drinkwa
ter te infiltreren.
Die akkeronkruiden, die dus uit de akkers
geweerd worden, zijn nu voor een deel gevlucht
naar de bermen, dijken en ongebruikte stukken
land. Daar vindt men ze nog, zij het met mate.
Behalve dan natuurlijk in heemtuinen als de
Blaricumse, waar zij gekoesterd worden op een
miniem stukje akkergrond. U vindt er alle
genoemde kruiden en ook nog de Kromhals, het
Akkerviooltje, de Wilde Radijs en nog vele
andere.
Over die Blaricumse Heemtuin een overigens in
dit artikel passende bijzonderheid. De Stichting
Gooise Wilde Planten heeft er enkele milieutypen
gecreëerd, zoals deze in het boek beschreven
staan, weliswaar op een klein bestek en met de
weinige middelen die haar ter beschikking staan,
maar u vindt er het boek Wilde Planten in
Noord-Holland wat het Gooi betreft in levende
lijve geïllustreerd.
Zo is er wat in het boek een 'bijzonder milieutype’
genoemd wordt, namelijk het milieu van oude
muren, prominent aanwezig, compleet met
Muurleeuwebek, Glaskruid, Wijfjesvaren en
Tongvaren. Helaas ontbreekt de Muurvaren nog!
Tenslotte wordt in ’Wilde planten in Noord-Hol
land’ terecht speciaal de aandacht gevestigd op
het spoordijk-milieu, een waar asiel voor
vluchtelingen en verdrevenen. Dit milieu wordt
ons door de Nederlandse Spoorwegen aangebo
den met dien verstande dat wij het niet mogen
betreden en dat is maar goed ook, want nu heeft
dit milieu althans van menselijke betreding niets
te vrezen, en daar zijn Margrieten, Ruige
Klaprozen en vele andere soorten wilde planten
dankbaar voor. Overigens is de spoordijk door de
invoer van allerlei ’gebiedsvreemd' bouwmate
riaal vooral ook een toevluchtsoord voor allerlei
’gebiedsvreemde’ planten wat hem bijzonder
interessant maakt (voor de enkeling die op
speciale gronden op de spoordijk mag botanise
ren).
Voor al die milieus worden de voorkomende
planten beschreven en afgebeeld met informatie
over standplaats, verspreiding, vooruitgang of
achteruitgang (de meeste soorten!) en eventuele
bedreiging, terwijl bovendien een getekend
kaartje, zoals gezegd, de frequentie van de
voorkomende soorten of de groeiplaats aangeeft.
Als men deze kaartjes al doorbladerend bekijkt
ziet men dat het Gooi in vergelijking met andere
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gebieden in Noord-Holland er wat soorten en
aantallen planten betreft niet slecht afkomt. Maar
dat is allesbehalve een reden om het bij deze
constatering te laten; het is veeleer een reden om
zich tot het uiterste in te spannen om te behouden
wat er nog te behouden valt, terwille van de wilde
planten en terwille van de mens, die zonder deze
wilde planten geen toekomst heeft.

E. Frater Smid

Uit de tijdschriften

Natuur en Milieu, maart 1988, jrg. 12, no. 3

Eerder werd gewezen op het in oktober 1985 door
het Europese Hof voor de rechten van de mens in
Straatsburg afgekeurde Kroonberoep, dat in ons
land bestaat. Het Hof oordeelde dat de Kroon
geen onafhankelijke rechter is en eiste vervanging
door een andere vorm van beroep.
Dat is nu gebeurd, zoals in deze aflevering van
Natuur en Milieu wordt uiteengezet, door de
Tijdelijke Wet Kroongeschillen, die op 1 januari
1988 in werking is getreden. Deze wet maakt de
Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van
State tot een onafhankelijke rechter, in plaats van
de adviesinstantie voor de Kroon die hij eerst was.
In een beperkt aantal gevallen echter blijft het
kroonberoep zoals het was, onder welke het
grootste deel van de bestemmingsplannen.
Het verschil tussen een uitspraak van de Afdeling
geschillen en een besluit van de Kroon zit hierin,
dat de Kroon ook beleidsmatig mag toetsen, en
dit ook wat betreft de uitgezonderde besluiten -  in
casu dus vele bestemmingsplannen -  nog steeds
mag.
De tijdelijke wet moet over vijfjaren door een
definitieve zijn vervangen.
Een niet onvermakelijke suggestie van Steven
Pekelharing tot vermindering van het autoge
bruik: zie zijn brief aan de redactie onder de titel
’Driving apart together’!

Natuur en Milieu, mei 1988, jrg. 12, no. 5

In een helder betoog laat ir W.J. van Grondelle,
medewerker van de Stichting Natuur en Milieu,
zich weinig prijzend uit over de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening. Niet alleen is deze nota
onevenwichtig, maar hanteert ook een verou
derde opvatting over economische groei. En al
evenmin ziet de schrijver een eigen toekomstvisie,
waardoor de ruimtelijke kwaliteit en het milieu op
het tweede plan terecht komen. De essentiële
betekenis van ruimtelijke ordening gaat zodoende

verloren, is het eindoordeel.
Verder bevat het nummer het jaarverslag 1987
van de Stichting, dat een indrukwekkende
opsomming geeft van alles wat zij in het afgelopen
jaar heeft gedaan. Het duizelt de lezer bij het
kennis nemen van dit alles!
Een enkele greep slechts. Een van de instrumen
ten welke de overheid hanteert ter versterking
van de ecologische structuur van Nederland is de
landinrichting (vroeger ruilverkaveling geheten).
Natuur en Milieu acht het nodig dat er snel een
grondige wijziging komt in het landinrichtingsbe-
leid.
Niet meer blijven investeren in diepe ontwatering
en boerderijverplaatsingen, maar-waar nodig -
herinrichting op een laag inrichtingsniveau en
verder een veel ruimere inzet van de bergboeren-
regeling om zonder ingrijpende werken toch de
inkomenspositie van de boeren te verbeteren.
Ter illustratie diene dat in Eemland de voorgeno
men bouw van 49 boerderijen zo kon worden
’getemporiseerd’, dat de 11 meest omstreden
lokaties tot de laatste fase worden uitgesteld.
Overigens wordt de haalbaarheid van een
dergelijk nog altijd hoog inrichtingsniveau, als nu
voor de Eempolder voorzien, sterk betwijfeld.

Natuur en Milieu, juni 1988, jrg. 12, no. 6

Aangekondigd en aanbevolen wordt de uitgave
van de Milieufederatie Groningen, van de hand
van mr drs D. van der Meijden, onder de titel
"Handhaving van het milieurecht door particulie
ren”. Door storting van ƒ 15,- (incl. porto) op
postgiro 2999383 ten name van Milieufederatie
Groningen te Groningen, met vermelding van
"boek handhaving” te bestellen.
Volgens de aankondiging een praktische
handleiding voor hen die willen meewerken aan
een betere handhaving van het milieurecht.
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Goois Museum

Het Oude Raadhuis officieel heropend

Op 3 juni jongstleden vond onder grote
belangstelling de officiële opening plaats van
het Oude Raadhuis aan de Hilversumse
Kerkbrink. De Commissaris van de Konin
gin in Noord-Holland, de heer drs R.J. de
Wit, sprak het openingswoord en voerde de
’prehistorische’ openingshandeling uit. Zijn
handafdruk en die van mevrouw E. Weijers-
van Veen, wethouder van cultuur, werd
vastgelegd op een 'rotstekening', die
geïnspireerd was op de rotstekeningen van
Lascaux.
De heer De Wit sprak zijn waardering uit
voor de restauratie van het Oude Raadhuis.
Hij is vanaf het begin nauw betrokken
geweest bij de komst van het museum.
’’Toen ik door de Stichting tot bevordering
van de belangen van het Goois Museum te
Hilversum werd benaderd om voorzitter te
worden, heb ik dat direct aanvaard”, zei hij
in zijn openingswoord.
De Wit is van mening dat het Goois Museum
in dit nieuwe onderkomen hartje Hilversum
de plaats krijgt die het toekomt. De Commis
saris dankte met name het hoofd van het
museum, mevrouw M. Addink-Samplonius.
”Het museum was er nooit gekomen zonder
haar inzet en vasthoudendheid.”
Na afloop van het gesproken gedeelte
maakten 400 a 500 aanwezigen gebruik van
de gelegenheid een kijkje te nemen in het
fonkelnieuwe museum, waar zelfs nog
tijdens de opening in de naastgelegen N.H.
kerk de laatste hand gelegd was aan de
presentatie van de diverse tentoonstellingen.
Vele vrijwilligers hebben de staf van het
museum in de laatste week geholpen. Mede
dankzij hun inzet mocht het museum op 3
juni gezien worden.

De restauratie

In amper anderhalf jaar kon de restauratie

van het Oude Raadhuis voltooid worden.
Begin 1987 kwam de definitieve goedkeuring
voor het restauratieplan van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, in april 1988
vertrokken de laatste werklieden en kon
begonnen worden met de inrichting van het
museum.
Het gebouw dateert oorspronkelijk uit 1767,
van na de grote brand die ook de naastgele
gen kerk verwoestte. In 1881 werd het aan
twee zijden uitgebreid. Dat is nog te zien aan
de diepte van de vensterbanken op de eerste
verdieping, die aan beide zijgevels verschil
lend is.
Architect P. van Vliet kreeg de opdracht het
gebouw te restaureren en gedeeltelijk terug
te brengen in de eind 19de eeuwse situatie.
Bovendien had hij rekening te houden met
de nieuwe museumbestemming.
De belangrijkste bouwkundige ingreep, die
hiermee verband houdt, was het verplaatsen
van het trappenhuis en het aanbrengen van
een lift. Verder moest er aanvankelijk veel
gesloopt worden. In de loop der jaren
hebben de diverse gebruikers heel wat aan
het gebouw vertimmerd. Gelukkig was het
meeste gewoon vóór de bestaande wanden
gezet, zodat er nog veel waardevols achter
het puin vandaan kwam.

Pronkstukken van het gebouw zijn de fraaie
hal met zijn mooie granito vloer en het
gerestaureerde stucplafond en de raadszaal
met zijn eind 19de eeuwse classicistische
wandornamenten en het beschilderde
plafond. Daarvan werden vele delen
teruggevonden en na een behandeling

197



opnieuw aangebracht. De ontbrekende
delen werden door de restaurateur nieuw
geschilderd, geheel in de stijl en het kleurge
bruik van de rest.
Aan de gezamenlijke Hilversumse banken
zijn de koperen lantaarns te danken, die een
feestelijk accent geven aan de hal.
Architect Van Vliet mag tevreden zijn;
Hilversum kan trots zijn op zijn Oude
Raadhuis.

Stichting bevordert de belangen

De verbouwing en inrichting van het Oude
Raadhuis tot museum heeft veel geld gekost.
Daarvan heeft de gemeente Hilversum het
grootste deel voor haar rekening genomen,
terwijl ook de provincie Noord-Holland een
aanzienlijk deel betaald heeft, ƒ 110.000,-
werden ter beschikking gesteld door de
Stichting tot bevordering van de belangen
van het Goois Museum. Van dat bedrag was
ƒ 20.000,- afkomstig van sympathisanten,
die in februari 1987 spontaan reageerden op
een inzamelingsaktie.
De Stichting wil doorgaan met het steunen
van extra aktiviteiten, zoals speciale
tentoonstellingen en manifestaties en
bijzondere aankopen. Hiervoor zoekt de
Stichting een grote groep donateurs, die
bereid is het museum jaarlijks met een
donatie van ten minste ƒ 30,- te steunen. Als
tegenprestatie ontvangen donateurs een
jaarkaart voor het museum, worden zij op de
hoogte gehouden van wat er in het museum
gaande is en hebben zij gratis toegang tot de
lezingen in het museum.

Opgave is mogelijk door een berichtje te
zenden naar het Goois Museum en ƒ 30,- of
meer over te maken op bankrekening ABN
550116257 (ABN giro 189680) t.n.v. de
Stichting tot bevordering van de belangen
van het Goois Museum te Hilversum.

Op tafel

tafelgerei en gerechten van 1500 tot heden
17 september t/m 27 november 1988

Hoe Nederlanders vanaf de 16de eeuw de
tafel dekten en hoe ons tafelgerei en
gerechten door de eeuwen heen zijn veran
derd, is te zien in de tentoonstelling ’Op
Tafel’, van 17 september t/m 27 november in
het Goois Museum.
Eten is een cultuur. Wat en hoe we eten,
verandert voortdurend.
In de 16de eeuw gebeurde eten nog met de
vingers, al was dat ook toen omkleed met
strikte voorschriften: een stuk vlees mocht
slechts met duim, wijs- en middelvinger van
de schotel genomen worden; men mocht niet
dieper dan het eerste vingerkootje in de
saus. Borden waren er nog niet; pas in de
17de eeuw kwamen er houten plankjes en
tinnen borden. Aardewerk borden kwamen
er pas in de 18de eeuw. De vork was in de
18de eeuw nog niet bekend en voordat die
later ingeburgerd was, moesten er heel wat
weerstanden overwonnen worden. Vooral
in godsdienstige milieus, want in eten
prikken, heette minachting te zijn voor het
door God gegeven voedsel. Met een vork
eten vond men aanvankelijk maar verwijfd!
De tafels van de rijken waren in de 17de,
18de en 19de eeuw overladen met gerechten,
waarvan we ons nu vaak niet meer kunnen
voorstellen, hoe ze gesmaakt zullen hebben.
Het voedsel van de armen stak daar maar
povertjes bij af: gort en grauwe erwten,
aardappels en wortels kwamen dag in, dag
uit op tafel.
De tentoonstelling werd samengesteld door
het Provinciaal Overijssels Museum en
aangevuld met voorwerpen en informatie uit
het Gooi en omstreken.

open: dinsdag t/m zondag 12.30 - 16.30 uur
toegangsprijs nog vast te stellen.

Goois Museum
Kerkbrink 6
1211 BX Hilversum
035 - 292826
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Stichting Gooisch Natuurreservaat

Het Gooise landschap grafisch gezien

De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht,
Het Gooisch Natuurreservaat en De
Stichting Singer Memorial Foundation
verzorgen met elkaar een expositie in de
periode van 4 t/m 30 september 1988, die de
bovenstaande titel draagt.
In het Singer museum zullen ontwerpen
getoond worden van studenten aan de
Hogeschool voor de Kunsten, vakrichting
Design. De ontwerpen hebben betrekking
op het Gooi en in het bijzonder het Gooisch
Natuurreservaat. De huisstijl van het GNR,
brochures, wandelrouteboekjes, infoborden
(in de natuurterreinen) en natuureducatieve
materialen (leskisten en spellen) zijn zoal
een aantal onderwerpen waar de studenten
’vorm’ aan hebben gegeven. Passend in de
tentoonstelling zullen drie varianten
getoond worden, die alle betrekking hebben
op de inrichting van de Bussummer- en
Westerheide. Natuurbehoud en recreatie
zullen in de getoonde varianten een belang
rijke rol spelen.
De expositie heeft een tweeledig doel:
-  het GNR wil aan het (Gooise) publiek

laten zien wie ze zijn, wat ze doen en in de
toekomst willen;

-  de Hogeschool voor de Kunsten laat, door
middel van de gemaakte ontwerpen, zien
hoe haar studenten ’vorm’ geven aan deze
boodschap.

Stichting Singer Memorial Foundation
Oude Drift 1
1251 BS Laren
kontaktpersoon: drs Margriet van Seumeren
(museummedewerkster)
telefoon: 02153 - 15656
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Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Ina Boudier Bakkerlaan 50
3582 VA Utrecht
kontaktpersoon: Ton van Lemmen (docent grafische
vormgeving)
telefoon: 030 - 520334; privé: 03404 - 14796

Stichting Gooisch Natuurreservaat
Postbus 1001
1200 BA Hilversum
kontaktpersoon: Jaap Vlaanderen (voorlichter
GNR)
telefoon: 035 - 14598; privé: 02159 -14598
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi

* £ T  &

Ledenvergadering

De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd
gehouden op 21 april 1988 in theater ’t Spant te
Bussum. De vergadering werd bijgewoond door
het voltallig bestuur en 44 gewone leden. In de
vergadering kwamen, onder meer, de volgende
punten aan de orde.
Het jaarverslag over 1987 door de secretaris en de
financiële verantwoording over dat jaar door de
penningmeester, tesamen met het verslag
hierover van de kascommissie, worden, na korte
toelichtingen, door de vergadering goedgekeurd.
Ten aanzien van de begroting voor 1988, maakt de
penningmeester met enige bezorgdheid melding
van het teruglopen van de advertentie opbreng
sten van het tijdschrift.
De begroting verkrijgt eveneens de goedkeuring
van de vergadering.
In antwoord op een vraag uit de zaal vermeldt de
voorzitter, dat de in het najaar van 1987 uitge
voerde ledenwerfactie ruim 80 nieuwe leden heeft
opgeleverd, hetgeen een bevredigend resultaat
kan worden genoemd. Nochtans vertoont het
ledenaantal over de jaren een licht dalende
tendens, zodat voortdurende inspanningen op dit
punt nodig zullen blijven.

Bestuursmutaties
In tegenstelling tot wat in het februarinummer
van het tijdschrift werd vermeld, stelt de heer
J. Kwantes zich wel beschikbaar voor een tweede
bestuursperiode van 4 jaar; deze benoeming
wordt door de vergadering bij acclamatie
bevestigd. Op dezelfde wijze wordt, op voorstel
van het bestuur, de benoeming tot bestuurslid van
mevr. E. Goldfinger- Albertis door de vergade
ring bekrachtigd.
Na een statutaire bestuursperiode van 8 jaar,
treedt de vice-voorzitter, mevr. M. van Mierop-
Kaayk, reglementair af als bestuurslid. Een
nieuwe vice- voorzitter zal door het bestuur in
intern beraad worden aangewezen.
Ook de vigerend voorzitter, de heer
J.E. Brikkenaar van Dijk, heeft de statutaire
periode van 8 bestuursjaren uitgediend en treedt
dus in de vergadering als bestuurslid af. Als zijn
opvolger wordt voorgesteld en bij acclamatie
benoemd de heer H. van Goudoever te Laren. De

heer Brikkenaar van Dijk, die gedurende 7 jaren
de vereniging als voorzitter heeft geleid, wordt
benoemd tot lid van de Raad van Advies.
De volledige samenstelling van het bestuur wordt
in elke aflevering van het tijdschrift op de
binnenzijde van de omslag vermeldt.
Na het officiële gedeelte van de vergadering, is
het woord aan de heer dr H. van der Cammen,
wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de
Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, die
een voordracht houdt over het onderwerp
”De vierde nota Ruimtelijke Ordening en de
toekomst van het Gooi”. Gezien de actualiteit van
het onderwerp was bekend gemaakt, dat deze
lezing ook voor niet-leden toegankelijk zou zijn
en het uiteindelijk gehoor telde ruim 60 personen.
De lezing werd met grote aandacht gevolgd en gaf
aanleiding tot een levendige discussie achteraf.
Een korte samenvatting van het besprokene volgt
hieronder.
De volledige notulen van deze algemene
ledenvergadering zijn voor belangstellende leden
op aanvraag verkrijgbaar bij de ledenadministra
tie (zie binnenzijde omslag).

Lezing dr H. van der Cammen

Korte samenvatting van de lezing door dr H. van
der Cammen over het onderwerp: ”De Vierde
nota Ruimtelijke Ordening en de toekomst van
het Gooi”.

Dr Van der Cammen (lid van onze vereniging) is
als wetenschappelijk hoofdmedewerker verbon
den aan het planologisch instituut van de
Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Hij
was nauw betrokken bij de opzet van de tentoon
stelling ’’Nederland Nu als ontwerp", welke in de
zomer van 1987 werd gehouden in de Beurs van
Berlage te Amsterdam.
De vierde nota ruimtelijke Ordening is in maart
1988 verschenen. Tot 17 juli van dit jaar bestaat de
mogelijkheid tot ’inspraak’ met betrekking tot de
inhoud van de nota en mede aan de hand hiervan
zal de regering naar verwachting ongeveer
3 maanden later de definitieve tekst vaststellen.
Uit de voorgeschiedenis van de nota kan vermeld
worden, dat het eerste planologische ontwerp
voor de randstad in 1958 verscheen. Men ging
daarbij uit van grote, expanderende steden, met
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daartussen bufferzones en in het midden het
'groene hart'.
De tweede nota Ruimtelijke Ordening verscheen
in 1966, een tijd van toenemende welvaart en een
rooskleurige toekomstverwachting. Men rekende
met een inwonertal van 20 miljoen en voorzag het
uitgroeien van een aantal groeikernen tot steden
met 100.000 inwoners en een sterke uitstraling
van de randstad naar de nieuwe polders.
In de derde nota Ruimtelijke Ordening (medio
zeventigerjaren) is sprake van een ’stedenband’
Utrecht - het Gooi - Amsterdam/Almere.
Hilversum verkreeg de status van stadsgewest en
Huizen/Blaricum werd bestempeld als een
groeikern. In 1984 tenslotte verscheen een
structuurschets van westelijk Nederland, waarin
de bevolkingsprognose werd bijgesteld en een
rem werd gezet op de expansie van de grote
steden.
In het algemeen kan gesteld worden, dat in de
jaren 1960-70 gedacht werd aan expanderende
steden met grote uitstralingseffecten op de
omgeving, terwijl in de tachtiger jaren het
toekomstdenken meer gericht wordt op compac
tere steden (’inbreiding’), zoveel mogelijk
omgeven door groene zones.
De nu verschenen vierde nota Ruimtelijke
Ordening onderscheidt zich al direct in die zin van
zijn voorgangers, dat het hier uitdrukkelijk een
selectief werk betreft. Bepaald niet alle aspecten
van de ruimtelijke ordening komen aan bod, maar
men heeft zich uitdrukkelijk beperkt tot enkele
hoofdlijnen in de verwachte ontwikkelingen.
Bovendien bepaalt deze nota zich eigenlijk
uitsluitend tot het signaleren van een aantal
ontwikkelingen en knelpunten, zonder dat
daarbij in de meeste gevallen mogelijke oplossin
gen worden aangedragen. In algemene termen
wordt aangegeven wat er zou kunnen gebeuren,
maar nauwelijks hoe deze ontwikkelingen in
goede banen geleid zouden moeten worden. In
termen van duidelijk omschreven beleid heeft de
nota daardoor een teleurstellend karakter.
Een verdere karakteristiek van deze nota is, dat
hij sterk economisch gericht is. Het is eigenlijk
een puur economisch stuk geworden, waarbij de
indruk wordt gewekt dat andere aspecten van
ruimtelijke ordening aan deze economische visie
ondergeschikt worden gemaakt. Voor een op
natuur en landschap gerichte vereniging als de
onze, bepaald geen geruststellende benadering!
Als uitgangspunten voor deze benadering worden
genoemd o.a. de tendens tot internationalisering:
Nederland kan niet achterblijven en moet ’mee’
met ontwikkelingen in Europees verband. Voor
de verwachte ontwikkelingen zal veel extra
ruimte nodig zijn: alleen al in de randstad 1

miljoen woningen erbij, nog afgezien van de
toenemende vraag naar bedrijfsterreinen!
Er wordt uitgegaan van een zich zeer snel
ontwikkelende technologie, vooral op het gebied
van verbindingen van allerlei aard en van
behoefte aan mobiliteit, als een onontkoombaar
welzijnsverschijnsel in de toekomstige maat
schappij .
Als consequentie van deze ontwikkelingen
verwacht men het ontstaan van stedelijke
knooppunten. Naast de 4 grote steden in het
westen, wordt die rol ook toebedeeld aan
Groningen, Twente, Arnhem/Nijmegen,
Eindhoven en Zuid-Limburg. Als twee van de
sterkste pijlers van onze economie ziet men de
haven van Rotterdam en Schiphol; van beide
faciliteiten dient de potentie ten volle uitgebuit te
worden. Mede in verband hiermee is het
essentieel, dat de grote transportassen (noord-
zuid en west-oost) zowel voor rail- als wegvervoer
opengehouden worden. Tussen dit alles ziet men
toch nog zogenaamde ecologische verbindingszó-
nes, bijvoorbeeld van de Biesbos over het ’groene
hart’, de Utrechtse meren, de randmeren en de
polders naar de Waddenzee (vogeltrekroute). In
dit verband wordt tevens gesteld, dat er meer
gedaan moet worden met het vele oppervlaktewa
ter, dat ons land rijk is (de zogenaamde ’blauwe
kamer’) . Maar het ’wat dan’ en ’hoe dan’ van deze
wenselijkheid blijft in het vage. Zoals veel in deze
nota heeft deze stelling voor ’het gebruik van het
water’ een wat utopisch karakter, alsof men niet
beseft, dat twee haaks op elkaar staande
ontwikkelingen onmogelijk allebei volledig tot
hun recht kunnen komen.
En wat betekent dit alles nu voor het Gooi?
Hierover valt alleen bij implicatie iets te zeggen,
want in concreto wordt het Gooi in de hele nota
nauwelijks genoemd.
In planologische zin maakt het Gooi onderdeel uit
van de zogenaamde stedenring midden-Neder-
land, een gebied dat zich globaal uitstrekt van
Den Haag tot Arnhem en dat gezien wordt als één
van de belangrijkste vestigingsgebieden in ons
land. De nabijheid van Schiphol en het belang van
de grote west-oost verbindingen doen vermoeden,
dat vooral de toekomstige verkeersvoorzieningen
een zware druk zullen leggen op de planologische
ontwikkelingen in onze regio.
Voor massale woningbouw komt het Gooi niet in
eerste instantie in aanmerking; de nota ziet dit
vooral gebeuren in de kuststrook achter de
duinen. Uitbreiding van het woningbestand zal in
het Gooi vooral moeten plaatsvinden door
’inbreiding’ in de bestaande woonkernen en door
uitstraling naar Flevoland. De grote landschappe
lijke verscheidenheid zal zoveel mogelijk
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behouden dienen te worden.
De heer Van der Cammen verheelde niet, dat de
in de nota geschetste planologische visie in
bepaalde opzichten grote bedreigingen voor het
Gooi inhoudt. Als daarnaast tevens gesteld
wordt, dat het karakter van het Gooi niet
wezenlijk aangetast mag worden, dan doemt weer
de feitelijke onverenigbaarheid op van tegenge
stelde verlangens en ontwikkelingen.
Meer dan ooit te voren zullen in de komende jaren
van bevolking en bestuurders vasthoudendheid
en inventiviteit vereist worden om het Gooi te
behouden als kwalitatief hoogstaand woongebied.
Onze vereniging hoopt daartoe naar uiterste
vermogen te kunnen bijdragen.

Actuele Gooise Zaken
(Afgesloten 10 juli 1988)

Wie in de veronderstelling verkeert, dat de
bestuurlijke activiteiten van de Gooise gemeenten
gedurende de zomerse vakantiemaanden op een
laag pitje staan, heeft het mis. De ervaring leert,
dat er een neiging bestaat om juist in deze periode
bewerkelijke en soms controversiële zaken aan de
orde te stellen, zoals bestemmingsplannen of
wijzigingen daarvan, met een opeenvolging van
nota’s, concepten en ontwerpen, gelardeerd met
informatiebijeenkomsten en inspraakprocedures.
Zomer 1988 was in dit opzicht geen uitzondering
en in de maanden mei, juni en juli van dit jaar was
op verschillende fronten sprake van verhoogde
activiteit.

Warandepark Blaricum

Nadat in najaar 1987 een eerste aanzet was
gegeven tot het lang verbeide bestemmingsplan
voor dit gebied met het uitbrengen en ter discussie
stellen van een ’Nota van uitgangspunten’,
verscheen in mei van dit jaar het conceptontwerp
bestemmingsplan ’Warandepark’. Op de hierop
volgende inspraakavond in juni werd, namens de
Vereniging van Vrienden, instemming betuigd
met het algemene beleid dat in het plan wordt
vastgelegd, namelijk dat voor het opstellen van
beheersplannen en voor het feitelijke beheer zelf,
in ruime mate gebruik zal worden gemaakt van de
diensten van de Stichting Gooisch Natuurreser
vaat. Hieruit blijkt het begrip van de gemeente
voor de hoge natuurwaarden van dit zolang
verwaarloosde gebied.
Daarnaast zijn er echter natuurlijk punten van
kritiek. Bestendiging van de Verlengde Bergweg,
destijds uitdrukkelijk voorgesteld als een tijdelijke
weg voor het bouwverkeer met de Bijvanck, is op

flagrante wijze in strijd met de bedoelde bescher
ming van natuurwaarden. Klaarblijkelijk wordt
een schijn van motivering ontleend aan een
verkeerstelling, welke echter op een dermate
aanvechtbare wijze is uitgevoerd (één uur op één
dag; in een periode dat de ’dorpenroute’ versperd
was door werkzaamheden aan de Brink in Laren),
dat aan dit ’onderzoek’ geen enkele waarde kan
worden toegekend.
Een ander bezwaar geldt het voornemen, de
gebieden ’Eng en ’ 't Harde’ niet aan te wijzen als
’beschermd natuurgebied’, maar te brengen
onder de regelingen van de zogenaamde Relatie
nota. Vooral voor 't Harde is dit een merkwaar
dige oplossing, omdat in dit natuurgebied niet of
nauwelijks sprake is van agrarische activiteit.
Zo zijn er nog een paar punten in het concept
voorontwerp, die naar onze mening wijziging of
aanpassing behoeven. Desalniettemin stemt het
tot tevredenheid, dat er nu eindelijk voortgang
wordt gemaakt met de bescherming van dit
kwetsbare gebied. De Vrienden zullen de
volgende fasen in het overleg nauwlettend volgen
en begeleiden. Het geeft daarbij voldoening te
weten, dat onze vereniging bij dit overleg erkend
is als officieel adviesorgaan in de zin van artikel 10
van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening.

Kantoorvestiging langs de A-27

In 1987 heeft de Koninklijke Nederlandse
Papierfabriek de gemeente Hilversum benaderd
met het voorstel, de hoofdvestiging van deze
onderneming naar Hilversum te verleggen.
K.N.P. wil een nieuw hoofdkantoor bouwen en
heeft hiervoor het oog laten vallen op een
natuurterrein langs de A-27, tussen de afrit naar
Hilversum en de villawijk aan de Soestdijker-
straatweg (Bonairelaan, Arubalaan, etc.). Het
terrein is destijds aangekocht door Rijkswater
staat voor de aanleg van de A-27 en het heeft de
bestemming ’natuurgebied’ (bestemmingsplan
Wasmeer).
De gemeente heeft in der haast een ecologisch
rapport over het bedoelde terrein laten opstellen,
waarvan de voornaamste conclusie luidt, dat ’bij
voorkeur zou moeten worden afgezien van elke
vorm van bebouwing’. Nochtans stelt de gemeente
voor het bestemmingsplan in die zin te wijzigen,
dat het, zij het onder bepaalde voorwaarden,
mogelijk wordt gemaakt om één of meer (!)
kantoren in het betreffende gebied te vestigen.
De vereniging heeft zijn standpunt tijdig aan de
gemeenteraad doen toekomen, te weten: "dat het
uit een oogpunt van natuurbehoud ontoelaatbaar
is, dat daar bedrijfsvestiging zou worden
toegestaan, al dan niet onder enkele randvoor-
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waarden". Het wachten is nu weer op het voorstel
van de gemeente tot wijziging van het betreffende
bestemmingsplan; alsdan zal wederom krachtig
stelling worden genomen tegen deze onzalige
plannen.

Stedelijke randzönes Hilversum

Wellicht geïnspireerd en/of aangemoedigd door
bepaalde ideeën in de vierde Nota Ruimtelijke
Ordening heeft de gemeente Hilversum een
’Notitie stedelijke randzönes’ opgesteld, waarin
een inventarisatie wordt gemaakt van 33 gebieden
en gebiedjes, gelegen tussen de bestaande
bebouwing en de gemeentegrenzen, dus buiten de
huidige bebouwde kom. In deze inventarisatie
wordt aangegeven, welke van deze terreinen in
aanmerking komen voor 'nader onderzoek’, met
het oog op de mogelijkheden voor eventuele
bebouwing. In een aantal gevallen zouden de
suggesties in deze notitie een bedreiging kunnen
inhouden voor de weinige ’natuur’ die nog binnen
de gemeentegrenzen over is. De Vereniging is
doende zich in deze materie te oriënteren en zal
t.z.t. zeker in oppositie gaan als mocht blijken,
dat terreinen van natuur- of landschappelijke
waarde dreigen te worden aangetast.

Gewest Gooi en Vechtstreek

Mede naar aanleiding van het verschijnen van de
vierde nota Ruimtelijke Ordening heeft het
Gewest Gooi en Vechtstreek een nota doen
uitgaan 'Gooi en Vechtstreek, bedreigd gebied’.
De Vereniging deelt de bezorgdheid van het
Gewest en kan in grote trekken met de strekking
van deze nota instemmen. In een brief d.d. 30 mei
heeft de Vereniging uitvoerig commentaar
geleverd op deze nota en onze standpunten ten
aanzien van bepaalde ideeën en ontwikkelingen
uiteengezet. Hopelijk wordt op deze wijze onze
stem enigermate gehoord bij de verdere behande
ling van deze nota door de diverse overheden.

Met de Natuurwacht op stap
Dit najaar organiseert de Natuurwacht weer
diverse wandelingen door het Gooi. De wandelin
gen staan onder leiding van ervaren gidsen. Er
zijn geen kosten aan verbonden. Deelname staat
open voor Vrienden van het Gooi en donateurs
van T.V.E. Ook introducé’s zijn van harte
welkom.

Zaterdag 24 september: Bantam en Schaep en
Burgh

Vertrektijd: 10.00 uur. Duur: 1,5 uur.
Vertrekpunt: parkeerplaats landgoed Bantam
aan de Franse Kampweg bij Bussum.

De excursie voert door een geliefd, maar rustig
wandelgebied. Met het aangrenzende Schaep en
Burgh vormt Bantam een prachtig geheel. Beide
landgoederen zijn eigendom van Natuurmonu
menten. Ondanks hun nauwe verbondenheid
hebben ze een eigen karakter en de landschappe
lijke afwisseling is er dan ook groot: monumentaal
oud bos naast jonge aanplant; romantische
waterpartijen; parklandschap; 'oerbos’; verras
sende doorkijkjes op landelijke tafereeltjes;
indrukwekkende laanbomen etc. Kortom, de
ingrediënten voor een boeiende wandeling zijn
ruimschoots aanwezig.

Zaterdag 22 oktober: Laarderwasmeer
Vertrektijd: 10.00 uur. Duur: 2 uur.
Vertrekpunt: toegangshek aan het einde van de
Meerweg in Hilversum. De Meerweg begint bij de
kruising Kamerlingh Onnesweg/Anthony
Fokkerweg en is ook per bus goed bereikbaar.

Voor een bezoek aan het Laarderwasmeer
bestaat meestal grote belangstelling en dat is goed
te begrijpen. Het hoge hek om het wasmerencom
plex illustreert de bijzondere waarde die men dit
natuurreservaat -  dat door de Stichting Gooisch
Natuurreservaat met zorg wordt beheerd
-  toekent. De Natuurwacht is dan ook verheugd
hier regelmatig rondleidingen te kunnen
verzorgen. Kenmerkend voor het gebied zijn de
verschillende miniatuurlandschapjes, zoals de
zandverstuiving, droge en natte heideveldjes,
bosjes, ruigtes, meertjes, etc.
Vanuit de vogelobservatiehut kunt u een blik
slaan op de aanwezige watervogels. Neem wel een
verrekijker mee!

Zaterdag 12 november: Vogelexcursie langs de
Gooimeerkust
Vertrektijd: 09.00 uur. Duur 2,5 uur.
Vertrekpunt: ’Het Roefje’ bij de oude pier van
Huizen.

Het is vertrektijd voor diverse watervogels.
Sommige soorten verblijven in de regel een poosje
aan de Gooimeerkust alvorens zij warmere
streken opzoeken. Daarom wordt allereerst de
pier bezocht, vanwaar men goede kans op
interessante waarnemingen heeft. Uw gids -  een
echte vogelaar-zal voor deskundige toelichting
zorgen.
De excursie wordt vervolgd met een wandeling
langs de markante Gooimeerkust tot aan de
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uitspanning Oud Naarden. Hier wordt koffie
gedronken. De terugtocht voert door de vogel
rijke bossen en de kleinschalige landbouwgebie
den op de voormalige engen rond Huizen.
N.B.: het meenemen van een verrekijker wordt
aanbevolen!

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de
secretaris van de Gooische Natuurwacht, de heer
J. Kamies. Telefoon 02159-15995, graag na 17.00
uur.
Noteer de excursiedata reeds in uw agenda!

Actualiteiten

De Erfgooiers

Van 13 tot en met 21 mei 1988 is in het gemeente
huis van Huizen de tentoonstelling ’Erfgooiers,
wie waren dat toch?’ gehouden. Deze werd
georganiseerd door de Stad en Lande Stichting,
die op 1 november 1977 werd opgericht met een
tweeledig doel, namelijk het beheren van het
archief van de voormalige Vereniging Stad en
Lande van Gooiland, en het levendig houden van
de geest van die vereniging.
Deze, de zogenaamde Erfgooiersvereniging,
werd in 1979 gelikwideerd, en de Stichting bestaat
nu ruim lOjaar, wat een mooie aanleiding voor de
tentoonstelling was. Burgemeester en gemeente
secretaris van Huizen zijn tevens voorzitter en
secretaris van de Stichting, het archief wordt in
het gemeentehuis bewaard en de bekende 22
panelen van Doeve worden blijvend in het
gemeentehuis getoond. Wat wil men nog meer?
Ter gelegenheid van de tentoonstelling is een
aardig en nuttig boekje uitgegeven, ’Een
verkenning door Stad en Lande van Gooiland’,
waarin een fietstocht is beschreven, die een
indruk zal kunnen geven van het ontstaan van het
Gooi en van de lotgevallen der Erfgooiers.
Verder vindt men er een kleine greep uit de
belangrijkste literatuur over de Erfgooiers. Het is
te koop voor ƒ 7,50 bij de boekhandel, de
Rabo-Banken en de V.V.V.-kantoren.
Op de tentoonstelling was een leuke verzameling
oude landbouwgereedschappen te zien, maar de
keuze uit het rijke archief vormde toch wel de
hoofdschotel. Daar was de zogenaamde eerste
schaarbrief, een document van 25 januari 1404,

met regels voor het onderlinge gebruik van de
gemene gronden. Een paar fraaie oude kaarten
zou men graag eens mee naar huis genomen
hebben om ze een dag rustig te kunnen bekijken.
Dit wat het archief betreft. Maar hoe zit het nu
met het levendig houden van de geest van Stad en
Lande? Geesten zijn doorgaans niet zo makkelijk
te pakken!
De uitreiking van de Emil Luden-penning zal er
wel mee te maken hebben. Deze onderscheiding
kan worden uitgereikt aan hen die zich bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt voor historie en
traditie van het erfgooierschap, en wel door het in
1982 ingestelde Emil Luden-fonds. De naamgever
van dit fonds was van 1913 tot zijn dood in 1942
voorzitter van Stad en Lande en heeft veel gedaan
voor het herstel van de voor het Gooise landschap
karakteristieke bossen, heiden en weiden.
Bij de openingsplechtigheid nodigde de voorzitter
de dragers van de Emil Luden-penning uit voor
het voetlicht te komen om een exemplaar van het
zojuist genoemde boekje in ontvangst te nemen.

Maar de bezoeker van de tentoonstelling zal
stellig ook de foto van het bekende schilderij van
Hart Nibbrig opgemerkt hebben: die leuke
primitieve werktuigen hebben de Gooise boeren
ook wel eens voor wat anders gebruikt dan de
grond bewerken! Lieverdjes waren ze niet altijd,
zoals P . C. Hooft al wist toen hij een geschil tussen
Gooiers en Stichtenaren moest beslechten. De
Gooiers waren letterlijk en figuurlijk over de
schreef gegaan toen ze de Stichtenaren op hun
eigen gebied hadden afgetuigd.
Hooft zegt dan streng en duidelijk dat zoiets
ontoelaatbaar is. En dan blijkt uit wat hij verder
schrijft dat hij zo z'n eigen ideeën over de geest
van de Gooise boeren heeft, getuige deze
magistrale volzin:
Waarbij mitsgaders bij d ’instructie van den Hove ik
mij zulks bevinde opgelet te wezen en naa rechte te
behooren dat ik in ’t voorzeide ongelijk van turf
graven op oneigene grondt eenige ooghluikinge
doen kan zonder op mij te laaden d ’ongenade van
de hooge Overigheid met quetsing van mijn eigene
eere en vroomigheid.
Waar ik UL. in der gerechtigheit voorstaan o f
vorderen kan ben ik daartoe bereit dat kenne God
Almachtig.
Eerzame vroome zeer voorzienige welgunstige
vrienden, verleene gelukzaaligh te regeeren en een
goet genoegen!
Geschreven op den Huize te Muiden den 9 May
anno 1612
UL. ganschgunstige goede vriend, P. C. Hooft

M.W. Jolles

204



Lustrum Historische Kring Bussum

Op 17 september 1988 heeft de Historische Kring
Bussum haar eerste lustrum. Om dit te vieren
wordt men uitgenodigd mee te doen aan een
historische wandeling, waarbij men heel goed
moet opletten om de juiste antwoorden te vinden.
De wandeling begint om 14.00 uur 's middags
vanaf het V. V. V.-kantoor op het Wilhelmina-
plantsoen te Bussum. Op dit plein heeft men de
oude gerestaureerde Wilhelminafontein
geplaatst. Eens werd dit stuk beeldhouwwerk ter
ere van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina
op de Brink neergezet.
De duur van de wandeling is ongeveer 1 uur. De
tocht eindigt bij de Openbare Bibliotheek aan de
Abraham Kuyperlaan. Hier kan men zelf zien of
men de goede antwoorden heeft ingevuld. De
middag zal worden besloten met een glas wijn en
een klein hapje.
Iedereen is van harte welkom.

J.W.D. Kuyl
Voormeulenweg 45, Bussum
Tel. 02159 - 14235

De Wilhelminafontein op de Brink.

mm*?
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Mededelingen bestemd voor auteurs

1. De redactie aanvaardt bijdragen onder de
uitdrukkelijke voorwaarde, dat zij te allen tijde
gerechtigd zal zijn de tekst te bekorten,
zinsbouw en spelling te corrigeren en aantal en
omvang van aangeboden illustraties, noten en
bijlagen te wijzigen.
Indien dit naar het oordeel van de redactie van
ingrijpende invloed is op de inhoud of
strekking van de bijdrage, zal de redactie met
de auteur overleggen. De redactie zal daarbij
een redelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
Overigens wijzen redactie en uitgevers alle
aansprakelijkheid af.

2. Men wordt verzocht kopij te leveren op
formaat A4, met de machine geschreven, met
regelafstand IV2 ; een linkermarge circa 4 cm,
een rechtermarge circa 2 cm. De titel van de
bijdrage houde men kort en bondig (in
voorkomende gevallen topografisch herken
baar); daaronder komen naam en voorletters
van de auteur. Alle kopij ten minste in
drievoud. Meer exemplaren worden op prijs
gesteld. Kopijpapier is op aanvraag bij de
redactie verkrijgbaar.
Het verdient aanbeveling langere artikelen te
onderbreken door tussenkopjes. Men
vermijde zeer lange of te korte alinea’s. Een
nieuwe alinea geve men aan door een blokje
voor aan de regel. Onderstreepte woorden
worden cursief gezet, voor titels van boeken of
tijdschriftartikelen en voor citaten zal de
redactie dit zelf verzorgen.
Voetnoten houde men beperkt in aantal en
omvang; men geve ze in de tekst aan met een
cijfer (in doorlopende nummering) op halve
regelhoogte gevolgd door een haakje (voor
beeld b). De noten zelf plaatse men bijeen in
nummervolgorde, na de tekst, eventueel op
een apart blad.

3. Citaten in een vreemde taal dienen toeganke
lijk te worden gemaakt door een vertaling, zo
nodig ook door een verklaring van aanwezige
moeilijkheden.
Voor het Nederlands houde men zich aan de
voorkeursspelling, te vinden in de ’Woorden
lijst van de Nederlandse taal’ (het zogenaamde
groene boekje).

4. Illustraties: foto’s zwart-wit, bij voorkeur
glanzend afgedrukt; tekeningen: uitgevoerd in
O.I.-inkt; kaarten en grafieken: zwart gedrukt
of in O.I.-inkt getekend.

Desgewenst geve men in de marge van het
artikel aan waar de illustratie bij voorkeur
geplaatst kan worden. Gaarne ontvangt de
redactie opgave van vindplaatsen indien geen
illustraties worden meegezonden, maar het
artikel zich wel leent voor illustratie.
Bijschriften bij illustraties: men houde deze
vooral kort. Zij dienen te worden ingeleverd
op een afzonderlijk vel. Indien bekend
vermelde men de naam van de maker, het jaar
van ontstaan, de collectie of publikatie,
waaraan het materiaal is ontleend.

5. De redactie vraagt van iedere auteur enige
persoonlijke gegevens ter vermelding in de
rubriek ’Auteurs’ zoals: geboortejaar, beroep,
woonplaats, eerdere publikaties.
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Varia
Auteurs

Corien de Boer (geb. 1951), studeerde aan de School
voor de Journalistiek te Utrecht. Was jaren
werkzaam bij Dagblad De Gooi- en Eemlander en is
thans als stafmedewerkster publiciteit en p.r.
verbonden aan Theater ’t Spant in Bussum.
Mededirecteur van Memoriael; buro voor bedrijfs-
historie en bedrijfspromotie in Hilversum.

Robert van de Noort (geb. 1962). Studie: Sociale
Economie en Middeleeuwse Geschiedenis te
Utrecht, Plaatsnaamkunde en Archeologie in
Amsterdam en Sheffield (Engeland).

Wouter van Riemsdijk (geb. 1953), studeerde aan de
Frederik Muller Akademie te Amsterdam en de
School voor Taal en Letterkunde te Den Haag. Is
thans filiaalhoofd van filiaal Dr. Abraham Kuyper-
laan van de Openbare Bibliotheek Naarden-Bussum.
Mededirecteur van Memoriael; buro voor bedrijfs-
historie en bedrijfspromotie in Hilversum.

Klaes Sierksma, (geb. 1918). Studeerde sociale en
economische geografie aan de R.U. te Gent.
Publiceerde veel over banistiek, heraldiek en
middeleeuwse (friese) geschiedenis. Was medeinitia-
tiefnemer voor de oprichting van TVE.

dr A.C.J. de Vrankrijker (geb. 1907). Studeerde
geschiedenis en sociale geografie aan de Universiteit
van Amsterdam. Publicaties: veel op het terrein van
de sociale geschiedenis van Nederland; boeken en
artikelen over het Gooi. Sinds de oprichting lid van
het Algemeen Bestuur van TVE en voorzitter van de
redactie van het TVE/VVG tijdschrift. Woont te
Bussum.

Verantwoording illustraties:

Bij artikel:
Kuhn & Co.: coll. J.P. Dudok van Heel, portretten coll.
mevrouw P. Dudok van Heel-Hingst.
Muiderberg: coll. KI. Sierksma.
Cholera: coll. auteurs.
Activiteiten Bussum: coll. H.K. Bussum.

JanToeback’stlurtje
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.
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Ja, want u hééft meer aan een
bank die meer voor u doet
Meer service, meer aandacht,
meer advies. Bovendien is de
Bondsspaarbank de enige
bank, waar u dankzij een
uniek komputersysteem, snel

geholpen kunt worden en
waar ’t niet uitmaakt bij welk
kantoor u langs gaat
Da’s nou de Bondsspaarbank.
Kortom een bank voor jong
en oud.

Dus de
Bondsspaarbank

doet méér
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 spaarbank



Stichting ‘Tussen Vecht en EenT

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.

Dagelijks bestuur
voorzitter
mrF. 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, Jagerspad31,1251 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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