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Dit tijdschrift wil verleden, heden en toekomst van het Gooi en omstreken in al zijn facetten
belichten, met als invalshoeken historisch perspectief, natuur, landschap

en ruimtelijke ordening.
Het wordt toegezonden aan de leden van de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de

donateurs van de Stichting Tussen Vecht en Eem.

De Vereniging van Vrienden van het Gooi stelt zich
tot doel zowel in het landelijk als in het stedelijk
gebied het eigen karakter van het Gooi en omstreken
zo goed mogelijk te bewaren en een goed natuurbe
heer te bevorderen. Zij streeft hierbij naar een
milieubeheer en een ruimtelijke ordening, die
aantasting van natuur- en cultuurwaarden tegengaan
of voorkomen. Het bestuur volgt de ruimtelijke
ordening op de voet, adviseert over en maakt
zonodig bezwaar tegen voorgenomen plannen. Er is
een door de vereniging ingestelde Gooise Natuur-
wacht, die misbruik en ontsiering van de natuur
tegen moet gaan. Verder organiseert de vereniging
voor leden roeitochten op het Naardermeer en
wandelexcursies onder deskundige leiding.
De vereniging werd in 1935 opgericht en telt ruim
4000 leden, zij organiseerde in 1959 het Gooicongres
dat mede de stoot gaf tot de oprichting van het
Gewest Gooi en Vechtstreek. Op vertoon van het
lidmaatschapsbewijs hebben de leden toegang tot de
landgoederen ’Bantam’, ’De Beek’, ’Oud-Bussem’,
’Boekesteyn’ en ’Oud-Naarden’.
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voorzitter drs. H. van Goudoever,
Jan Hamdorfflaan 18,1251 NM Laren, 02153-82555
vice-voorzitter N. Biersteker-Vonk,
Alexanderlaan 44, 1213 XT Hilversum, 035-855294
secretaris G. Hamminga-van der Vegte,
Amersfoortsestr.weg 122, 1411 HJ Naarden,
02159-41915
penningmeester mr. G.H. Fuhri Snethlage,
Everard Meysterweg 21, 3817 HA Amersfoort,
033-621851
leden
ir. E.J. van Busschbach, Laren, 02153-15755
A. Farjon, Huizen, 02152-62857
E. Goldfinger-Albertis, Hilversum, 035-210423
drs. J. Kwantes, Bussum, 02159-35970
W.J.B. Nugteren, Bussum, 02159-13145
dr. A.M. Voüte, Soest, 02155-15573.

Correspondentie-adres Secretariaat
Amersfoortsestraatweg 122, 1411 HJ Naarden.

Aanmelding Lidmaatschap
J.B. Perry-Vlasveld, Braam 34,
1273 EA Huizen, 02152-66848.
Minimum contributie ƒ 20,- per jaar.
Postbankrekening 262888
t.n.v. de penningmeester van de VVG.

Gooise Natuurwacht
J. Kamies, Geysendorfferstraat 30,
1403 VZ Bussum, 02159-15995.
Naardermeer excursies:
J.B. Perry-Vlasveld, Braam 34,
1273 EA Huizen, 02152-66848.

De Stichting Tussen Vecht en Eem overkoepelt ruim
25 lokale en regionale organisaties op historisch en
aanverwant gebied. Zij bevordert en verbreidt de
kennis op historisch gebied betreffende de streek,
onder andere in het Goois Museum te Hilversum.
Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuur
historische en karakteristieke waarden. De Stichting
organiseert jaarlijks een open dag in één van de
gemeenten in de regio. De stichting is opgericht in
1970, maar vormt in feite de voortzetting van de in
1934 opgerichte Stichting ’Museum voor het Gooi en
Omstreken’, later ’Vereniging van Vrienden van het
Goois Museum’, die in 1969 werd opgeheven en
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Ter Sype in Loosdrecht: een misverstand?

R. Loenen

De gangbare opvatting

Onder Ter Sype wordt het dorp Nieuw-Loos-
drecht verstaan, dat was de oude benaming
voor genoemde plaats. Deze naam leeft nog
voort bij oudere bewoners, die wel spreken
van ’de Zijpe’, van de 'Zijpekerk'. Ook de
naam van het kasteeltje ’Sypestein' herinnert
aan deze oude naamgeving.
Nadat in dit dorp vanaf 1400 een parochie
kerk was gebouwd, waarvan de moederkerk
in Loosdrecht stond, ging men een onder
scheid maken, Loosdrecht werd Oud-Loos-
drecht, Ter Sype werd Nieuw-Loosdrecht.
Hier ligt een duidelijk verband tussen
kerken en de namen van de twee dorpen.
Logisch is het dan ook, dat hieruit de
gedachte voortvloeide, dat Oud-Loosdrecht
het oudere en Nieuw-Loosdrecht het
jongere deel van Loosdrecht vormt. Beide
delen waren ook eeuwenlang één onderdeel
van de heerlijkheid van de Heren van
Mijnden van Amstel.
Toch is er reden om aan deze gangbare
opvatting te twijfelen. Vormen Oud- en
Nieuw-Loosdrecht van oudsher één plaats,
die terwille van een oude en een nieuwe kerk
in twee afzonderlijke, maar bijeen horende
delen werden gesplitst? Of waren zij van
oudsher twee geheel verschillende dorpen,
die bijeen gevoegd zijn, omdat één
ambachtsheer over beide dorpen het gezag
uitoefende? Wij zijn van mening dat dit het
geval is en zullen de motieven hiervoor
aanvoeren.

De villa ’Ter Sype'

De oudst bekende vermelding van Ter
Sype, Ter Sipe’ is van 1300; Maurits (Mauri-
cius), kanunnik ter Dom te Utrecht, schonk
goederen in ’de villa Ter Sipe’ aan het
Kapittel van de Dom11. In hetzelfde jaar
wordt het genoemd als ’het hof Tersipe’23'.

J . J . de Geer was van mening dat een ’villa’ in
de middeleeuwen niets anders was dan een
op het platteland gelegen vrij erf of grondbe
zitting. Maar -stelt hij- in oorkonden
worden uitgebreidere landgoederen of vrije
bezittingen bedoeld, bestaande uit min of
meer aaneengesloten en uitgestrekte
grondbezittingen met bebouwde akkers,
velden, weiden, bossen en woeste gronden,
welke samen onder een heerlijke hoeve of
burg hoorden. De hoofdplaats van de villa
werd in de regel door de eigenaar met zijn
gezin en onderhorige huis- of hoflieden
bewoond4'.
Ook Blok meent dat ’villa’ een 'dorp’,
’landgoed’ of ’buurt’ was. Bij een ’villa’
hoorde omstreeks 900 ook een stuk woeste
grond5'. In dit geheel past de veronderstel
ling, dat ’Sypesteijn’ in Nieuw-Loosdrecht
eigendom was van een gegoed man, die een
stenen huis (steijn) bezat aan de Sype.
Hoofdplaats van de villa, waar de huisjes van
de knechts, die de landen bewerkten,
omheen stonden. In deze kern verrees in
1400 de Sypekerk, ook al genoemd naar de
Sype. Tot zover sluit dit de hierboven
weergegeven gangbare opvatting niet uit.
dus waarom zou er reden zijn hier kritisch
naar te kijken? De belangrijkste reden is
deze:
De Ambachtsheren van de (latere) beide
Loosdrechten, de Van Mijnden van Amstels,
vestigden zich rond 1200 aan de oever van de
Vecht, op de plaats waar nu nog het gehucht
Mijnden bij Loenen ligt. Deze heren
trokken ontginners aan en bewerkten de
wildernis in oostelijke richting, in zoge
naamde ’slagen’. De kavels stonden lood
recht op de Vecht, zoals overal het geval was
in de daar ten zuiden liggende ontginningen.
Voordat aan een ’slag’ werd begonnen,
groef men twee parallel lopende sloten, aan
het boveneinde verbonden door een
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dwarssloot. Hiermee was de afwatering van
de ’slag’ verzekerd. Vervolgens groef men
sloten voor de hoeven en tenslotte sloten die
de kavels verdeelden.
Helaas is er, wegens het ontbreken van
bronnen, weinig concreets te vermelden
over de voortgang van de ontginningen van
de Van Mijndens. Maar die zal weinig
anders verlopen zijn dan de meer zuidelijk
gelegen ontginningen, die vóór de 13e eeuw
al geruime tijd aan de gang waren. In het
gebied van de Van Mijndens heeft men
ongetwijfeld geprofiteerd van de ervaringen
van anderen. Met name van de buren in
Breukeleveen ten zuiden. Deze ontginnin
gen zijn wèl behoorlijk chronologisch te
volgen, zoals blijkt uit de publikaties van de
Historische Kring Loosdrecht en de Histori
sche Kring Breukelen6’. Men is aldaar rond
1180 vanuit de Vecht begonnen en in 1450
had men de Nieuwe Lodijk bereikt. Men was
dus vanuit de Vecht in 270 jaar circa 4,5 km
naar het oosten getrokken. De Van Mijn
dens moeten vanuit de Vecht rond 1210 en
ruim vóór 1300, toen de villa Ter Sipe al
bestond en het omliggende land al was
ontgonnen, daar dus zijn gearrriveerd! De
afstand vanaf de Vecht bedraagt hier ruim 7
km en dat in minder dan 100 jaar: het is
onmogelijk. In vergelijking met Breukele
veen was de te ontginnen oppervlakte
bovendien veel groter.
Tóch was er in 1300 een 'villa', die derhalve
al ontgonnen was (ver?) vóór 1300. Dan kan
er maar één conclusie getrokken worden: als
Sype vanuit de Vecht onmogelijk vóór 1300
ontgonnen kan zijn, dan is men van de
andere kant gekomen; vanuit het Gooi dus.
Toegegeven: hiervoor bestaan geen harde
bewijzen. Maar de traditionele opvatting dat
het gehele Loosdrechtse gebied vanuit de
Vecht werd ontgonnen, houdt geen stand.
Wèl zijn er vele aanwijzingen, die de theorie
dat Ter Sype vanuit het Gooi is ontstaan,
ondersteunen. Belangrijk is vooral of het
veenriviertje de Sype alsnog te lokaliseren
is; immers: de villa lag ’ter’, dus 'bij’ dit
riviertje.

Het begin

Eeuwen geleden begon de Vecht als zijtak
van de Rijn door het enorme veengebied te
stromen. Wel bestonden er al veenmeertjes
en -riviertjes, die toen samen met de Vecht,
voor het afwateringssysteem van deze
wildernis zorgden. De Drecht die zijn
oorsprong heeft in Nieuw-Loosdrecht, was
zo’n veenriviertje en zorgde voor de afwate
ring in het oostelijk deel van het veenpak
ket7’.
Maar ook de Drecht zal weer gevoed zijn
door heel kleine zijriviertjes, waarvan de
Sype er één geweest is. Zijpe, zipe, zijp
stamt van het werkwoord sipen = druppelen,
met de betekenis van 'kleine waterloop’8'.
Al vroeg begon men in deze streken met het
weggraven van veen voor de turfwinning. Zo
is er al in 722 sprake van ’gravingen’ in de
omgeving van Westbroek?’10'. Wellicht
kunnen het Hodde- en Coddemeer ook als
zulke oorspronkelijke ’gravingen’ gezien
worden?
Het veenpakket was zeer dik en hield grote
hoeveelheden water vast. Het gehele gebied
dat nu bekend staat als het Gooi, was er door
omringd. In de eerste helft van de 10e eeuw
veranderde dit. Er trad een tientallen jaren
aanhoudende extreme droogte op. Als
gevolg hiervan klonk het veenpakket
beduidend in. Ook werd het mogelijk de
gebieden, die tot de randen van het pakket
behoorden, nu te betreden en te ontgin
nen"'. Vóór die droge periode bleef men
binnen het gebied, dat toen Nardinclant
heette. Dr P. W. de Lange heeft aangetoond,
dat er langs de rand van de hoge gronden12’
(pre-)historische wegen liepen. Deze wegen
zijn in onderdelen nog steeds herkenbaar;
bij voorbeeld als de Nootweg vanaf Holland-
sche Rading, langs het vliegveld, richting
’s-Graveland.
Het ligt dan voor de hand, dat na de grote
droogte en de inklinking van het veen, de
bewoners van het Gooi direct buiten deze
weg hun eerste veen verturfden en afvoer
den. En wel naar de hoger gelegen woonge
bieden, waarover De Lange verder nog
opmerkt, dat alle nederzettingen van vóór
1350 langs de oostelijke, d.w.z. bovenge-

5



noemde, randweg lagen.
Gewonnen turf afvoeren gebeurt langs een
weg. Deze weg is de later zo genoemde
Bosdrift, welke de bewoners-ontginners
verbond met Hilversum aan de ene kant en
hun prille ontginningen aan de andere kant.

UiLVÉRSU*
oorspronkelijk
vervolg-tracé

(T) oorspronkelijke
Randweg; nu
Nootweg

@ plm. 950 ontstane
afvoerweg; nu
Bosdrift (Hilversum)

De naam Bosdrift duidt op de aanwezigheid
van bos en op het gebruik als weg -drift-
voor de schapen. De aanduiding bos spreekt
voor zich: het Gooierbos lag hier.
De Lange over het gebruik: ’’Vanaf 968
traden belangrijke veranderingen (in
Nardincklant) in, zal uitdroging van het veen
de mogelijkheid geopend hebben om het te
gebruiken. In de eerste plaats voor bewei
ding door de schapen".
Van Aggelen over dit onderwerp: "De
bewoners van de hoge gronden haalden er
turf, heide, zand en plaggen"13'.
Ziehier de aanzet tot de latere ’villa’, toen
nog gelegen aan deze oostelijke randweg.
De omgeving van de huidige Van Helsdingen
Kazerne is de meest waarschijnlijke plaats.
Hier is het hoogste punt in de omgeving:
2,5 m boven NAP. Het betrof een nederzet
ting van geringe omvang, mede omdat in de

lage en toch nog steeds moerassige landen
aanvankelijk een zeer geringe bevolkings
dichtheid bestond14'.
Dit is heel lang zo gebleven, zoals nog zal
blijken. De eigenaar van het gebied, de
Abdij van Elten, maakte zich, net zo min als
de bewoners, druk over de veengebieden
aan de randen. Ze lagen er, waren bruikbaar
en dat was alles. Grenzen bestonden er niet
in die wildernis. Men zal de aanvankelijk
geringe turfwinning hebben voortgezet,
allengs verder het veen in. Te denken valt
aan een ontwikkeling in zuid-westelijke
richting, voorzichtig naar lagere gebieden en
toen men zo’n 800 meter was gevorderd
bedroeg de begaanbare hoogte nog steeds
+ 0,3 m. De verkaveling was onregelmatig,
zoals heden nog op de kaarten te zien valt.
Omdat er nog geen sprake was van gerichte
vervening, bestond er ook geen behoefte
aan regelmatige verkaveling. In de loop van
de 1 le eeuw stuitte men op een klein
veenriviertje.

De Sipe

Het is hier, dat wij menen de Sype te hebben
gelokaliseerd. Deze zou dan gelopen
hebben van de huidige Egelshoek in de
richting van de latere Sypekerk en vervol
gens aansluiting hebben gevonden op de
Drecht. Het geheel behoorde toen tot het
Nardinclant, het latere^Gooiland.

.....  huidige hoogtelijnen
0.2 huidige niveau
/////// aanvang ontginning
----- ► richting ontginning
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Er zijn meer aanwijzingen, die deze theorie
ondersteunen. Zo komt bovenstaande
overeen met de visie van Müller, namelijk in
zijn stelling, dat naast andere Gooise
plaatsen ook 'die Zijp' onderhorig was aan
de toenmalige eigenaar van dit gebied, de
abdij van Elten .
Aangezien er in het oostelijke deel van
Loosdrecht nooit is gedaan aan de winning
van slagturf, is dit deel in de loop der eeuwen
vrijwel niet veranderd. Er lopen twee
zandruggen vanuit de hoge gronden van het
Gooi tot tamelijk ver het veen in. Deze
zullen gebruikt zijn om cultuurlanden van te
maken. Rogge en tarwe waren de belangrijk
ste produkten. Met de opbrengsten daarvan
konden de pachten worden betaald16’. Men
trok langzamerhand verder op en bij het
riviertje de Sype zullen enkele huizen een
nederzetting, een 'villa', hebben gevormd.
Hier kan ook een kleine kapel gestaan
hebben, want men was inmiddels tamelijk
ver verwijderd van het dichtsbijzijnde dorp.
Zo omstreeks 1100 werd begonnen met een
regelmatige turfwinning via regelmatige
verkavelingen, aansluitend op het natuur
lijke gegeven, dat het riviertje de Sype
opleverde. Verkavelingen dus die de
richting van dat riviertje volgden en die door
gegraven sloten aansluiting kregen met de
rivier de Drecht. Uiteraard ging dat ook in
'slagen' en ook deze zijn nog duidelijk
herkenbaar op de topografische kaart.

------ — loop Sype
------► ontginningsrichting
O huidige bewoning
• Sypekerk
° Sypesteijn

Kaartaanwijzingen

Er zijn meer aanwijzingen, die het boven
staande bevestigen. Ten eerste de bekende
'ronde kaart van het Gooi’. Daarop komt de
Drecht voor. Deze heeft een afsplitsing naar
rechts, ongeveer in de richting van het
huidige gehucht Muyeveld. Een tweede in
de richting van de Sypekerk, waar hij
vervolgens naar rechts buigt in de richting
van Westbroek en derhalve in de richting
van de Egelshoek! Dicht bij het Gooierbos
staan onderkomens ingetekend. M. Donker-
sloot-de Vrij meent, dat dit turfschuren
zijn17’. Het kunnen echter ook woningen
zijn: de oude nederzetting. Op de 'land-
Caerte ende water-Caerte van Noort-Hol-
landt ende West-Vriesland met d’aenlig-
gende Landen’ van Joost Jansz Beeldsnijder
uit 1575 staat een water getekend ongeveer
vanaf de Sypekerk naar en door de West-
broekse landen18’.
Op de "Caerte daer in vertoont wort de
limite tusschen Sticht van Utrecht en
Goylant, vande Vecht tot aan de Suider zee”
van Lucas Jansen Sinck ut 1619 -die overi
gens niet erg nauwkeurig is- staat er op het
land achter de Sypekerk en in de richting van
Westbroek 'kerck wijck’ geschreven. Een
bevestiging dat er in die richting bewoning
was19’.
Op de kaart 'Nova et accurata totius
Hollandiae Westfrisiaecq. topographia’,
uitgegeven door Willem Jansz Blaeu in 1621,
loopt eveneens een water vanaf de Nieuw-
Loosdrechtse dijk in de richting van de
Westbroekse landen20’.
Op de 'Nieuwe Kaart van de Mynen en de 2
Loosdrechten, midtsgaders van 's Graven
land, nevens het gerecht van Breukelen, en
Loenersloot etc.' door Nicolaas Visscher,
ongeveer 1677, komt er geen waterloop
achter de Sypekerk meer voor. Wèl is het
merkwaardig, dat ’Nieuw-Loosdrecht’ vanaf
deze kerk in de richting van Westbroek staat
gedrukt en daarmee de loop van het verdwe
nen riviertje volgt. Om aan te geven uit
welke richting de bevolking is gekomen of
omdat er bij de Egelshoek nog steeds Sypers
woonden?21’
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Botsen van belangen

In de periode van omstreeks 1250 tot 1275
hebben de heren Van Mijnden de gehele
Loosdrechtse streek onder hun beheer
gebracht; met name het oostelijke deel
behoorde nog steeds tot de Abdij van Elten,
maar die had er nauwelijks enig gezag meer.
De Van Amstels hadden min of meer
wederrechtelijk grote delen van Gooiland in
bezit. Twee families dus, die aansluitende
gebieden bezaten; men maakte zich daar
verder niet druk om. Moeilijkheden ontston
den toen de Van Amstels door de Graaf van
Holland hun ’eigendom’ werd ontnomen.
De Eltense abdis Godelinde bewoog graaf
Floris V er toe een eind te maken aan het
vermeende recht van Gijsbrecht van Amstel
op Gooiland22̂ . In 1348 kreeg Johan Arnoud
’’enen acker lants daer sijn huus op staet ...
en de gheleghen is inder Zipe opter Loes-
drecht, in heren Amelijs ghereche van
Minden, tusschen des Convents lande
vanden Dale aen die zuutzide ende zijns selfs
lande aen die noertside” in erfpacht van de
St. Agathenkapel te Utrecht25). Daarmee is
bevestigd dat de Van Mijnden's ook Ter Sipe
in hun bezit hadden.
Hevige grensgeschillen volgden nu; zie
hierover mijn artikel ’Grensgeschillen’ in
Tussen Vecht en Eem, 7e jrg. nr. 1. De
Gooiers gingen nu ook grote problemen
maken: zij meenden dat de gehele streek tot
aan de Nieuw-Loosdrechtse dijk bij het Gooi
hoorde! Niet geheel ten onrechte, zoals is
gebleken. J. Daams schreef eens; ’’Waarom
de Loosdrechtse boeren zo’n belangrijke rol
hebben gespeeld bij de ontginning van de
vullinglanden, is niet helemaal duidelijk,
gezien de algemene tendens om niet-Gooiers
in Goois gebied niet toe te laten”26). Nu is
gebleken, dat deze (Nieuw-)Loosdrechtse
boeren van origine wel degelijk Gooiers
waren; de allervroegste ontginningen, dicht
aan de rand van het Gooi, werden door de
landbouwers van Ter Sipe uitgevoerd: pure
Gooiers!
Maar blijkt uit al het bovenstaande nu
onomstotelijk, dat de oorsprong van
Nieuw-Loosdrecht in Ter Sipe heeft gelegen
en dat Ter Sipe ter hoogte lag van wat nu de

Egelshoek heet? Kasteel Sypesteijn ligt,
evenals de Sypekerk, aan de Nieuw-Loos
drechtse dijk en moet daar de oorsprong van
het dorp niet gezocht worden?
Met betrekking tot het kasteel verwijs ik
naar de publikatie van een archeologisch
onderzoek op het terrein van Sypesteijn271.
Hier wordt volstaan met de conclusie
daarvan: ’’Archeologisch kon evenmin als
historisch worden aangetoond, dat er op
Sypesteijn in het einde van de 13e eeuw
bewoning was. Van welke aard de 15e
(misschien 14e) eeuwse bewoning was, is
niet duidelijk. Het is de vraag of we ooit
zullen achterhalen wat de betekenis is
geweest van het stenen huis, dat in de 15e
eeuw (of eerder?) werd gebouwd en dat in
het einde van de 16e eeuw werd verwoest”.
Wat de Sypekerk betreft: Van Mensch haalt
aan dat deze kerk zou zijn ontstaan uit de
kapel van het kasteel en schrijft: ’’Noch bij
de grondige restauratie aan het begin van
deze eeuw, noch bij de laatste restauratie
van 1962, zijn sporen gevonden die wijzen in
de richting van een slotkapel"25’.
Zoals al aangegeven, deze kapel zal -als er
één is geweest- veeleer in het hierboven
beschreven gebied hebben gelegen.

Een belangrijke akte

Hier wijs ik op een akte, die mijns inziens
een zeer duidelijk bewijs is van de ligging van
het veenriviertje de Sype, al wordt dit niet
met name genoemd. De Sype zal -gelet op
de historische benamingen van Sypekerk en
Sypesteijn- in hun directe omgeving hebben
gestroomd. De akte is gedateerd Sinte
Agnieten dach der heyliger jonfrouwe 1439.
Bisschop Rudolf van Diepholt uit Utrecht
had een probleem; hij wilde trachten ’ons
kercken ende gestichts tafelgueden en
renten te vermeren ende te verbeteren’.
Daartoe diende nog een stuk veen uitgegra
ven te worden, gelegen in het gerecht van
Westbroek en grenzend aan het gerecht van
Loosdrecht. Grenzend aan de huidige
Egelshoek en aan het voormalige Ter Sipe.
Het probleem was dat Rudolf die turf niet
kon vervoeren en daarom had hij zich tot
Melis van Mijnden gewend. Die twee sloten
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een overeenkomst. Melis verklaarde dat hij
Rudolfs werklieden met hun schouwen en
het turfvervoer zou helpen, beschermen,
goede raad geven en hun belangen beharti
gen. Zij mochten ook "indien venen varen
ende keren duer zyn gheregte ende bewynde
(= rechtsgebied) ende duer zynen sluzen
ende water”. Nu had Melis maar één sluis,
de Mijndense sluis, gelegen op de plaats
waar de Drecht uitmondt in de Vecht. Dit
houdt dus in, dat er een mogelijkheid was
om van het laatste slag van de Westbroekse
venen, op de grens met Loosdrecht, naar de
monding van de Drecht te varen. Ziehier
mogelijk de ontbrekende schakel: tussen de
Egelshoek en de Drecht liep een veenrivier
tje, dat kruiste dan noodzakelijkerwijs
dichtbij de kerk en het kasteel de (huidige)
Nieuw-Loosdrechtse dijk. Dit verklaart
tevens de namen van kerk en kasteel29*.
Hiermee lijkt mij voldoende bewezen, dat
de stellingen in bovenstaand artikel in
essentie juist zijn. Ook het feit dat er in de
omgeving van de Egelshoek -Ter Sipe-
bewoning was. Dat blijkt uit het vervolg van
de akte. Melis kreeg voor zijn moeite twee
akkers veen "die geleghen zyn inden venen
dair nu die kerck in die Zijpe op staet,
opgaende aenden ghereghte van Wees-
broeck” in erfpacht, plus een aandeel in de
opbrengst van het door de bisschop te
ontvenen gebied. Uitdrukkelijk verklaarde
de bisschop verder, dat in de overeenkomst
niet waren inbegrepen ’’drie opgaende acker
veens aenden naesten landen van Wees-
broeck die gheleghen zyn teynden aenden
Zype ackeren teynden landen Harman
Ponts dair hy nu up woent. Ende Willem
Dircksz dair hy nu up woent anderhalven
acker. Ende dair Jacop Moen op woent ende
dair Tyman Willemsz nu up woent in die
Zype ander halven acker". Deze akkers
waren door de bisschop in erfpacht uitgege
ven en Melis beloofde ook deze personen
"gunstig ende vordelich altoes (te) weesen”.
De omslachtige omschrijving van deze
akkers en eigenaars had geen enkele zin als
zij aan de Nieuw-Loosdrechtse dijk zouden
hebben gewoond. Dan had volstaan kunnen
worden met zoiets als "drie acker veens
opgaende aenden ghereghte van West-

broeck”. Nee, het betrof akkers, die
opstrekten vanaf de naastgelegen landen
van Westbroek enerzijds (vanuit Westbroek
gezien in noordelijke richting) en aan het
einde van de Sypse akkers anderzijds (Sypse
nu te lezen als Nieuw-Loosdrechtse: het was
al 1439!). En op die akkers woonden de
diverse personen. Zoals er nog steeds rond
de Egelshoek bewoning aanwezig is.

akkers van
Willem Dircksz
Jacob MoenW £ 5 T B £ ö £ K
Tijman Willemsz

O huidige bewoning

De belangrijkste aanwijzing

De naar mijn mening belangrijkste aanwij
zing dat Loosdrecht en Ter Sype aanvanke
lijk twee geheel aparte vestigingen waren,
vinden we in de stichtingsakte van de
Sypekerk. Deze werd uitgegeven door
bisschop Frederik van Blankenheim te
Utrecht. Na een opsomming van redenen
waarom er een parochiale kerk in Ter Sype
dient te komen, staat er: ”.... maar dat zij
begeerig zyn de Capelle in der Zype genaamt,
beneeden de limiten van de parochie van
Loosdrecht voorschr: geleegen zynde ... ”.
Beneden is te lezen als ’ten zuiden'; in ieder
geval: buiten de limiten van de kerk van
Loosdrecht.
En tenslotte wijs ik nog op twee benamingen
in Loosdrecht, die duidelijk een Gooise
herkomst hebben: de Boomwijkse Meent en
de Molenmeent. Is het toevallig dat de
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limiten van de nieuwe parochiale kerk in de
Sype als volgt worden bepaald: "zoo dat het
booven eynde is streckende na de Moeder
Kercke na de Noord-Oosten Lantstreek toe,
alwaar teegenwoordig de Moolen staat van
de Heer Wouter van Mynden (= de Molen

meent), en het beneeden eynde na de stad
Utrecht, na de Zuyd kant gezegd de Meent
van de Nieuwen Dyck af tot den ouden Dyck
toe (= de Boomwijkse Meent)” . De vraag
stellen is haar beantwoorden!^
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Oud- en Nieuw-Loosdrecht:
een misverstand in benaming

Uit het bovenstaande kan men concluderen
dat het latere Nieuw-Loosdrecht feitelijk
geen enkele historische binding met Oud-
Loosdrecht heeft; deze is een kunstmatige.
Nog steeds kan waargenomen worden, dat
Nieuw en Oud eigenlijk niet bij elkaar
horen. De bouwstijl bijvoorbeeld van de
oude boerderijen van Nieuw-Loosdrecht
wijkt af van die uit Oud-Loosdrecht. In de
Sype had men -en heeft men in enkele
gevallen nog- in de achterhuizen grote
’delen' in verband met het oogsten. Een
grote zij- of achterdeur maakte het mogelijk
met paard en wagen, geladen met graan,
binnen te rijden en op de grote deel werd het
koren gedorst231.
H. Brunekreef stelt dan ook terecht, dat
Nieuw-Loosdrecht (evenals Laren) van
Saksische en Oud-Loosdrecht van Friese
oorsprong is24).

Tenslotte: een stelling

Het verdient aanbeveling in dit gebied (de
Egelshoek en omtrek) een ’Landesaufname’
te verrichten, gevolgd door archeologisch
onderzoek.
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Chirurgijns in Ankeveen

B.J. van der Kolk

Inleiding

Gegevens over wat we nu zouden noemen
’geneeskundige verzorging’ in vroeger
eeuwen, zijn voor Ankeveen maar schaars.
Over hoe in de middeleeuwen en zestiende
eeuw de dorpelingen omgingen met ziekte
en ongevallen weten we weinig. Veelal
waren ze aangewezen op kwakzalvers en
charlatans, die met de kermissen Ankeveen
bezochten en waar kiezen getrokken en
’geheime’ zalfjes aan de man werden
gebracht. Kruiden tegen allerlei ziekten
zochten de Ankeveners zelf wel in de polder.
Tot aan de tweede wereldoorlog waren er
nog beroepskruidenzoekers in het dorp.
Voor de latere eeuwen zijn we wat kennis
van plattelandsheelmeesters, chirurgijns
betreft, aangewezen op archiefgegevens.
Deze zijn echter ook maar spaarzaam. Al
met al een verhaal dat onvolledig is en te
zijner tijd wat uitgebreider kan worden
beschreven. De gegevens over het gebruik
van kruiden en de kruidenzoekers meen ik in
een apart opstel te moeten bijeenbrengen.
Voor opmerkingen en nieuwe gegevens over
de ’geneeskundige hulp’ in Ankeveen houd
ik me zeer aanbevolen.

Het oudste gegeven over de aanwezigheid
van een chirurgijn in Ankeveen kwamen we
tegen in de doopboeken van de Hervormde
gemeente. Maar dat is dan pas aan het eind
van de 17de eeuw. In die tijd had het
chirurgijnsberoep al een zekere waardigheid
gekregen. Op 15 maart 1696 werd door Ds
Neckius de dochter van Pieter Hafman en
Anna Hester Roeks, Geertrui gedoopt.
Pieter Hafman was de dorpschirurgijn. Al
vóór 1699 moet hij zijn overleden, dus zijn
werkzaamheden als chirurgijn en ’baert-
schrapper’ liggen wat eerder. Het moet een
goedlopende affaire geweest zijn, die

scheerwinkel annex chirurgijnspraktijk in
het dorp. In 1699 op 5 februari horen we van
de doop van Christina, de vader is Thomas
Gorle, chirurgijn, de moeder Anna Hester
Roeks. De chirurgijnsweduwe is dus al kort
na de dood van haar man hertrouwd en wel
met een chirurgijn. Dat verschijnsel, dat een
weduwe bij hertrouwen de ’affaire’ mee
inbracht, zagen we ook bij een school
meester in het dorp, de weduwe van Gijsbert
Jans van Harderwijk trouwde weer met de
nieuwe schoolmeester-koster Isaak Metz.
Chirurgijns hadden behalve bij het scheren
vaak de hulp nodig van een leerling of van
hun vrouw bij aderlaten en zeker bij ampu
taties. Ook zat er in ’de zaak’ geheime
receptuur, die met het instrumentarium,
soms enige boeken of een rariteiten
verzameling (opgezette dieren, vaak een
krokodil) een vrij hoge waarde vertegen
woordigde. Het was dan ook voor een
chirurgijnsleerling zeer aantrekkelijk om de
zaak over te nemen en de weduwe mede in
de koop te betrekken.
In 1703 werd in het gezin van de heelmeester
een zoontje, Abraham, geboren dat slechts
twee jaar geleefd heeft. En in 1708 de 6e
december vermeldt het begraafboek van
Ankeveen: ”is begraven Mr Thomas Gorle,
chirurgijn, 3 diep”.
Drie jaar later is er weer sprake van een
chirurgijn-barbier in Ankeveen: in 1711
deed Mr Barent Uittenhove op 1 januari
belijdenis in de Ned. Herv. Kerk, zijn
huisvrouw Johanna Justina Le Fer op 3 april
van dat jaar. Blijkbaar was voor hen het dorp
Ankeveen niet aantrekkelijk genoeg om zich
er blijvend te vestigen, want aan het einde
van dat jaar vertrokken ze weer ’naer de
Loosdrecht’. Maar al in 1705 liet de chirur
gijn van ’s-Graveland, Hendrik Nas met zijn
huisvrouw Stifje hun dochtertje Teuntje in
het Ankeveense kerkje dopen. Waarom is
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Het huis van de chirurgijn, Hollands End 97, Ankeveen

niet duidelijk, misschien hoopte Hendrik de
tanende affaire van Thomas Gorle in
Ankeveen over te nemen.
Hoe dan ook, in 1715 kwam er in Ankeveen
weer een weinig honkvaste heelmeester
aderlaten, breuken zetten en baardscheren.
Het lidmatenboek vermeldt dan dat in dat
jaar Adolf Stumphius met Aartje de Beer
zijn huisvrouw met attestatie van Loenen
zijn gekomen. Helaas voor het dorp ver
trokken zij het jaar daarop alweer ’zaamen
naar den Bergh'. De volgende chirurgijn
Willem Lammers was niet alleen geen
’doortrekker’, maar een kundig heel
meester, die beroemd werd door zijn
geneeswijze en resultaten, maar ook door
zijn bepaalde wijze van diagnose stellen,
overigens voor die tijd niet zo heel vreemd.
Hoort u maar eens hoe in 1750, als Mr
Lammers al vele jaren in Ankeveen practi-
zeert, ’Geheimschrijver’ hem roemt:
Tot dienst van de inwoners deeserplaats,
wanneer eenige gewonden o f kranken
bevonden worden, heeft men hier een zeer

bekwaam man tot chirurgijn, die niet alleen
beroemt is voor een konstig en ervaren
wondheelder, maar ook voorsichtig genoeg
bekent, om veele ziektens te geneesen,
waardoor hij somwijlen zeer veel te doen
heeft, alleen wordt van hem getuigt, dat hij
beter uit het bloed der menschen ziektens weet
te oordelen, als uit haar water, welke gave
hem misschien is aangekomen, om het bloed
der patiënten meerder te zien en hij dit dus
door ervarentheid zal hebben verkregen.
Gedurende zo'n kwart eeuw heeft Mr
Lammers in Ankeveen ’ervarentheid’
kunnen opdoen in het diagnosen stellen bij
het aderlaten. Het was in die tijd nog
gebruikelijk, dat ook gezonde mensen zich
soms meerdere malen per jaar lieten ’laten’.
De barbierspraktijk van Mr Lammers zal bij
zo’n drukke heelmeestersbaan wel meest
aan een leerjongen zijn overgelaten.
Behalve dat Mr Lammers in aanzien stond
om zijn kennis en kunde, had hij ook gezag,
omdat hij gehouden was de schout te
informeren als hij verwondingen consta-
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teerde, die het gevolg waren van vechterijen
en andere gewelddadigheden. In Ankeveen
woonden in die tijd een aantal notoire
dronkaards en vechtersbazen. Een van hen
was de latere voorzanger-koster en school
meester Arent van Harderwijk. Hij leefde in
dagelijkse onmin met zijn ouders, zodat deze
vele malen mishandeld werden door hun
zoon: met een mes nagelopen, alle huisraad
stukgeslagen en moedwilligheden gepleegd,
dat het niet te beschrijven is, zegt Ds Voet in
zijn notulenboek. Maar de ouders dierven de
chirurgijn niet te laten komen bij de wonden
van moeder van Harderwijk, waar koud vuur
bijgekomen was, op gevaar dat het mochte
uitlekken. In dit soort gevallen een zeer reëel
gevaar dus.
Het huis Hollands End 97 staat in Ankeveen
nog steeds bekend als: ’het huis van de
chirurgijn'. Het dateert, tenminste wat de
bouwstijl betreft, uit het midden van de
XVIIIe eeuw. Heeft Willem Lammers hier
zijn praktijk als chirurgijn-barbier uitge
oefend? Het is niet onaannemelijk gezien
het bouwjaar. De nog steeds stijlvolle
behuizing komt wel overeen met de bekend
heid die Lammers in Ankeveen en omgeving
had. Merkwaardig dat na tweehonderd jaar
de Ankeveners dit huis nog aanduiden naar
zijn vroegere bewoners. Het is nog steeds
een fraai monumentje, waarvan het dorp er
gelukkig nog enkele rijk is en waarvan het
alleszins de moeite waard is deze te be
houden voor Ankeveen.
Mr Lammers was gehuwd met Alida
Bommels, die waarschijnlijk niet uit het
dorp afkomstig was. Het chirurgijnsgezin
bestond verder nog uit vier dochters.
Drie van hen trouwden met leden van
bekende Ankeveense families: van der
Meer, van ’t Lagerhuis en van Blarcum.
Christina die met de weduwnaar Lambert
van Blarcum trouwde, in 1742, stierf jong.
Haar enige kind dat in leven bleef, Lambert
van Blarcum, vinden we later terug in
Breukelen. Heeft zijn moeder, als chirur-
gijnsdochter, hem veel verteld over het werk
van grootvader? Of heeft hij zijn grootvader
als ’maatje’ geholpen met scheren en
aderlaten? In de van Blarcumsfamilie
kwamen in het geheel geen chirurgijns voor.

Mr Lammers ontmoeten we nog eens bij een
boedelveiling in het dorp in 1740, waar hij
’die ijserden convoorden en een kamer-
schuttie’ verwerft. Voor de omstanders
nogal lugubere aankopen, die hen deden
denken aan amputaties, waarbij Mr Lam
mers de aderen met gloeiende ijzers vaardig
dichtschroeide. Menig Ankevener die
eenzaam en in het donker het chirurgijnshuis
passeerde, sloeg hier huiverend een kruisje
en prevelde een weesgegroetje!
Op 1 juli 1761 stierf Mr Willem Lammers en
werd begraven in het Ankeveense kerkje.
Hij had zich een grote naam verworven in
het kleine dorp en daarbuiten en zijn familie
was verbonden met bekende Ankeveense
families. Zijn nalatenschap omvatte niet
alleen zijn praktijk, maar ook diverse
’alderbeste’ veengrond, die Jan van Blarcum
uit de publieke veiling kocht.
In het overlijdensjaar van Mr Lammers is er
alweer een chirurgijn in Ankeveen, een
zekere Mr Dirk Lammers. Zijn familie
betrekking met Willem is niet duidelijk.
Mogelijk is het zijn neef - hij wordt ook
genoemd Dirk Dirkse Lammers - of de
naamsovereenkomst is toevallig. Dirk
trouwde in 1762 met de dochter van Jan
Jacobsen van Blarcum, Geertrui, aldus de
familiebetrekkingen van zijn oom (?) met de
Ankeveense verveners nog eens nauwer
aanhalend. In 1775 vond de boedelscheiding
plaats van Geertrui’s vader en Dirk en
Geertrui erfden o.a. een ’Huys en erve bij de
sluys in de vaart’ vlakbij de ringsloot van de
Horstermeer. Het lijkt mij niet aannemelijk
dat ze dit huis zelf bewoond hebben; het
oude chirurgijnshuis was een aantrekkelijker
plaats en behuizing. Al een jaar nadien stierf
Geertrui van Blarcum en werd in het
Ankveense kerkje begraven.
Dirk trouwde opnieuw met Maria
Waanders, ook uit een geslacht van grote
verveners, evenals de van Blarcums. Hij
stierf in 1781.
Tien jaar na de dood van Dirk Lammers
horen we in de archieven van een nieuwe
chirurgijn in Ankeveen. Waarschijnlijk is hij
Dirk Lammers opgevolgd. De chirurgijn
Greeve leefde in een tijd, waarin de chirur
gijn niet alleen een zeker aanzien genoot,
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maar op wie ook officieel nogal eens een
beroep werd gedaan. Zo was er in 1791
beroering in het dorp toen de 80-jarige
Maria Ontijd verdronken was en er door de
dorpsgenoten geroddeld werd, dat dit geen
dood door ongeluk zou zijn geweest.
Voldoende geruchten om de schout Hooge-
veen stappen te laten ondernemen om na te
gaan wat hiervan waar was. Het 'Hof
Provinciaal’ van Utrecht authoriseerde dan

de schout om door de chirurgijn Greeve te
laten onderzoeken of de overledene ’letzel
of kneuzing’ vertoonde en de ’schouwcedule’
ten spoedigste aan den Hove te zenden,
teneinde de begrafenis tijdig doorgang te
laten vinden. Deze schouwcedule, onder
tekend door G. Greeve, bevat dan de
verklaring dat hij niet gevonden heeft
’eenige wonden, kneuzingen of breuken',
maar de overledene alle kentekenen
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vertoont dat zij in het water verdronken is.
In 1810 merken we in Ankeveen voor het
eerst, dat naast de chirurgijn ook een arts
wordt geroepen bij ernstige zieken. In dat
jaar namelijk is de zuster van Jan van
Blarcum overleden. Op de rekening van
ontvangst en uitgaaf in de boedel van zijn
zuster staat de opgave van een hoge rekening
van de ’Surigeyn’, namelijk ƒ 78:19:-. Maar
ook een rekeningetje van ’Docter Houtgraaf
ad ƒ 9:-:-.
De dokter heeft in die tijd nog niet de
dorpsheelmeester vervangen. Pas in de
periode 1840-1865 kwamen er voorstellen en
studies binnen, gemaakt door staats
commissies, die de bevoegdheden van
chirurgijns en doctores medicinae zouden
regelen. In 1865 tenslotte werd de wet van

kracht, waarbij uitsluitend aan opgeleide
artsen het monopolie van de uitoefening der
geneeskunde in handen werd gelegd. In het
begin van de 19e eeuw is de bekende Mr
G.G. Pekelharing plattelandsheelmeester in
’s-Graveland. Het is duidelijk dat deze
bekende en plichtsgetrouwe geneesheer ook
Ankeveen en Kortenhoef bediende. (Meer
over hem kunt u vinden in Schimmel’s Jan
Willems levensboek.) Het valt hem niet
gemakkelij kzijntaak over te dragen: Met de
tijd viel hem het dagelijks werk steeds
moeilijker. De lange voettochten door het
dorp en naar het aangrenzende Ankeveen en
Kortenhoef waren zeer vermoeiend. In 1850
zag hij zich genoodzaakt de praktijk over te
doen aan zijn schoonzoon J. Zelverder, die
met vrouw en kinderen bij hem introkken.
In de wet van 1865 was geregeld, dat al in
functie zijnde heelmeesters hun werk
mochten voortzetten en zo zijn er tot in onze
eeuw nog heelmeesters (’wondmeesters’) in
de praktijk geweest.
In 1885 overleed in ’s-Graveland J. Zel
verder, die bijna 35 jaar in ’s-Graveland,
Kortenhoef en Ankeveen de geneeskundige
praktijk had uitgeoefend. In zijn plaats
kwam Dr H. Jonker jr. in ’s-Graveland het
doktershuis bewonen. Met deze arts was er
voorgoed een einde gekomen aan het
bestaan van plattelandsheelmeesters in
Ankeveen.
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Pionier in glas en papier

A.C.J. de Vrankrijker

De tijd was rijp, omtrent twintig jaar
geleden. Het werd menigeen duidelijk dat er
veel gedaan en nagelaten moest worden om
het milieu tegen voortschrijdend verval te
beschermen. Het was de tijd, waarin
wetenschappers zich zetten aan een projekt,
betrekking hebbend op de ’Kritieke Situatie
van de Mensheid’ (augustus 1970) dat leidde
tot de publicatie van het 'Rapport van de
club van Rome. De grenzen aan de groei’.
Het onderzoek was gericht op onderlinge
afhankelijkheid en wisselwerking van vijf
faktoren: bevolkingsgroei, voedselpro-
duktie, industrialisatie, uitputting van
natuurlijke hulpbronnen en vervuiling.

Vervuiling

In het kader van de vervuiling en de
bestrijding hiervan valt een en ander te
vertellen omtrent activiteiten in het noorden
van de Gooise regio. Zij sproten uit een
tweetal initiatieven, ontplooid al vóór het
Rapport van de club van Rome werd
opgesteld.
Na het congres van najaar 1968 besloot het
Centraal bestuur van het Nederlands
Instituut voor Volksontwikkeling en
Natuurvriendenwerk (NIVON) discussie
groepen ’Critische maatschappijbeschou
wing’ op te zetten. Het projekt werd
ondersteund door de VARA-radio en ging
in september 1969 van start onder de naam
Samenscholing. Het sloeg redelijk aan,
onder meer in de afdeling Naarden-Bussum.
In deze afdeling trok in het seizoen 1970/71
het onderwerp 'Mens en milieu' veel
aandacht.
Tezelfder tijd toog de ’Welzijnsraad van het
Gooi, afdeling KVG Bussum’ aan het werk.
Deze vergaderde in de middag van 17
september 1970 onder leiding van pastor
J. Schoot in het clubhuis van ’Be Fair’ onder

fcL, f '

Hilversum. In feite was dit een mede
werksters bijeenkomst van het Katholiek
Vrouwengilde (KVG). Deze was bedoeld
om het jaarprogramma 1970/71 te bespreken
en daaromtrent concrete afspraken te
maken. Dit programma kondigde aan de
oprichting van een reeks werkgroepen,
waaronder een op het gebied van milieu
verontreiniging. Het lag in de bedoeling niet
alleen te praten, maar ook daden te stellen.
Het gilde wilde tevens aan de hand van dia’s,
films en excursies laten zien, wat de termen
natuurbescherming, milieuverontreiniging
en milieuhygiëne inhouden. Zulks in het
kader van het Europees natuurbescher-
mingsjaar (N70). Hieruit is een milieuwerk-
groep voortgekomen met het groeiend
besef, dat toenemende welvaart bezig was
het welzijn te schaden.
Er begon weldra enige samenwerking te
ontstaan. Samenscholingsbulletin Utrecht
en het Gooi nr. 2 vermeldt voor Naarden-
Bussum vier groepen. Een daarvan wordt
aangeduid als een vrouwengroep, die
’bestaat uit dames van KVG en NIVON.
Hebben zich ten doel gesteld zich in te zetten
voor een schoon en leefbaar Bussum.
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Zo werd oud papier bij de vuilnisemmer gezet

Overwegen verschillende ackties, o.a. een
manifest te sturen aan autorijscholen om
ook aan verkeersopvoeding aandacht te
besteden. Hebben kontakt met de aktie
Strohalm, met de konsumentenbond, met
Sjalom en Milieuzorg.’
Andere groepen richtten zich op het
bevorderen van openbaar vervoer, op de
specifieke belangen van bejaarden, op het
gebruiken van niet-synthetische en fosfaat-
arme wasmiddelen en wilden contact leggen
met de pers, teneinde regelmatig de aan
dacht te vestigen op bedreigingen voor het
milieu. Deze onderwerpen kregen weldra
ook in de vrouwengroep de volle aandacht.
De werkgroep KVG/NIVON trad naar
buiten onder de naam ’Mens en Milieu’ en
slaagde er in inderdaad de aandacht te
trekken. Zij organiseerde tweemaal een
expositie in 't Spant, met medewerking van
de gemeentelijke plantsoenendienst en het
Goois Natuurreservaat (GNR). Er werd
onder meer vervuiling in een miniparkje
getoond, naast documentatie over wel en
niet schadelijke gebruiksartikelen. Op de
tweede manifestatie hing een bonte ver
zameling kindertekeningen, voortgekomen
uit intensieve contacten met niet minder dan
26 scholen in Naarden en Bussum. ’Vergooi
uw Gooi niet’ luidde het motto bij deze

expositie. Dit waren werkroepen gericht op
slapers en dromers, aanmoedigingen voor
de milieubewusten.
Verder geeft een kranteknipsel uit 1972 ons
een voorbeeld van ludiek actie voeren.
Hierin lezen wij: ’Op de vergadering van de
afd. Bussum van de Federatie voor Vrouwe
lijke Vrijwillige Hulpverlening werd het
nodige wasgoed opgehangen: ouderwetse
borstrokken, broeken, een laken en derge
lijke met opschriften: kreten over was
middelen die men wèl en die men niet moet
gebruiken.’ Het ging vooral om het milieu
bewust maken in de eigen kring, in huis, op
straat en in de natuur. Ook het kantoor van
de V.V. V. Bussum leende zich voor
propaganda tegen zwerfvuil en vóór her
gebruik van materialen. Daar werd in 1977
een expositiewand ingericht.
Dit soort acties vergde het leggen van
velerlei contacten en menigmaal veel tijd ter
voorbereiding. Vandaar op den duur het
teruglopen van de activiteit. Dit overigens
ook, toen bleek dat op menig terrein
allerhand specialistische kennis vereist was
en her en der competente werkgroepen
gevormd werden. Bijvoorbeeld gericht op
het signaleren van vervuiling van grond en
grondwater.
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Oud papier

De werkgroep ’Mens en Milieu' heeft zich
met veel inzet geworpen op de inzameling
van papier en glas. Inzamelen van oud
papier was in de eerste decennia van onze
eeuw al niet onbekend. Op gezette tijden
verscheen in de schuur van menig Bussums
gezin ’de paus’, die de ton met afgeschoven
papier kwam legen. Dit was een man op
leeftijd, die inzamelde ten bate van het
’Liefdewerk Oud Papier' en de opbrengst
aan een pauselijk fonds ten goede deed
komen. Ook de inhoud van prullebakken op
lagere scholen werd hem gegund. Een deel
van het ingezamelde papier werd verwerkt
in strocartonfabrieken in Groningerland.
Het ’Liefdewerk’ is te eniger tij d verdwenen.
Er voor in de plaats kwamen sport- en
muziekverenigingen, die in eigen kring
inzamelden om hun kassen te spekken,
bijvoorbeeld voor het aanschaffen van
uniformen voor majorettes.
De werkgroep wilde meer bereiken en wel
enerzijds onder de leuze ’alle papier apart’,
dus niet in de vuilniszak, anderzijds door het
gebruiken van kringlooppapier te bevor
deren. Hiertoe legde zij contacten met
overheidsinstanties, met verschillende
verenigingen, met boekhandelaren. De
werkgroep kon putten uit een depot in
Naarden van de landelijke vereniging
Milieudefensie, zolang de kantoorboek
handel nog niet toeschietelijk bleek.
Voor de inzameling van papier waren enkele
adressen beschikbaar gekomen, waar ieder
zijn oude kranten kon brengen, vanwaar ze
naar een opkoper in de Cereslaan gebracht
werden. De opbrengst in geld ging naar 'de
Waddenzee’, een enkele maal naar het GNR
ten behoeve van het herbeplanten van een
door storm vernield perceel bos. Het
revalidatiecentrum ’De Trappenberg’ kreeg
ooit een zandbak.
Dit had een duidelijke propagandistische
waarde. Er werden schoolkinderen bij
ingeschakeld en de pers versloeg het
gebeuren gaarne.
Op den duur verslapte deze actie. De prijs
van oud papier, ooit rond 20 cent per kilo,
zakte tot twee a drie cent. Er vielen ver-

zameladressen uit. Het vervoer naar de
opkoper kostte benzine. Zinniger was het nu
te adviseren papier apart en herkenbaar
naast de vuilniszak aan de weg te zetten. Het
bleek dan spoedig opgehaald te zijn door
mensen die er raad mee wisten.
Als afsluiting van de activiteiten van de
werkgroep op dit terrein kan gelden de
inrichting van een verkoopstand voor
kringlooppapier in 1979 in samenwerking
met de Vereniging Milieudefensie, onder
auspiciën van de Vrouwenraad, waarbij de
werkgroep zich inmiddels had aangesloten.
Dit laatste met de bedoeling de invloedsfeer
te vergroten.
Glas

Het actiepunt glas verdient de volle aan
dacht. Glasafval neemt immers in huisvuil
een belangrijke plaats in, een kwalijke door
de omvang en het niet verteerbaar zijn. Dit
betreft de afvoer via de VAM-Crailo, die de
materie in het Drentse Wijster tot compost
verwerkt. De VAM berekende ontvangst-
kosten per ton, de NS eveneens per ton voor
vervoer. Van het huishoudelijk afval
bestond 2,5 volumeprocent uit glas.
In het algemeen baarde het toenemen van de
hoeveelheid afval (per inwoner 3,5% per
jaar) zorgen. In ons gewest Gooi en Vecht
streek speelde dit een rol in verschillende
nota’s van aanbieding bij de begroting en wel
in datgene wat de 'stortproblematiek’ wordt
genoemd. De beschikbare mogelijkheden

knoei
niet

in het Gooi1
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Mia de Vrankrijker-Beijer bij een informatiestand

raakten vol en nieuwe terreinen inrichten
kostte schrikbarend veel geld. Zo werd in de
gewestraad van 23 augustus 1974 een crediet
van ƒ 1.500.000,- beschikbaar gesteld voor
de aanleg van een regionaal stortterrein voor
grof vuil in de gemeente Naarden. Dit werd
toen nog afzonderlijk opgehaald.
Iedere vermindering in de omvang van het
aangeboden huisvuil was het Gewest hoogst
welkom. De werkgroep ’Mens en Milieu’
speelde hierop in. Zij begon eerst in eigen
kring aan te sporen glas, dat niet wegens
terug te ontvangen statiegeld ingeleverd
werd, afzonderlijk te houden en op gegeven
adressen te deponeren. Men moest be
scheiden beginnen wegens de moeilijkheid
om het weer kwijt te raken voor omsmelten
en hergebruik. Aanvankelijk lukte dat door
het te brengen op een terrein achter het
voormalige buurtstation (nu Oranje-

museum) in Baarn. Daar kon de afvoer naar
Rotterdam geregeld worden door een
Baarnse, die gesponsord werd en vervoer
kosten betaalde. Na enige tijd bleek het
mogelijk glas op te slaan in een diepe tuin
aan de Vlietlaan.
De afvoer bleef moeilijk te regelen en
baarde steeds meer zorg. Daarom wendde
de werkgroep zich tot gemeentelijke
instanties, de Kamer van Koophandel, het
bestuur van het Gewest, het provinciaal
bestuur an Noord-Holland. Wilde men echt
op grote schaal inzamelen en verwerken,
dan was een organisatie van gemeente of
Gewest noodzakelijk. Daar is jarenlang
geaarzeld om op voorstellen in te gaan uit
vrees voor vandalisme rond glascontainers.
Het glasprobleem was dermate duidelijk en
van belang, dat het Gewest op dit gebied
actief werd. Dit mede naar aanleiding van bij
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gemeenten ingekomen verzoeken. In
augustus 1979 vroeg het de elf bij de
regionale vuilnisophaaldienst aangesloten
gemeenten of zij wilden meewerken aan het
afzonderlijk inzamelen van glas. Dit zou
voordeliger blijken dan het niet gescheiden
ophalen en hergebruik vergde minder
energie dan het produceren van nieuw glas.
De werkgroep ’Mens en Milieu' had hierop
al eerder gewezen in haar brieven aan het
gemeentebestuur en tijdens overleg met de
betrokken wethouder.
Er zouden 60 containers geplaatst worden
voor een proefperiode van één jaar. Kosten
ƒ 500,-jaarhuur per container en ƒ 4,- per
ton voor transport plus b.t.w. De reacties
waren gunstig. Per 1 februari 1980 zijn 60
glasbakken geplaatst. Geschat werd dat
omtrent 30% van het wegwerpglas in de
bakken (gele kubussen, nog niet de groene
bollen) terecht zou komen, naar berekening
dan circa 2100 ton per jaar. Spoedig bleek
dat er veel meer binnenkwam. Al na enkele
weken ervoer men dat het nodig was meer
bakken te plaatsen en ze vaker te ledigen.
Op den duur is een verdubbeling van het
verwachte percentage bereikt.
In hoeverre heeft de vrouwengroep 'Mens
en Milieu’-opgeheven in 1981-meegewerkt
aan het vergroten van het milieubewustzijn?
Aan het mijden van fosfaathoudende
wasmiddelen, aan het gebruik van
kringlooppapier, aan het hergebruik van
glas? Dat valt moeilijk te zeggen. Wel is
duidelijk dat de werkgroep de tijd van
bewustwording mee had en daarop in
speelde. Zij heeft bijgedragen, bevorderd.
Dit niet alleen door het opzetten van acties,
maar ook door het organiseren van excursies
in de natuur, naar een tuinderij met alter
natieve groenteteelt, naar de VAM vuil
verwerking. En verder door het verspreiden
van voorlichtingsmateriaal dat het provin
ciaal bestuur van Noord-Holland ter
beschikking stelde, gelijk ook het ministerie
van volkshuisvesting en milieuhygiëne deed.
De leden van de groep hebben in de jaren
zeventig het hunne gedaan en resultaten
geboekt. Twintig jaar geleden begonnen zij
aan het stimuleren van een ontwikkeling, die
zinnig en nodig is gebleken. De hier be

sproken werkgroep was overigens niet de
enige die in Gooi-noord milieuzaken
behartigde. Wel een die al vroeg aan de bel
trok, op een beperkt terrein pionierde en
gehoor kreeg.

Naar gegevens verstrekt door:
Marga van den Berg-de Venster, Mia de
Vrankrijker-Beijer, het Gewest Gooi en
Vechtstreek en uit het achief van de auteur.
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Een natuurhistorische kijk op het
’Echobos’ bij de Muider berg
KI. Sierksma

Het is nu alweer tien jaren geleden (1979)
dat het bureau Gemeentewerken van de
gemeente Muiden het ’Beheersplan Echo-
bos’ publiceerde. Dit na initiatieven van het
Comité Oud Muiderberg en assistentie van
de toenmalige Milieugroep Muiden-en-
Muiderberg gepubliceerde plan is voorzien
van kaarten, o.a. opgemaakt door de
ambtenaar/medewerker H.G.M. van Veen.
Het duurde nogal even eer het gemeente
bestuur tot het voteren kwam van een
toenmalig berekend regeneratiebedrag van
ƒ 105.900,-; in fasen verdeeld over ver
scheidene jaren. Dit beheersplan diende als
richtlijn bij het herstel van de paden, de
afkap van waardeloze opslag en de aanplant
van nieuwe bomen en struiken. Het ’dage
lijks onderhoud’ is tot op heden een zwaar
blok aan het been voor de gemeente, die
slechts over weinige deskundige ’plantsoen-
arbeiders’ beschikt. Desondanks vormt het
’Echobos’ een veelbezochte vermaakplaats
voor de dagbezoekers van strand en dorp,
niet in het minst ook door de aanwezigheid
van de ’wereldberoemde gelijksprekende
Echo’1*.
De oorsprong van het parkachtige bos
complex, dat door iedereen vrijelijk mag
worden betreden, zelfs zonder kosten
vergoeding het ’echo-terrein’, ligt in 1665.
Eigenlijk zou men moeten spreken van het
buitengoed Rustrijk, zoals de werkelijke
naam vanouds is geweest. In genoemd jaar
kocht de Commissaris der Zeezaken voor de
Oost-Indische Compagnie ter Kamer
Amsterdam Johan Six van Jan Pieters
Gijssen voor het (toentertijd wel erg hoge)
bedrag van ƒ 1.600,- een huisje, met één
morgen land ernaast, ter plekke van het
huidige ’eiland' in het bos. Op dit grondstuk
zullen, gelet op de hoge waarde ervan,
mogelijk vruchtbomen hebben gestaan2*.
De eerste eigenaar van dit huis(je) en de

grond, die iets als een bosachtig parkje heeft
willen aanleggen, moet de Bewindhebber in
de West-Indische Compagnie ter Kamer
Zeeland Barend Gerbrandt Homoet zijn
geweest, sedert december 1701 eigenaar van
het huisje en het perceel grond. Hij woonde
toen zelf op een herenhuis aan de Berger
Meent, nu de Brink, waarvan nog gedeelten
aanwezig zijn in het met een verdieping
uitgebreide pand, dat later pastorie zou
worden. De paar oudste, rond 1725 geplante
en nog in het bos aanwezige bomen zullen
dus in Homoets opdracht zijn geplant. In
1979 werden ze als 250 jaren oud geschat3*.
Omstreeks 1775 waren huis en grond in bezit
van Mr. Balthasar Elias Abbema uit
Amsterdam, die het als zomerhuis gebruik
te. Hij had zijn bezit verworven van de
Hoogduitsche Joodsche Natie te Amster
dam, die er aanvankelijk mogelijkheden zag
voor uitbreiding van de begraafplaats.
Abbema heeft zijn ’lustoordje’ uitgebreid,
waarvan de nog aanwezige circa 200 jaar
oude bomen getuigen.
Omstreeks 1801 was het geheel, waarvan de
bebossing overigens nog niet verder reikte
dan tot en met het echomuur-complex, in
handen van de Amsterdammer makelaars
Card Loth en Francois Hoyer. Zij waren,
kennelijk uit economische overweging,
zozeer in bomen geïnteresseerd dat zij ook
enkele bomen aan de Zeedijk - eigendom
van het Hoogheemraadschap -wilden
naasten. Door hen is het lanencomplex tot
aan de Meent aangelegd, waarvan 175 jaren
oude bomen getuigen.
In de jaren 1803 tot 1805, toen Robert
Daniël Crommelin er eigenaar van was,
praalde de buitenplaats met lanen en
bosschages in grootste glorie. Het complex
ging vervolgens over in handen van Egbert
Jan Koch, die het speculatief kocht, bestemd
voor houtkap en amovering van het huis. Hij
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bezat ook het toen duidelijk belangrijker
’Overbosch’, dat zich uitstrekte vanaf de
huidige R.K. Boskapel tot aan de Badlaan
en beschouwde Rustrijk dus als een profijt-
objekt. Als resultaat van de kap bleef er in
1837 van het buiten niets meer over dan ’een
weiland, waarop vanouds de plaats Rustrijk',
met kennelijk dus een aantal, nu nog
aanwijsbare solitaire grotere bomen. Met
het oog op het wegnemen van het uitzicht
vanaf zijn ’Overbosch’ op de ruïneuze
aanblik van zo’n stuk braak- en kapgrond
plantte Koch omstreeks 1825-1830 aan de
meentzijde de thans dus ruim 150-jarige
bomen.
Het terreintje rond de echomuur (omstreeks
1750 ontstaan4*) bleef gelukkig behouden,
doordat het werd aangekocht door de
eigenaresse van het ten zuiden gelegen
buitengoed Hofrust. Dit Hofrust viel
overigens in 1857 zelf ten offer aan een
uitbreiding van de Joodse begraafplaats.
Aan de ouderdom van jongere bomen en
struikgewas is verder te zien dat ook tussen
circa 1850 en 1900 opnieuw aanplantingen
zijn gedaan. De hier in 1914-1918 ver
schanste militairen konden er goed gebruik
van maken voor camouflage. Heel veel
echter viel er tijdens de oorlogsjaren
1940-1945 ten offer door de brandstof-
schaarste.
Een van de oudste en meest fors uitgegroeide
bomen, op de hoek van het Echobos, de
Brink en het Kerkpad, een Kastanje, hield
het 175 jaren uit, na een kostbare maar
weinig effectieve boomchirurgische ingreep
in het begin van de jaren zeventig onzer
eeuw. Tijdens nu en dan verhitte raads-
discussies over de votering van het beno
digde geld ontstond spontaan een naam voor
de boom: de Florisboom.
Ook in die tijd werd een stuk grond achter
’de echo’ voor de helft beplant met een
willekeur van naaldbomen. Hiermede ging
de opzettelijk kaal gehouden vlakte met
weiland verloren, vanouds bedoeld als
markering van de grens tussen Muiderberg
en Muiden.
Een poging van het Comité Oud Muiderberg
in 1976/77, om extra bomenaanplant op
opengevallen plekken te bevorderen, is

WEILAND

LAND'

Landgoed Rustrijk, ontwerp tekening 1924
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mislukt. Het was de bedoeling dat de
dorpelingen bomen zouden adopteren. Men
bekostigde echter wèl de aanschaf van 2500
nogal dure planten5*, maar de nazorg werd
tijdens de erop volgende droge zomer
overgelaten aan (nu wijlen) dorpsgenoot
P.J. de Raadt. Ook de onder diens toezicht
verrichte en niet deskundig begeleide
aanplanting was mede debet aan de mis
lukking6*.
Verdwenen is sedertdien ook, tegenover het
echomuurcomplex, een volledig verwaar
loosde Doolhof, waaraan de herinnering
nog lang is blijven bestaan in de nogal eens
emotioneel verdedigde mening, dat deze
dwaaltuin behoorde bij de oorspronkelijke
bosaanleg. De ’eeuwenoude doolhof
dateerde echter van 1932, naar ontwerp van
de hovenier D.F. Tersteeg uit Naarden.
Het arbeidsintensieve onderhoud van de
hagen bleek sedert 1965 niet meer opge
wassen tegen de baldadigheid van vol
wassenen en kinderen, die dwars door
rasterwerk en struiken heen braken om het
midden te bereiken of de uitgang terug te
vinden. Radicale kap en verwijdering van
het rasterwerk bood vervolgens kans aan
hernieuwde wildgroei van onder andere
Amerikaanse Vogelkers, waarmede het
’exit’ was aangebroken voor dit stukje
nostalgisch vermaak uit de eerste helft van
onze eeuw.
Ondanks deze voorspoed en tegenspoed is
het ’Echobos’ een van de aardigste hoekjes
bij de Muiderberg gebleven, met een iet of
wat romantische sfeer. De variatie aan
bomen en heesters, helaas met slechts
weinig interessante onderbegroeiing7*, biedt
de wandelaar in voorjaar, zomer en herfst
boeiende verpozing8*.

NOTEN
1) Voor de geschiedenis van 'Rustrijk', zie mijn

boek Muiderberg, voorpost van het Gooi
(Muiderberg 1976) passim en de uitgave De
straat- en andere namen van het dorp
Muiderberg (Muiderberg 1988).

2) Jan Six publiceerde in 1675,1676 en 1703 een
gedicht over Muiderberg als een soort pamflet.
Van Jan de Marre is een zogenaamd hofdicht
over Rustrijk bekend, gemaakt toen hij de gast
was van Homoet.

3) Deze Homoet was zelf een goed amateur-teke
naar en -schilder. Een aquarel van zijn hand.
voorstellende een gezicht op de Bokkedijk
(tussen Muiderberg en Naarden), berust in de
Provinciale Atlas van het Rijksarchief in
Haarlem.

4) Voor de historie enz. van de Muiderberger
’echo’, zie mijn opstel in TVE/VVG, 3e jrg.
(1985) pp. 288-301. Een thans voorgenomen
'restauratie' van de muur vormt volgens TNO
een wezenlijke 'bedreiging' van het echo-
effect!

5) Aangekocht werden en aanvankelijk van
naamaanduidingen der adopteerders voorzien:
Berken, Beuken, Eiken, Esdoorns en Iepen.
Ook een zogenaamd Pergolapad werd bij deze
gelegenheid uitgekapt langs de afrastering van
de aangrenzende Joodse begraafplaats. Een
moestuintje met fruitbomen, dat eveneens
voor regeneratie in aanmerking zou kunnen
komen, werd 'vergeten’.

6) Het grondwater onder het boscomplex wordt
weggehaald door een regelmatig werkende
pompinstallatie van de sportvelden, ten
westen ervan. In de droge zomer na de
aanplant was zelfs geen water voor de
oefenende brandweer voorhanden om de
dorstende boompjes te hulp te komen.

7) Van de in de jaren zestig nog voorhanden
stinzenflora (Wilde Tulp, Longkruid,
Haarlems Klokkenspel, Salomonszegel enz.)
is niets meer overgebleven. In 1967 is op
verzoek van de toenmalige burgemeester
W. Jongeneel nog eens een uitgebreid plan
voor het-herstel van het plantsoen Rustrijk
opgemaakt, dat echter wegens vrees voor
baldadigheden nimmer verder kwam dan
bureau tafel en -la.

8) In willekeurige volgorde vindt men Zomereik,
Gewone Esdoorn, Paardekastanje, Tamme
Kastanje, Gewone Beuk, Iep. De hout-
opstanden worden verder gevormd door:
Acacia, Meidoorn, Amerikaanse Vogelkers
(overigens voor het merendeel met vrij-
willigershulp gerooid), Beuk, Es, Iep,
Lijsterbes, Berk, Hulst, Els, Esdoorn, Witte
Abeel, Douglas(spar), Japanse Lork,
Oostenrijkse Den, Italiaanse Populier,
Gewone Hazelaar. (Bij de recente aanplant
volgens het Beheersplan werd dit historisch
bomen- en plantenbestand nog uitgebreid met
een reeks andere boomsoorten!)
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Natuurbos in Nederland
een uitdaging
H. van der Lans en G. Poortinga

Zowel in de bosbouw als bij het natuurbe
heer in de bossen komt men al geruimte tijd
tot het besef, dat natuurlijke processen een
ruimere plaats moeten krijgen.
Bosbouw streeft naar een bedrijfszekere,
geregelde opbrengst uit natuurlijke produk-
tie met een minimalisering van sturende
ingrepen. In het natuurbeheer wordt,
behalve aan het behoud van half-natuurlijke
landschappen, meer aandacht geschonken
aan het herstel en de ontwikkeling van
natuurlijke processen en patronen in bossen.
Moet men dit in de bestaande bossen
nastreven door niets te doen of is er juist
beheer nodig om de kunstmatigheid weg te
werken?
In Tussen Vecht en Eem, le jrg. nr. 3 werd
een artikel van H. van der Lans gepubli
ceerd, dat in 1980 verscheen in De Kleine
Aarde, waarin hij ingrepen in het beheer van
bossen bepleitte, zoals die sinds 1981 in het
Spanderswoud te Hilversum zijn toegepast.
Hierbij drukken wij een artikel van hem af,
dat onder de titel ’Natuurbos in Nederland,
een uitdaging?’ door het Instituut voor
Natuurbeschermingseducatie te Amsterdam
in 1986 werd gepubliceerd.
Wat zijn na ongeveer tien jaar de gevolgen
van het besluit van de gemeenteraad van
Hilversum om in een van de drukste
gebieden van Nederland aan een bos van ca.
200 ha. een bestemming te geven: De
ontwikkeling van een zo natuurlijk mogelijk
bos en rustige recreatie?

red.

Het Spanderswoud

De gemeente Hilversum bezit het eerste
Nederlandse bos, dat in zijn geheel -bijna
tweehonderd hectare groot- wordt omge
vormd tot zo-natuurlijk-mogelijk bos. Het is

wel heel bijzonder en uniek, dat een
gemeente/eigenaar als eerste in Nederland
met een dergelijk vooruitstrevend project
begint. Bovendien ligt het Spanderswoud
heel erg te kijk in het centrum van ons land,
in het Gooi, vlakbij alle grote moderne
media.
Voordat we op de omvorming ingaan is het
noodzakelijk eerst iets over de geschiedenis
van het bos en zijn uiterlijke en ecologische
kwaliteiten te vertellen.
In het vrijwel lamgelegde Nederland
veroorzaakte de koude oorlogswinter van
1944/’45 een enorme houtschaarste. Straat-
bomen en plantsoen moesten eraan geloven.
Zo ook het Spanderswoud. Verreweg het
grootste deel werd kaalgekapt. De rest werd
zwaar uitgedund en van zijn kapitaal -het
hout- ontdaan. Na de oorlog heeft de
gemeentelijke plantsoenendienst vanaf 1947
weer bomen geplant. Perceel na perceel
werd ingeplant met Corsicaanse den,
Oostenrijkse den, douglas, fijnspar, Japanse
lariks en Amerikaanse eik. Inheems
plantgoed is nauwelijks gebruikt. De bomen
werden in rijen in een meetkundig verband
om de meter, soms op elke halve meter,
gepoot. Omstreeks 1980 was de toenmalige
aanleg nog goed te zien. Door de dichte
stand van de bomen is er nauwelijks enige
ondergroei; tussen de rijen door zien we het
volgende perceel. Overal dezelfde boom
soorten van telkens dertig a veertig jaar. Een
troosteloze eenvormigheid. Daarbij ver
toonden veel percelen een slechte groei door
ziekten en aantastingen, mede als gevolg van
zure regen. Ook voor de dierenwereld was
er niet veel te beleven: weinig open ruimte,
geen ondergroei, geen dekking en geen
bloemen. Bovendien overal honden, die
jacht maken op elk konijn en elk haasje, dat
zijn neus om de rijen steekt. Een minder
interessant bos was er nauwelijks te vinden.
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Spanderswoud omstreeks 1900

Dat is ook de reden dat de gemeenteraad in
1981 besloot tot een aanpassing van het
beheer en een tweeledige doelstelling
vaststelde: ontwikkeling tot zo-natuurlijk-
mogelijk bos en rustige recreatie. Sindsdien
is er voortvarend gewerkt aan de omvor
ming. Gemeenteambtenaren werken op de
beschreven wijze enthousiast aan de
omvorming. Ook een vrijwilligersgroep, de
Stichting Vrijwillig Goois Natuurbeheer,
werkt met professionele apparatuur aan het
op gang brengen van snelle en spontane
natuurlijke ontwikkelingen.
Toch is niet iedereen even enthousiast over
het experiment, getuige het hierbij af ge
drukte krantebericht. Het is opvallend hoe
rustig het Hilversumse gemeentebestuur de
kritiek over zich heen laat komen. De
klagers worden voor informatie over het
gevoerde beheer en het in de toekomst te
voeren beheer verwezen naar datzelfde,
bekritiseerde Vrijwillig Goois Natuurbeheer
en naar de gemeentelijke ecoloog, die het
werk coördineert. Men is zeker van zijn
zaak. Ook in de gemeenteraad wordt
gedacht dat het hier een goed experiment

betreft, dat ten minste het voordeel van de
twijfel moet worden gegund.

Het beheer

Een beschrijving van de behandelde
percelen is moeilijk te geven. Met de
hiervoor besproken technieken wordt
telkens weer een ander beeld gemaakt. De
bomenakkers worden kleinschalig ’opgelost’
in diverse bosstructuren. De eerste resul
taten zijn al zichtbaar. Sommige percelen
worden buitenom met stammen- en takken
wallen geheel voor het publiek en voor de
vele loslopende honden afgesloten. Hier
binnen zal zich, niet gestoord door de mens
of zijn loslopende huisdieren, een nieuwe
boslevensgemeenschap moeten vestigen.
Waar nauwelijks enige ondergroei aanwezig
was, vormt de vestiging van nieuwe
boompjes en struikjes een heel belangrijke
fase. Elke lijsterbes of eik is er weer een die
bouwt aan de toekomst van het Spanders
woud en mag dus niet worden vertrapt.
De maatregel blijkt boven verwachting veel
resultaat te hebben. Zowel plantengroei als
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fauna reageren direct op het wegvallen van
de intensieve tred en op de gecreëerde rust.
Daarom worden juist de meest saaie en kale
percelen en de percelen met een grote inloop
afgesloten. Veel sneller dan men verwachtte,
vestigden de dieren zich weer. Als eersten de
muizen en de vogels; winterkoning, rood-
borst, tuinfluiter en zwartkop, merel en
heggemus bijvoorbeeld. Deze soorten
worden spoedig gevolgd door hazen en
konijnen, maar ook reeën worden al weer
gesignaleerd. Een mooi succes is de vestiging
van wezel, hermelijn en bunzing. Waar
schijnlijk profiteren die van de muizen.
Bovendien zijn er speciale nestgelegenheden
voor deze dieren gemaakt, waar ze graag
gebruik van maken.
Het is eigenlijk opvallend hoe snel de fauna
reageert op dergelijke rustige plekken, zelfs
al liggen die temidden van een zeer druk
bezocht recreatiebos. Terwijl voorheen een
eenmaal opgemerkte haas of konijn moest
lopen voor zijn leven, duiken deze dieren nu
vrij rustig weg tussen of onder de voor hun
belagers ontoegankelijke barrières. De
aanwezigheid hiervan geeft blijkbaar een
gevoel van veiligheid, want de dieren laten
zich nu ook eerder en langer zien.
Een bijkomend voordeel van deze stammen-
en takkenwallen is tevens dat houtroof
wordt voorkomen. Terwijl voordien geen
stammetje veilig was voor openhaard
bezittende burgers, is uitslepen nu vrijwel
onmogelijk geworden. De meeste stammen
liggen ongekort, opgehoopt en ’gevlochten’,
zodat versjouwen ook al erg moeilijk is
geworden. Sportieve wandelaars en trim
mende lieden zagen vroeger een sport in het
wegslepen van grote hoeveelheden hout.
Dankzij de maatregel kunnen de stammen
ter plaatse aan schimmels en insekten ten
goede komen.
In de uniforme boomlaag wordt onregel
matig gedund, terwijl er hier en daar ook
echte open ruimten worden geschapen. De
meer bijzondere bomen, zoals extra grote of
extra kromme bomen, worden soms geheel
vrijgezet, zodat ze kunnen uitgroeien tot
mooie grote en zware exemplaren met een
lage takaanzet. Alle boomvormen krijgen zo
een kans. Door deze maatregelen komt er

plotseling veel licht op de bosbodem. Hierop
is al een enorme bomenverjonging op gang
gekomen. De natuurlijke verjonging bestaat
onder andere uit berk, eik, beuk, lijsterbes,
vuilboom, Europese vogelkers en grove
den. Verder vestigen zich regelmatig de
groenblijvende taxus en hulst. De grote
angst die men had voor de Amerikaanse
vogelkers ('bospest'), blijkt tot nu toe
ongerechtvaardigd. Hoewel de soort
meedoet in de natuurlijke verjonging, blijkt
zijn aandeel hierin toch relatief gering. Ook
de vestiging van grassen, kruiden en bramen
wordt met enthousiasme begroet. De
bosbodem wordt weer groen.
Ecologisch herstelt het bos zich bijzonder
goed. Na de ingreep worden oude afgeleefde
opstanden voldoende snel vervangen door
een jonge, vitale, meer gevarieerde en
natuurlijke begroeiing. Zelfs op grond van
bosbouwkundige produktie van (kwali-
teitsjhout, kan worden gesproken van een
snel succes. Er staan al op diverse plaatsen
zoveel bomen, dat deze na een jaar of tien
een gesloten boomopstand zouden kunnen
vormen. Dit laatste is uiteraard niet de
doelstelling van de beheerders van het
Spanderswoud. Die beschouwen lichte en
open ruimten in het kronendak als onlos
makelijke onderdelen van het boslandschap.
Er wordt in het Spanderswoud geen hout
geoogst. Bij de uitvoering van de natuurtech-
nische maatregelen blijven alle stammen en
takken in het bos achter. Dit hout heeft dus
een functie bij de geleiding van bezoekers en
geeft rust- en schuilplaatsen voor de dieren,
die in het bos leven.
Bovendien moet dit hout nog ontwikkelings
mogelijkheden geven aan gevarieerde
levensgemeenschappen van schimmels en
insekten. De grote massa’s takken en hout
blijven lang vochtig, zodat kwetsbare en
voor droogte gevoelige soorten ook in droge
perioden kunnen overleven. Honingzwam
en porseleinzwam komen evenals vocht-
minnende mossoorten al in behoorlijke
aantallen voor.
De vrij zeldzame dennehoutwesp had men
nog niet eerder gezien. Ook zijn er diverse
soorten schorskevers, waaronder de denne-
scheerder. Deze hebben zich tegen de
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verwachting in nog niet zo sterk uitgebreid
dat van plaagvorming kan worden gespro
ken. Kwijnende naaldbomen bijvoorbeeld
worden nog niet aangetast. Grote bonte
spechten weten deze insekten echter zeer te
waarderen en gedijen uitstekend. Soms
worden dode bomen door de beheerders
systematisch van hun schors ontdaan. Waar
de schilschop niet bij kon, bijvoorbeeld
tussen de takkransen, weten de spechten
nog wel hun kostje te vergaren. Zou het
evenwicht zich zo snel instellen, of juichen
we te vroeg? Overigens zijn er in Nederland
geen gevallen bekend waar plaagvorming
van schorskevers boomopstanden heeft
vernietigd. Wel heeft men kunnen consta
teren, dat er ten gevolge van aantastingen
soms groeistilstand optrad in naaldboom-
percelen, waardoor het produktievermogen
wordt geschaad. Voor het Spanderswoud is
dat natuurlijk niet van belang. Desondanks
is men blij dat aangetoond is, dat het met die
plaagvorming en de schade wel meevalt.
Daar kunnen anderen, inclusief bosbouwers,
hun voordeel mee doen. Dat kan ook
economisch van belang zijn.

Hoe reageren bezoekers nu op deze maat
regelen?

Zowel voor de beheerders als voor projecten
elders in Nederland is het van belang te
weten hoe bezoekers reageren op deze voor
hen ongewone beheersmaatregelen.
Uiteindelijk werd het project mede voor hen
opgezet. Nu al kan worden gesteld, dat het
project zonder goede voorlichting geen
succes zou kunnen worden. In het algemeen
reageren mensen geschokt: ’’Jullie trekken
bomen om en laten die zomaar liggen. Dat is
pure vernielzucht. Wanneer mijn zoon een
tak afplukt, krijgt hij een standje en ik
misschien wel een procesverbaal. Hoe moet
ik hem dat nu uitleggen?” De eerste reacties
zijn dan ook vrijwel zonder uitzondering
afwijzend. Tegelijkertijd is het echter
opvallend hoeveel mensen uit zichzelf een
grotere en meer gevarieerde dierenbevol-
king constateren. Maar het verband tussen
de twee verschijnselen wordt niet gelegd.
Het gedrag van dieren is volkomen veran
derd. De panische reacties op honden zijn
voorbij. Er is immers altijd dekking in de

28



buurt. Door de verminderde schuwheid zijn
de dieren ook veel makkelijker waar te
nemen, wat erg wordt gewaardeerd.
Het gevaar voor omvallende dode bomen
wordt niet groot geacht. Dit blijkt in elk
geval geen reden het bos niet meer te
bezoeken. Van de bezoeker wordt verwacht,
dat hij op de paden blijft; van zijn kant doet
de beheerder er verstandig aan in of langs
druk bezochte percelen geen bomen te
ringen. Voor angst dat mensen weg zouden
blijven is tot nu toe dus geen reden. Omge
trokken bomen gaan soms dienst doen als
speelobject en worden dan ook als zodanig
door de jeugd gewaardeerd.De ecologische
functie komt dan echter minder tot zijn recht
of gaat zelfs geheel verloren. De rust
verdwijnt, de wortelkluit wordt stukgetrapt
en spontane verjonging wordt onder de voet
gelopen. Het omtrekken van bomen blijkt

dan ook alleen zinvol als het in voldoende
aantallen en gespreid in het bos kan plaats
vinden. Dan immers worden alleen bepaalde
plaatsen als speelobject gekozen en blijven
andere gespaard. Bovendien moeten de
bomen groepsgewijs worden omgetrokken.
Deze groepjes mogen niet te klein zijn. De
ervaring leert dat in een drukbezocht gebied
als het Spanderswoud aan deze eisen moet
worden voldaan, willen de gevelde groepen
bomen kunnen functioneren als kern van
waaruit flora en fauna zich kunnen ontwik
kelen. En dat is toch de opzet van de
maatregel.
Erg veel mensen maken gebruik van het
Spanderswoud om hun hond uit te laten.
Deze hondenbezitters zijn in het algemeen
niet erg gelukkig met het gedrag van hun
hond als deze wild opjaagt of zelfs doodt,
maar een aanlijngebod is een vergaande en
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slecht geaccepteerde maatregel. Nu maken
talrijke barrières het honden onmogelijk
veel vaart te zetten. De geleidingsstructuren
worden met name door de hondenbezitters
op prijs gesteld. Bovendien ogen ze prettiger
dan prikkeldraad. Men merkt de duidelijke
effecten op en accepteert daarom de wat
ongewoon ogende structuren goed. De
gegeven voorlichting blijkt goed aan te
slaan. Er ontstaat vrij snel begrip en de
maatregelen worden als zinvol en onont-
komelijk aanvaard. De gedachten die achter
het natuurtechnische omvormingsbeheer
steken, worden heel logisch en begrijpelijk
gevonden. Mede door wat men zelf kan
opmerken, worden er over het beheer in het
Spanderswoud steeds minder afwijzende
reacties gehoord, die van een aantal ver
stokte kritikasters daargelaten.
De invloed van de recreatie op het Spanders
woud is vooral door de grote aantallen
mensen en de vele honden groot, te groot.
Daardoor kunnen belangrijke ecologische
ontwikkelingen worden belemmerd of zelfs
onmogelijk worden gemaakt. Deze ecolo
gische ontwikkelingen worden vanuit
natuurbeschermingsoogpunt gewenst
geacht, maar geven vanzelfsprekend ook
voor de bezoekers een interessanter bos. Dit
dilemma tussen intensieve recreatie en
optimale natuur wordt opgelost door een
zorgvuldige recreatiezonering. Het paden
net en het beheer worden hierop afgesteld.
Zo wordt er een randzone ingesteld, waarin
de grote aantallen bezoekers worden
opgevangen. Hierin is een dicht en goed
padennet aanwezig. De wandelaars die
verder wensen door te dringen en naar rust
zoeken, worden opgevangen in de zoge
naamde bufferzone. Zij worden daar ook
afgeleid van de kernzone. Deze laatste moet
in de eerste plaats een gebied zijn, waar de
natuur voorop staat. Het is een rustgebied,
waar natuurlijke ontwikkelingen ongestoord
kunnen plaatsvinden.

Er wordt gewerkt met professionele middelen:
motor zaag, helm, oorbeschermers, om het
bos een gevarieerder structuur te geven.
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Zwanen uit Nova Zembla

W.K. Kraak

Vogelkenners zullen terecht uit deze titel
afleiden, dat het hier geboden verhaal gaat
over de Kleine Zwaan, Cygnus columbianus
bewickii. Deze vogelsoort broedt immers
grotendeels binnen de poolcirkel, dus nog
noordelijker dan de Wilde Zwaan, Cygnus
cygnus.
De naam Nova Zembla staat als blikvanger
in de titel. De Russische spelling kan men
nabootsen door te schrijven Nowaja Semlja.
Op een kaart ziet men dat het twee eilanden
zij n , een zuidelij k en een noordelij k , gelegen
tussen 70°30’ N en 77° N. Wist u dat ze samen
even groot zijn als geheel Ierland?
In de zomer smelt op het zuidelijke eiland de
bovenlaag van de bevroren grond, een
toendravegetatie komt tot groei en bloei en
in deze korte zomer kan hier Cygnus
columbianus bewickii broeden en de jonge
vogels grootbrengen. In Nederland heet
deze vogel Kleine Zwaan. Want ons land
kent indrukwekkende aantallen van deze
vogels als wintergast en doortrekker. De
overige broedgebieden liggen in het noorden
van Rusland en Siberië, voornamelijk
binnen de poolcirkel en met het oog op
Cygnus columbianus in Alaska en Canada
kan men spreken van een circumpolaire
soort, al heeft Groenland deze vogels niets
te bieden.
In Nederland kan men nog twee andere
zwanen ontmoeten, beide soorten stralend
wit evenals de eerstgenoemde. Het zijn de
Wilde Zwaan (Cygnus cygnus) en de
Knobbelzwaan (Cygnus olor). De officiële
naam ’wilde zwaan’ stamt dunkt mij uit
vroeger eeuwen, toen men de Kleine Zwaan
nog niet had leren onderscheiden en de
’geelbekken’ als wintergasten een naam gaf,
die de tegenstelling tot de als siervogel in
tamme staat gehouden of in zwanendriften
levende Knobbelzwaan moet uitdrukken. In
de Eempolders kan men Knobbelzwaan en

Kleine Zwanen soms dicht bij elkaar zien
staan, gewoon toevallig en inderdaad dan is
verschil in grootte merkbaar. Knobbelzwaan
en Wilde Zwaan zijn even groot. De
Knobbelzwanen hebben oranjerode snavels
met een zwarte knobbel, de Wilde Zwanen
hebben een groot geel veld op de overigens
zwarte snavel. Het geel reikt van het oog tot
voorbij het neusgat, spits toelopend; bij de
Kleine Zwanen is het gele veld korter en
meer afgerond.
Wie leek is op het gebied van wilde vogels
kan zich bij het begrip zwaan niets anders
dan de sierlijke Knobbelzwaan voorstellen,
zoals men die kent uit parkvijvers, bij
buitenplaatsen of bij sloten.

Zwanen in de Eempolders

Automobilisten rijdend op de A l, speciaal
het traject door de Eempolders langs Baarn,
zullen niet in opwinding geraken, wanneer
ze een paartje witte zwanen zien staan. Maar
in november en december -en in zachte
winters ook nog later in het seizoen- is de
kans groot dat men tegen het groen van de
weiden hele plekken wit ziet, troepen witte
vogels veel groter dan meeuwen. Dat zijn
dan ’wilde zwanen’, tientallen bijeen, soms
wel een paar honderd vogels. Deze zwanen
hebben gebroed in de toendra’s van het hoge
noorden; de herfsttrek heeft ze naar
West-Europa gebracht, naar Denemarken,
naar Nederland. Ze kunnen nog verder
doortrekken naar Zuidoost-Engeland of
(eventueel rechtstreeks over de Noordzee
en Engeland) naar de Ierse Zee en Ierland of
naar Bretagne.
Deze trekkers en wintergasten hebben zelfs
in ons land nog een sterke binding om als
gezin bij elkaar te blijven. De eerstejaars
vogels zijn nog niet wit, maar ze hebben een
grauw verenkleed. Zo zie je regelmatig twee
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Kleine Zwaan

volwassen vogels met een paar jongen
bijeen, in gezinsverband grazend, maar
soort zoekt soort, de gezinnen dulden
gemakkelijk de aanwezigheid van andere
gezinnetjes, want er is voor ieder voedsel
genoeg.
In het Eemgebied kwamen de zwanen
vroeger graag naar het ondiepe kustwater
toen de Zuiderzee al afgesloten was; ze
kwamen daar nog steeds toen, na de
inpoldering van Zuidelijk-Flevoland, de
randmeren waren overgebleven, het
Eemmeer en het Gooimeer.
De randmeren hebben allengs hun betekenis
als foerageergebied verloren. Luuk Tinber
gen heeft in een aardig boekje1* beschreven
en in tekeningen zichtbaar gemaakt hoe
Kleine Zwanen zwemmend in ondiep water
foerageren op wortelknolletjes van Fontein
kruid (Potamogeton). Die voedselbron is
verloren gegaan (door watervervuiling?) en
sindsdien grazen de Kleine Zwanen in
troepen of gezinsgewijs op grasland. Zij
trekken zich van de nabijheid van een
autosnelweg niets aan.
Toch blijven deze vogels behoorlijk alert.
Wie op een smal landweggetje voorzichtig
nadert en op veilige afstand (’veilig’ naar
menselijk begrip) van zijn fiets stapt of de

auto aan de kant stilzet, een raampje
opendraait en de kijker opneemt, die ziet al
dadelijk in een grazende troep enkele halzen
omhoog gaan.
Vroeger noteerde ik ’naar schatting zoveel
wilde zwanen gezien’ afgerond op tiental en
eventueel honderdtal, ook al was ik vrijwel
zeker dat het bewickii’s, dus Kleine Zwanen
waren. Die naam schreef ik pas op wanneer
het geluid en/of de vorm van de gele
snavel vlek mij overtuigd hadden.

Geluiden van zwanen

De Knobbelzwaan is in het algemeen
zwijgzaam; hij heeftweinig vocale middelen:
zacht knorren en bij boosheid luid sissen.
Vliegende Knobbelzwanen maken altijd
lawaai -doeltreffend om de troep bijeen te
houden- een mechanisch geluid (op basis
van de bouw van de grote slagpennen?), dat
ongeveer klinkt als ’krrau-krrau-krrau'.
De andere zwanen blijven zwijgzaam tijdens
het foerageren op land of zwemmend. Maar
zij hebben een stem, waarvan het geluid ver
draagt. Die stem klinkt als een begroeting
wanneer groepen zwanen neerdalen om zich
te voegen bij al aanwezige zwemmende
groepen; of in het voorjaar tegen vertrektijd
naar het hoge noorden, wanneer tijdens het
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zwemmen het baltsgedrag ontwaakt.
Het gebabbel van troepen Kleine Zwanen
klinkt lieflijker dan de ’bazuinzang’ van
Wilde Zwanen, maar met water als klankbo
dem reikt ook de stem van de bewickii’s nog
verrassend ver.
Om het geluid van de Wilde Zwaan te
demonstreren verwijs ik naar de naam van
deze vogel: in Engeland: Whooper Swan; in
het Duits: Singschwan; in het Zweeds:
Sangsvan. En dan eindig ik met een citaat uit
het Handbuch der Vogel Mitteleuropas2):
lm  stark variierenden ein- bis dreisilbigen
Stimmfiihlungslaut aussert sich am deutlich-
sten die Ruffreudigkeit des Singschwans, für
den der reine Posaunenton und die Neigung
zum Doppelklang charakteristisch sind ( ).
Bei den zweisilbigen Rufgruppen liegt meist
die zweite, bei den dreisilbigen die mittlere
Silbe um eine Terz höher.

Tellingen van zwanen

Om een indruk te geven van de aantallen van
de Kleine Zwaan in de polders tussen
Eemnes en Nijkerk moge de volgende
opsomming dienen. Het zijn de totalen van
geschatte of getelde groepen, waarvan de
grootte uiteenliep van drie tot 500 exempla

ren. Maar dan nog is er onzekerheid, want
vaak komen er twee halzen te voorschijn uit
(ogenschijnlijk) één lichaam.

17 december 1989:
Langs de Al bij Baarn: vier groepen, totaal
335.
23 december 1989:
Omgeving Zeldertse Wetering, de polder
Zeldert tot aan de Eem langs Baarn: negen
groepen, totaal 1267.
27 december 1989:
In de Eempolder zeven groepen, totaal 260.
In de polder ter weerszijden van de Zeldertse
Wetering: samen 589 Kleine Zwanen. Aan
het eind van de middag tegen schemertijd
zag ik vanuit de verte grote vluchten zwane^
neerdalen in het gebied rond de Zeldertse
Wetering.
Het eenzame gebied tussen Bunschoten en
Nijkerk, bij de Oude Bunschoterweg
herbergde op 2 januari 1990 twee groepen,
samen 68 exemplaren. In de verte, de
weiden tussen de Nekkeveldseweg en de
oude kust aan het Nijkerkernauw: twee
grote witte plekken, naar schatting 1000
vogels. Ik kon van een ander punt uit de ene
groep beter in de kijker krijgen en telde op
basis van een schatting van telkens 50

Wilde Zwaan
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Knobbel Zwaan

zwanen totaal negen groepen, 450 exempla
ren; de andere grote groep bleek nog te ver
weg voor deze telmethode.
De jonge vogels in de troepen Kleine Zwaan
leveren ook aardig telwerk op; je kunt het
tellen gewoon niet laten. Hier wil ik alleen
vermelden dat op de bovengenoemde
teldagen in de kleine groepen, niet meer dan
enkele gezinnetjes bijeen, de verhouding
half om half was, dus gemiddeld twee grote
jongen per gezin. In grote groepen leek mij
de verhouding meestal anders. Ongeveer
een derde deel bestond uit jongen. Toch

geen slecht broedresultaat uit de arctische
zomer van het jaar 1989.

NOTEN

1) Tinbergen, L. 1941. Vogels in hun domein.
2) Baver, K.M. en N. Glutz von Blotzheim, 1968.

Handbuch der Vogel Mitteleuropas, Band 2.
Anseriformes (1 Teil), Akademische Verlags-
gesellschaft. Frankfurt am Main.
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Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van
het oud-katholieke kerkgebouw van St. Vitus aan
het Melkpad te Hilversum zijn drie gedenkboeken
verschenen. ’Vitale Kerk', deel I, (Oud-)Katho-
liek Hilversum 1589-1889 behandelt allereerst de
geschiedenis van de verering van de heilige Vitus
in diverse landen van Europa; in een appendix
wordt de vertaling van de oudst bekende Latijnse
levensbeschrijving van Vitus gegeven. Het
tweede hoofdstuk behandelt de gangen van zaken
ten tijde van de Reformatie in de diverse plaatsen
tussen Vecht en Eem. Baarn krijgt hierbij
bijzondere aandacht op grond van een tot nog toe
onbekend document uit het Archief OBC,
waaruit blijkt dat de pastoor van Baarn het tij van
de Reformatie poogde te keren door in te spelen
op wonderlijke profetieën van enkele tieners, die
getoetst werden aan de aanwezigheid van de
heilige hostie. Het origineel van dit document is
opgenomen in Bijlage II. De volgende hoofdstuk
ken concentreren zich op de kerkelijke situatie in
Hilversum, maar brengen dikwijls ook die in de
omliggende plaatsen ter sprake. Hoofdstuk drie
gaat over de moeilijke periode vóór de definitieve
inrichting van de schuilkerken en de inrichting
van de zogenaamde Achterhofse (schuil-)kerk in
Hilversum. Hoofdstuk vier behandelt het
pastoraat van de Brabander Adrianus Smidts in
Hilversum, die een groot conflict in de gemeente
kreeg. In hoofdstuk vijf komt het landelijke
schisma tussen 'pausgezinden’ en de aanhangers
van ’de Clerezie’ ter sprake (de latere rooms- en

oud-katholieken). Hoofdstuk zes en zeven
behandelen de achttiende en de negentiende
eeuw. Verdere bijlagen geven vooral genealogi
sche informatie: de bijna 800 vormelingen uit
1695, leringkinderen uit 1748 en kerk- en
armmeesters vanaf 1780.
'Vitale Kerk', deel II, Sint Vitus aan het Melkpad
1889-1989, is van de hand van de vrouw van de
huidige pastoor, Maria Blom-Blokland. Hierin
bevindt zich uitgebreide informatie over de bouw
van de huidige kerk en alles wat er te zien was en
is: altaren, relieken, beelden, kerkzilver, orgels
en de muurschilderingen en glas-in-lood ramen
van de kunstenaar Determeyer. Er staan veel
foto's in van parochianen en verhalen over hun
bezigheden. Het verenigingsleven komt ter
sprake en de grote brand van 1958, maar ook de
bouw van het verenigingsgebouw De Akker in
1974-1975, waar nu vele Hilversumse groeperin
gen bijeenkomsten houden. Voorts komen zulke
kenmerkende oud-katholieke zaken aan de orde
als de invoering van de liturgie in de landstaal in
1909, de afschaffing van het verplichte priesterce
libaat in 1922, de plaats van de oud-katholieke
kerk in de oecumene en tenslotte is er een nieuw
Vituslied van de hand van de dichter Willem
Barnard.
Het derde deel van de trilogie is een Dorpskroniek
van de achttiende eeuwse Hilversumse oud-katho-
liek Cornelis de Jager. Het origineel van deze
kroniek bevindt zich in het parochiearchief. Deze
kroniek loopt van 1766 (de grote brand van het
oude Hilversum) tot 1801. De Jager beschrijft
allerlei opvallende gebeurtenissen in Hilversum
en omgeving, niet alleen met betrekking tot
oud-katholieken. Hij heeft met name veel
aandacht voor onweren, stormen, branden, de
oogst, plotselinge overlijdens, inclusief moorden
en zelfmoorden. Hij spreekt uitvoerig over de
oorlogstijd van 1787 en over de wonderbaarlijke
genezing van zijn nicht, de 'geestelijke dochter’
Geurtje Gijsberts Perk.

M. Parmentier

60 Jaar Vondelschool Hilversum

Samensteller: de heer Van Aggelen e.a.
Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 60-jarig
bestaan van de school in 1989.

Het boekje, uitgegeven ter ere van dit heugelijke
feit, ziet er verzorgd en aantrekkelijk uit, mede
door de mooie foto van het schoolgebouw, dat
tegenwoordig helaas door noodgebouwtjes
nauwelijks vanaf de Schuttersweg te zien is.
De inhoud is dienovereenkomstig, al is deze in de
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eerste plaats natuurlijk vooral boeiend voor allen,
die persoonlijk met de school verbonden zijn
geweest. Toch is het overzicht van de groei van
het lager onderwijs in ’onze’ wijk en de ontwikke
ling van School 8 tot Vondelschool interessante
lectuur, vooral omdat daarin de voor Hilversum
zo belangrijke figuren van de arts Dokter van
Hengel en de architect Dudok goed belicht
worden.
De lotgevallen van de school in oorlogstijd zullen
bij menigeen eigen herinneringen oproepen,
evenals nostalgische verslagen van bij voorbeeld
een eerste schooldag of een gewone dag uit het
jaar 1955. In de interviews met enkele oud-docen-
ten (wat waren er veel vrouwelijke leerkrachten!)
treffen de in de jaren ’50-’60 heersende discipli
naire toestanden. Wat nu te zeggen van een
zwijgplicht voor de leerlingen bij het aangaan van
de school van voordeur tot klas en dat keurig in de
rij? Of van het verbod om over het gras te lopen?
Al met al is het een leuk boekje voor ieder die aan
eigen schooljeugd prettige herinneringen heeft.
Aan het samenstellen ervan zullen de heer Van
Aggelen en de zijnen veel plezier beleefd hebben;
en wat met plezier gedaan wordt toont daarvan de
sporen.

C. Jolles-Bonebakker

Anna’s Hoeve
De historische ontwikkeling van een natuur- en
recreatiegebied

door C. van Aggelen, met medewerking van Jelle
Harder.
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van
Anna’s Hoeve e.o., Hilversum. Prijs, indien
afgehaald Weberstraat 1, Hilversum tel. 035-
855951 of Mercuriusstraat 17, Hilversum, tel.
035-858965, ƒ 5,-. Het boekje kan ook besteld
worden door overmaking van ƒ 7,50 op postgirore
kening 4920844 ten name van de uitgever.

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de
Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is een
interessant boekje over de 150-jarige geschiedenis
van Anna’s Hoeve bij Hilversum verschenen. De
tekst is in drie delen verdeeld, de perioden
1844-1931, 1931-1940 en 1940-1989. Het bevat
ook een beschrijving van de vier eigenaren van
Anna’s Hoeve, van dit net in de gemeente
Hilversum gelegen huis, vlakbij de grens van
Laren.
Op 10 mei 1844 werd het gebouwd en genoemd
naar Anna Elisabeth van Swinden, de tweede
echtgenote van de eerste eigenaar professor dr G .
Vrolik. Het boekje, waarvan inmiddels een

tweede druk is verschenen, levert een interessante
bijdrage aan de geschiedenis van Hilversum en
omgeving. Tot nu toe had nog niemand kunnen
ontdekken waar de naam vandaan kwam!

laap Taapken

Sophialaan 1927-1987

onder redactie van Foke van Daalen, Karin
Ludwig, Wim Hohage, Anneke van Soest en Wim
van der Velde
20 bladzijden tekst, 2 kaartjes, 1 foto, 1 figuur
(1987).

Op zondag 27 september 1987 vierden de
bewoners van de Sophialaan te Hilversum het
60-jarig bestaan van hun laan. De Sophialaan
komt uit op de splitsing van de Emmastraat,
Utrechtseweg en Soestdijkerstraatweg. Op de
hoek in de Sophialaan staat nog steeds de dikste
en de oudste beuk uit het Gooi.
Bij deze gelegenheid hebben de bewoners van de
laan een klein boekje uitgegeven met wat aardige
geschiedenis, enkele interviews met bewoners en
een lijst van de tegenwoordige bewoners.
Als klein, nog niet schoolgaand, kleutertje heb ik
de Sophialaan ook leren kennen, toen het nog een
zandweg aan de rand van het dorp was, waar wij in
één der eerst gebouwde huizen (nummer 27)
gingen wonen. Daar omheen enkele buitens,
zoals ’Randerode’, ’Les Sablons’ en ’Zomerlust’.
Nog herinneren veel bomen (waaronder fruitbo
men) daaraan. De laan heeft vele bekende
Hilversummers gehuisvest, zoals generaal C.J.
Snijders, destijds bevelhebber van alle strijdkrach
ten in ons land, dr H. Terpstra, leraar geschiedenis
aan het Gymnasium, Léon Bouvy en anderen.

Jaap Taapken

’s-Graveland en zijn buitenplaatsen

door U.M. Mehrtens.
Bijdragen tot het Bronnenonderzoek naar de
Ontwikkeling van Nederlandse Historische
Tuinen, Parken en Buitenplaatsen. Nummer 15
(1985). Uitgave van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, Zeist. Prijs ongeveer ƒ 24,-.
Verkrijgbaar door storting op girorekening
425120 ten name van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, Zeist onder vermelding van
’Bijdragen tot het Bronnenonderzoek, nummer
15’.

In deze bundel wordt, om de manier waarop de
's-Gravelandse buitenplaatsen met de geschiede-
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nis van de 's-Gravelandse Polder verweven zijn te
tonen, uitvoerig aandacht geschonken aan de
ontwikkeling van deze polder. Bij de veranderin
gen in de tuinaanleg, zoals die zich in ’s-Graveland
hebben voorgedaan, wordt in deze bijdrage
vooral in algemene zin stilgestaan.
Het rechtlijnige grondplan van de polder is, in
vergelijking met andere 17e eeuwse ontginnings-
projecten in Nederland, uniek. Van de tuinaanleg
uit die tijd is op de kavels weinig meer terug te
vinden.
De inhoud is verdeeld in 's-Graveland tot 1700,
van 1700-1795, van 1795-1914 en van 1914 tot
heden.
In het vervolg op deze bundel zullen in dezelfde
reeks enkele monografieën over de belangrijkste
's-Gravelandse buitenplaatsen verschijnen.

Hilverbeek te 's-Graveland

doorU.M. Mehrtens.
Bijdragen tot het Bronnenonderzoek naar de
Ontwikkeling van Nederlandse Historische
Tuinen, Parken en Buitenplaatsen. Nummer 22
(1988). Uitgave van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, Zeist. Prijs ƒ 29,85. Verkrijg
baar door storting op girorekening 425120 ten
name van de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg, Zeist onder vermelding van 'Bijdragen tot
het Bronnenonderzoek, nummer 22’.

Hilverbeek maakte oorspronkelijk deel uit van
een groter aaneengesloten gebied. Het noorde
lijke deel werd omstreeks 1650 gereserveerd voor
Hilverbeek. Henrick Bicker heeft vermoedelijk
omstreeks 1725 het huis laten bouwen en de rijke
geometrische tuin laten aanleggen, waarvan
slechts de ten oosten van het huis gelegen
moestuin met slangenmuur bewaard is gebleven.
Later kwamen natuurlijk de uitgekiende
composities met heuvels en slingerpaden en
waterlopen.
Deze bijdrage bevat afdrukken van tekeningen
van Hilverbeek uit enkele collecties en een
opgave van planten, bomen en struiken, die
destijds voor beplantingen zijn gekocht.

Jagtlust te 's-Graveland

door U.M. Mehrtens.
Bijdragen tot het Bronnenonderzoek naar de
Ontwikkeling van Nederlandse Historische
Tuinen, Parken en Buitenplaatsen. Nummer 23
(1988). Uitgave van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, Zeist. Prijs ƒ 20,30. Verkrijg
baar door storting op girorekening 425120 ten
name van de Rijksdienst voor de Monumenten

zorg, Zeist onder vermelding van 'Bijdragen tot
het Bronnenonderzoek, nummer 23’.

Het huis Jagtlust, waarin verschillende historische
bouwstijlen zijn verenigd, dateert in zijn huidige
vorm uit 1900. Jagtlust is onder de 's-Gravelandse
buitenplaatsen daarom belangrijk, omdat het een
voorbeeld is van een eenvoudige aanleg in
landschapsstijl uit het eind van de 18e of het begin
van de 19e eeuw, welke vrij gaaf bewaard is
gebleven. Bovendien zijn in het park van Jagtlust
nog 17e eeuwse sporen aanwezig.
Ook op Heilust, dat ten westen van Jagtlust is
gelegen en sinds 1920 daarvan deel uitmaakt,
werd een park in landschapsstijl aangelegd.
Jagtlust is pas ontstaan in het laatste decennium
van de 18e eeuw, op de plaats van een in
oorsprong 17e eeuwse kleine hofstede.

Jaap Taapken

Inventaris van de archieven van de polder
's-Graveland, 1625-1979

door P.S.M. Veltman.
(Archieftoegangen, nr. 2)
Hilversum, Streekarchief voor het Gooi en de
Vechtstreek, 1989. 58 pp., ill. Prijs ƒ 10,-.

Het archief van de 's-Gravelandse polder berustte
al enige jaren bij het Streekarchief te Hilversum,
voordat begonnen werd met de hoognodige
herinventarisatie. In 1936 was het archief al eens
geïnventariseerd door G. van Es, een 'werkloos
hoofdarbeider’, die werkte onder toezicht van de
rijksarchivaris. De hieruit voortkomende
beschrijving was weliswaar nuttig als voorlopige
registratie van de tot het archief behorende
stukken, een wetenschappelijk verantwoorde
inventaris was het zeker niet. Zo had Van Es grote
moeite met het doorzien van de organisatie van
het polderbestuur. In de loop der tijd zijn drie
elkaar opvolgende polderbesturen te onderken
nen, die veel van elkaar verschilden wat betreft
takenpakket, bevoegdheden en samenstelling.
Zo had het eerste college van hoofdingelanden
sinds circa het midden der 17e eeuw een taak op
het gebied van de handhaving van de openbare
orde, stelde de vroedvrouw, de schoolmeester en
de predikant aan, had het beheer over de
kerkelijke goederen en hief allerlei belastingen
voor de lokale kas. In vele opzichten was dit
college te vergelijken met de dorpsbesturen
elders.
Nu de inventaris van de heer Veltman gereed is
gekomen, kan pas worden onderkend hoe
complex de samenstelling van het archief is.
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Alleen al het feit dat nu 672 inventarisnummers
zijn opgenomen ter vervanging van de oorspron
kelijke 146 kan hiervoor als bewijs dienen.
De inventaris is voorzien van een inleiding met
een korte geschiedenis van de polder, een
literatuurlijst en een concordans op de inventaris
van Van Es.
Hoewel de geschiedenis van ’s-Graveland en de
polder vergeleken met andere polders in deze
streek vrij goed is beschreven in allerlei publika-
ties, zal deze inventaris zeker tot verdergaande
onderzoeken en geschiedschrijving bijdragen en
uitnodigen.

C.M. Abrahamse

Grepen uit Hilversums Historie van 900-1800
door Pieter Willem de Lange, geboren 10 maart
1887 te Alkmaar.
Onder de redaktie van Jan Lamme en Ed van
Mensch. Verschenen bij Uitgeverij Verloren te
Hilversum, 1990. 95 pp., ill.

Een fraai verzorgd boek met royaal aangebrachte
illustraties, dr De Lange waardig.
Het geeft een samenhangende keuze uit zijn vele
publikaties, dat wil zeggen, delen daaruit met
verbindende teksten. De oorspronkelijke
artikelen waren alle zorgvuldig gesteld na grondig
onderzoek.
De Lange was chemicus, later statisticus. Na zijn
pensionering hield hij zich eerst bezig met
genealogie; daarna dook hij in de geschiedenis
van Gooiland, speciaal in die van Hilversum. Hij
werd mede-oprichter van de Historische Kring
Albertus Perk en van de Stichting Tussen Vecht
en Eem. Zonder zijn niet aflatende ijver zouden
deze misschien nooit op gang zijn gekomen. De
Lange wilde hiermee onderzoek stimuleren en
tevens de mogelijkheid scheppen om resultaten te
publiceren.
De hoogbejaarde auteur is nog altijd geïnteres
seerd in de historie van dorp en regio. Op zijn
honderdste verjaardag hield hij nog een lezing
over de architect van het station in Hilversum. En
nu brengt hij een samenvatting uit een deel van
vroeger werk.
De Lange was vaak origineel in de keuze van zijn
onderwerpen en in de verwerking van zijn
bronnen, niet zelden eigengereid en controver
sieel. Zo herinner ik mij een artikel over welvaart
in Hilversum in de 19e eeuw en mijn reactie
daarop. Ook in het hier aangekondigde boek
plaats ik enkele vraagtekens.
Het boek bevat vier rubrieken: Gooise historie
van 900-1300; Gooise en Hilversumse historie van

1300-1650; Hilversumse historie van 1650-ca
1800; en Hilversumse huizen en woningen
1732-1850.
In deze rubrieken vindt men, als gezegd, een
keuze uit vroeger gepubliceerde artikelen. En wel
zo dat onderdelen daaruit, waar nodig, samenge
vat of herschreven en aangevuld (echter niet op
het toch belangrijke terrein der kerkgeschiedenis)
een samenhangend verhaal brengen over de
historie van Hilversum vóór 1800. Het vormt zo
een deel in de oorspronkelijk op vier bandjes
begrote geschiedenis van Hilversum. Hiervan
verscheen in 1987 het deeltje dat de periode
1870-1940 behandelde, geschreven door Ad
Leurs en Bert Stamkot.
Het hier aangekondigde boek is een belangrijke
hommage aan dr De Lange, als zeer verdienstelijk
speurder in en schrijver over Gooise historie. Het
toont overigens niet de diepgang, die vele der
artikelen wel te zien geven. Wie daarom meer
over zijn werk wil weten, raadplege allereerst de
Bibliografie P.W. de Lange in het tijdschrift
’Eigen Perk’jaargang7,1987, blz. 48-51. Wie alle
artikelen kent zal De Lange hoger schatten dan na
lezing van Hilversum 900-1800.

A.C.J. de Vrankrijker
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Diepe bouwput achter het Weeshuis te Naarden met op de achtergrond het Arsenaal

Verslag van de restauratie van het Burgerweeshuis
in Naarden

De verbouw en restauratie van het Burgerwees
huis in Naarden verlopen voorspoedig. Mede
dankzij het zachte weer ligt de bouw zelfs enkele
weken voor op het schema.
In december werd vooral gewerkt aan het casco
van de betonnen archiefkelder in de tuin. Het
storten van het beton geschiedde op een bijzon
dere wijze. Normaal wordt eerst de vloer gestort
en daarop de wanden in een bekisting van hout,
die achteraf weer wordt verwijderd. Bij het
Burgerweeshuis echter werd de bekisting voor de
wanden gemaakt van geprefabriceerde beton
platen. Daarna werden de vloer en de wanden in
één keer gestort. Het voordeel hiervan is dat de
vloer en wanden naadloos in elkaar overgaan,
waardoor het risico van lekkage vrijwel is
uitgesloten. Bovendien werd met deze manier van
werken tijd bespaard, want de betonnen ’bekis

ting' hoefde na het storten niet verwijderd te
worden.
Aan de buitenkant van de wanden en onder de
vloer werd een dikke laag isolatiemateriaal
aangebracht, die straks meehelpt om de tempera
tuur in de archiefkelder zo constant mogelijk te
houden.
Op de laatste vrijdag voor kerstmis kon zelfs het
dak van de archiefkelder worden gestort,
waarmee het casco werd voltooid. Tijdens de
feestdagen kon het verse beton goed uitharden.

Dirk Dekema
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Goois Museum

Uniek bronzen randbijl
pronkstuk Goois Museum

Onlangs verwierf de Stichting ter bevorde
ring van de belangen van het Goois Museum
te Hilversum een zeldzaam archeologisch
artefact. Het betreft een bronzen randbijl
van een kleine 30 cm lengte met randversie
ring. Het fraaie werktuig -daterend uit de
Bronstijd (ca. 1800 v.Chr.)- is een recente
vondst afkomstig van de Hoorneboegse
Heide te Hilversum. De bijl verkeert in
uitzonderlijk goede staat en is binnen
Nederland zonder gelijke.

Volgens de Bronstijd-deskundige, dr J.J.
Butler, komt dit type bijl voornamelijk voor
in Midden-Europa (Tsjechoslowakije/Zuid-
Duitsland) met een uitloop naar Scandina
vië. De vondst levert het zoveelste bewijs
voor de internationale ruilhandel in deze
periode van de prehistorie. Zo bezit het
Goois Museum tevens een bronzen mantel
speld met versiering in Noord-oost-Duitse
stijl.

Onderzoek van de Gooise grafheuvels en
Bronstijd-aardewerk had eerder verbanden
aangetoond met de Zuid-Engelse Wessex-
cultuur. De mensen achter deze rijke cultuur
waren verantwoordelijk voor de voltooiing
van Stonehenge, het beroemdste megalithi-
sche monument. De Nederlandse tak van
deze groep staat als Hilversum-cultuur te
boek en ontleent zijn naam aan de vindplaats
van een aardewerken ’gidsfossiel’ uit 1899.
Voor de prehistorische bijl -die door de
Hilversummer F.J.P. van Breemen is
gevonden- was er dan ook geen betere
’première’ denkbaar dan een ereplaats op de
expositie De fascinerende wereld van
Stonehenge. Temeer daar op een aantal
stenen zuilen van dit monument reliëfs zijn
afgebeeld van bronzen bijlen.

Het bijlsymbool komt reeds op megalithi-

sche monumenten uit de Nieuwe Steentijd
veelvuldig voor. Dat het bij het Hilversumse
exemplaar hoogstwaarschijnlijk niet om een
gewoon gebruiksvoorwerp gaat, valt af te
leiden uit de specifieke vorm, de afwezigheid
van gebruikssporen en het zeldzame
voorkomen van dit type randbijlen. Te
denken valt aan een ceremoniële of rituele
context als grafgift of depotvondst. Nader
onderzoek zal hieromtrent uitsluitsel
moeten geven. Met de Bijl van Hilversum
beschikt het Goois Museum en de Neder
landse archeologische wereld over een
nieuw en uniek topstuk.

(Dagelijks te bezichtigen tussen 12.30 en
16.30 uur. Behalve maandag.)

Bronzen rituele bijl, ca. 1800 B.C.
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Oproep

In de vaste presentatie van het Goois
Museum te Hilversum is een exemplaar van
de Gooise slofploeg tentoongesteld. Dankzij
de medewerking van enkele particulieren en
instellingen kon het museum in de afgelopen
periode 3 verschillende exemplaren van dit
type slofploeg tonen. Alle, tot op heden
gelocaliseerde ploegen, hebben echter
elders een bestemming gekregen en ook de
slofploeg, die nu nog is te zien, gaat binnen
kort terug naar de eigenaar, het Nederlands
Openlucht Museum te Arnhem, om daar in
een tentoonstelling te worden opgenomen.
Wie kan het Goois Museum aan een Gooise
slofploeg helpen? Het museum zal graag een
exemplaar in haar collectie willen opnemen.
Voor het bestuderen van de variaties van de
Gooise slofploeg moeten zoveel mogelijk
exemplaren beschreven en opgemeten
worden.
Indien u informatie over de Gooise slofploeg
bezit of een ploeg aan het museum te leen
wilt geven of overdragen, wordt u verzocht
contact op te nemen met het Goois Museum,
E.E. van Mensch. beheerder, telefoon (035)
292826. Het museum en de bezoekers zullen
u zeer erkentelijk zijn.

Het Goois Museum, Kerkbrink 6, Hilver
sum, is geopend dinsdag t/m zondag,
12.30-16.30 uur. Tel. 035-292826.

Goois Natuurreservaat

Eukenberg

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het FIN
(Fabrikantenvereniging Naarden) is in het kader
van haar 30-jarig bestaan een cheque van
ƒ 20.000,- aan de Stichting Steun Goois Natuur
reservaat overhandigd. Het FIN wilde hiermee
het belang onderstrepen van een gezonde woon-
en leefomgeving. De milieuaspecten zijn niet
meer weg te denken. Voor het herstel van de
Eukenberg is gekozen, omdat dit het enige
resterende project op Naardens grondgebied is.
De andere projecten in het kader van de aktie
’Kom op voor 't Gooi’ liggen verspreid in het
natuurreservaat. Verder kan de Eukenberg
beschouwd worden als het hoogste
(+ 14,3 m N.A.P.) kenmerkende punt op
Naardens grondgebied. Zodra het opknappen
van het uitzichtpunt bij het Magdalenabos gereed
is, zal gestart worden met de Eukenberg. De
trappen naar de bescheiden top zullen hersteld
worden. Bovenop zal een houten hekwerk en
banken geplaatst worden. Om de bezoekers
daadwerkelijk een mooi uitzicht te bieden zullen
een paar zogeheten zichtlijnen gecreëerd worden.

Magdalenabos

De werkzaamheden aan het uitzichtpunt bij het
Magdalenabos stagneerden door een onder de
grond aanwezige wegverharding. Ondanks deze
tegenslag zullen eind januari de werkzaamheden
rond zijn.

Zuiderheide

Het werk aan het raster ten behoeve van de
runderbegrazing op de Zuiderheide verloopt
voorspoedig.
Na het uitzetten van het tracé kon gestart worden
met het daadwerkelijk plaatsen van het 1,05 m
hoge raster. De aanblik van het vrijgemaakte
tracé ziet er in eerste instantie wat chaotisch uit.
Binnen één groeiseizoen zal deze ruige aanblik
verdwenen zijn. Het raster zal een lengte van
ongeveer 6.600 meter hebben. Via in totaal 33
doorgangen kan de bezoeker in het begrazings-
gebied komen. Circa 170 ha. wordt voor de vijftig
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jonge en volwassen runderen ingerasterd. Gezien
de onvermijdelijke verstoring door loslopende
honden van de kudde, vogels en andere fauna
moet binnen het raster de hond het gehele j aar aan
de lijn.

Buiten het raster (circa 70 ha.) mogen de honden
het hele jaar los. Over het algemeen zijn dit de
gebieden, die het dichtst bij de woonwijken zijn
gelegen. De hond kan dus altijd eerst even
rondrennen. Pas wanneer men via het klaphek of
wildrooster het begrazingsgebied ingaat, moet de
hond aan de lijn.
Met deze, voor het Gooi nieuwe beheersmethode
hopen wij dit unieke natuurgebied ook voor de
toekomst in stand te houden.

Marathon

De Kamer van Koophandel maakte op haar
nieuwjaarsreceptie bekend, dat door het
volbrengen van de marathon van New York door
twee van haar medewerkers een bedrag van
ƒ 32.000,- bijeen is gebracht. Het door de Gooise
bedrijven bijeen gebrachte sponsorgeld zal
besteed worden aan de begrazingsprojecten.

Jaap Vlaanderen, Goois Natuurreservaat
Telefoon: 035 - 214598
Postadres: Postbus 1001, 1200 BA Hilversum
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Activiteiten van de Vereniging
van Vrienden van het Gooi m%  M &

Jaarlijkse algemene ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi zal worden
gehouden op

donderdag 26 april 1990 om 20.00 uur

in theater 't Spant. Dr A. Kuyperlaan 3 te Bussum.

Voorlopige agenda
1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering op 27 april

1989
3. Jaarverslag over 1989
4. Rekening en verantwoording over 1989

Verslag van de kascommissie
Vaststelling van de begroting voor 1990
N.B. De bij de punten 2, 3 en 4 behorende
stukken zijn na 1 april a.s. op aanvraag verkrijg
baar bij de ledenadministratie (zie binnenzijde
omslag). De stukken liggen bovendien in de zaal
ter inzage.
5. Benoeming kascommissie 1990
6. Vaststelling contributie 1991
7. Bestuursaanvulling

In verband met statutair aftreden van dr A.M.
Voüte, na een 8-jarige bestuursperiode, stelt het
bestuur u voor ir J.W.G. Pfeiffer te benoemen tot
lid van het bestuur)*).

8. Mededelingen
9. Rondvraag

10. Sluiting

Pauze

Na de pauze volgt een lezing door dr J.T. de
Smidt, die als ecoloog verbonden is aan de
Universiteit van Utrecht. Sinds kort is hij
voorzitter van de Wetenschappelijke Adviescom
missie van het Goois Natuurreservaat.
De titel van zijn lezing luidt: "Beheer van de
natuur in het regionale ecosysteem Gooi en
Vechtstreek".
Toelichting:
Het grondwater van het Gooi, dat langzaam naar

het westen stroomt, is de levensader voor de
trilvenen en kranswiermeren van de Vechtstreek.
Dit ecologisch kostbare water wordt echter langs
de kortste en snelste weg uitgemalen op de Vecht.
Polderpeilen worden daartoe als maar verlaagd.
Het Gooi loopt leeg. Als het dan nog goed was
voor het leven in de Vecht, maar tegen diens vuile
water is het niet opgewassen.
Het tij keert. Onttrekken van grondwater in de
Gooise heuvels wordt vóór 1998 gehalveerd en als
het moet nog verder verlaagd. Vennen worden
gerestaureerd. Kwelwater uit polders aan de
Gooi-rand wordt naar natuurgebieden geleid.
Een restauratieplan van de Vecht is in aantocht.
-  Gaat dat snel en ver genoeg?
-  Wat doen de overheden?
-  Hoe reageren landbouw en drinkwaterbedrij

ven?
Elke ontwikkeling moet worden getoetst op zijn
gevolgen voor de ecologische samenhang in het
systeem Gooi en Vechtstreek.

Een definitieve agenda en programma voor deze
algemene ledenvergadering zullen nader worden
bekend gemaakt in de folder over de vaartochten
op het Naardermeer, die in de loop van maart aan
de leden wordt toegestuurd.

Noteer alvast de datum van de ledenvergadering
1990:
donderdag 26 april 1990!

(*) De heer Pfeiffer is geboren in 1928 te Utrecht.
Na zijn gymnasiumopleiding studeerde hij aan de
Landbouwhogeschool in Wageningen. Hij is tot 1
april 1988 werkzaam geweest bij het Ministerie
van Landbouw in diverse functies, onder meer
lange tijd in Noord-Holland bij Staatsbosbeheer
als Natuurbeschermingsconsulent en vervolgens
ook in Utrecht. De laatste jaren was hij directeur
Landelijke gebieden in Noord-Holland en
Flevoland. Momenteel is hij algemene voorzitter
van het KNNV (Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging) en lid van de Raad
Milieu en Natuuronderzoek.
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Zoals u inmiddels via de geschreven pers bekend
is, is een aantal nota’s verschenen, gericht op het
jaar 2015. Deze zijn te beschouwen als provinciale
en regionale uitwerkingen van de 4e Nota
Ruimtelijke Ordening. Te meer waar deze 4e
Nota zich nauwelijks uitlaat over onze regio zijn
de bewuste Nota’s van de lagere overheden, die
immers bij huis zijn, van des te meer belang.
De structuurvisie Noord-Holland 2015 is
besproken in een door GS bijeengeroepen
vergadering in Hilversum, waar een aantal
bestuursleden aanwezig was. Onderwerpen
waren voornamelijk Amsterdam en omgeving.
Wat het Gooi betreft bleek het algemene beleid in
hoofdzaak consoliderend. In sectorale nota’s
zullen de verwachte problemen verder worden
uitgewerkt.
De gewestelijke nota heeft de titel ’Regio
perspectief Gooi en Vechtstreek’ gekregen. Het
valt te verwachten dat de behandeling van deze
nota nog wel zal doorlopen tot ver in 1990, mede
onder invloed van de gevolgen van de gemeente
raadsverkiezingen. De nota voorziet in plannen
volgens drie scenario's:
1. De regio is vol;
2. Grenzen aan de groei en
3. Meegaan in de groei.
Zij gaan daarbij steeds verder op het gebied van
bevolkingsomvang, nieuwbouw, uitbreiding van
economische activiteiten en dus ook afbraak van
het natuurlijk karakter van het Gooi. Opvallend is
dat een samenhangende visie ontbreekt om de wel
degelijk in het rapport genoemde bedreigingen in
de natuur het hoofd te bieden. Al even merkwaar
dig is dat in dit 140 bladzijden dikke rapport nog
zelfs geen paragraaf kon worden ingeruimd voor
een visie op taak en toekomst van het Goois
Natuurreservaat. Ondanks het feit dat het
behouden van de ruimtelijke hoofdstructuur de
voornaamste doelstelling van beleid is, kiest het
gewestelijk bestuur vooralsnog voor het middens-
cenario. Tijdens een inspraakavond op 22 januari
heeft onze vereniging scherp stelling genomen
tegen deze zienswijze. Zelfs het meest gematigde
scenario gaat ons al veel te ver. Het is nu aan de
diverse gemeenten om te komen tot een beter
beleid.

Hilversum

De gemeente Hilversum heeft een nieuwe visie op
de toekomst van de stad gepubliceerd: Hilversum
op koers naar ’een levendige stad in het groen’.
Van dit uitgebreide rapport is een samenvatting
verspreid onder alle inwoners van Hilversum.
Enkele inspraakavonden, gericht op aparte
wijken en leeftijdsgroepen van de bevolking, zijn

vastgesteld. De ’groene organisaties’ hebben een
aparte bijeenkomst met de ambtenaren gehad.
Het bestuur heeft besloten schriftelijk bij de
gemeente onze bedenking tegen o.a. de verste
ning van Hilversum kenbaar te maken en te
pleiten voor betere groenvoorziening in de
binnenstad.
Ook heeft het bestuur gebruik gemaakt van de
mogelijkheid tot inspraak tegen de mogelijke
bouw van een kantoor voor de Koninklijke
Nederlandse Papierfabrieken aan de rand van
Hilversum (bij de A27), in de wijk Bonairelaan.
Zestien sprekers hebben de stem van hun
achterban laten horen. Van KNP-zijde was
eveneens grote belangstelling.
Wij hebben aan de Raad van Hilversum ons
standpunt ter kennis gebracht. Onze bezwaren
concentreren zich op een viertal punten:
-  Het feit dat de voorgenomen art. 19 procedure

de democratische gang van zaken voor het
vaststellen van het bestemmingsplan Bonaire
laan volledig ontkracht.

-  De strijdigheid met het streekplan.
-  De constatering dat de bouw van een kantoren-

pand (notabene met bezoekerscentrum) aan
een rijksweg, relatief ver van een station, haaks
staat op het rijksbeleid om het autogebruik
terug te dringen en

-  Last but not least: de aantasting van een stuk
natuurgebied.

Aangezien een verdeelde gemeenteraad tot
voortzetting van de procedure heeft besloten is
een en ander nu in handen van GS, die mogelijk
tot een nieuwe hoorzitting zullen besluiten.

Bussum

De Vrienden van het Spieghel hebben in
december ’89 een forumdiscussie georganiseerd
met als onderwerp ’de mogelijke bebouwing van
de Bussumse Meent’. Ook de Vrienden van het
Gooi hebben daarbij een bijdrage geleverd aan de
discussie. Het ziet er niet naar uit dat er voor de
eerstkomende periode serieuze plannen tot
bebouwing bestaan. De aanleg van een golfterrein
kwam niet ter sprake. Wel zal er vermoedelijk op
een klein hoekje een tenniscomplex worden
opgezet.

Goois Natuurreservaat - Rijwielpadenvereniging

De Rijwielpadenvereniging heeft meegedeeld,
dat zij van plan is een fietspad aan te leggen naar
de Magdalenaheuvel (Huizen), waar 'ons’
adoptieproject vordert. Het tracé van dit pad ligt
deels op grond van de gemeente Huizen en deels
op dat van het GNR. Negentig procent van de
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aanlegkosten komt ten laste van subsidiërende
instanties; een bedrag van ƒ 1.400,- resteert, te
betalen door de gemeente Huizen en het GNR,
ieder voor de helft. Na een desbetreffend verzoek
van de Rijwielpadenvereniging heeft het bestuur
besloten het deel GNR (ƒ 700,-) ter beschikking
te stellen.

Milieu-defensie

Van bovengenoemde vereniging kregen wij het
verzoek u attent te maken op hun actie 'handha
ving milieurecht', die zij voeren in samenwerking
met de Milieufederatie Noord-Holland. Zij doen
een beroep op uw aller medewerking milieu-over-
tredingen te melden, opdat de milieuvervuiling
kan worden bestreden. Uw plaatselijke politie
heeft hiervoor speciale contactpersonen aange
steld.
Wilt u uitgebreide informatie ontvangen over
bovengenoemde actie dan kunt u zich wenden tot:
Vereniging Milieudefensie, Damrak 26, 1012 LJ
Amsterdam, telefoon 020 - 221366.

Leven en laten leven is de titel van het boekje,
waarin een viertal grote milieu-organisaties een
pleidooi houden voor een schone toekomst. Deze
organisaties zijn: Natuurmonumenten, Natuur en
Milieu, Vogelbescherming en het Wereld Natuur
Fonds. Zij schetsen de grote lijnen van het natuur-
en milieubeleid dat nodig is om Nederland weer
een vitale natuur en een schoon milieu te
bezorgen en dat veel verder gaat dan het door het
kabinet Lubbers III voorgestane beleid.
Het aantrekkelijk uitgevoerde boekje kunt u
bestellen door overmaking van ƒ 12,50 op
girorekening 3150252 t.n.v. Milieuboek,
Amsterdam onder vermelding van 'Laten Leven’.

Met de Natuurwacht op stap

Dit voorjaar organiseert de Natuurwacht weer
een aantal wandelingen door enkele van de
mooiste delen van het Gooi. De wandelingen
staan onder leiding van ervaren gidsen. Deelname
staat open voor Vrienden van het Gooi en
donateurs van TVE. Introducés zijn van harte
welkom.

Uilenexcursie bij kasteel Groeneveld

Datum excursie: zaterdag 3 maart. Vertrektijd:
21.00 uur. Duur wandeltocht: 1,5 uur. Vertrek
punt: de parkeerplaats voor kasteel Groeneveld
te Baarn; bereikbaar via de Zandheuvelweg of de
Amsterdamse Straatweg. Maximum aantal
deelnemers: 35 personen. Voor deze wat
avontuurlijke tocht is tijdige aanmelding
noodzakelijk. Zie onderstaande telefoonnum
mers. Bij slecht weer kan de tocht vervallen.

Het duister van het nachtelijk bos oefent op
menigeen een geheimzinnige bekoring uit. De
stilte suggereert een niet bestaande rust in het
dierenrijk; tal van soorten ontplooien juist dan
hun grootste aktiviteit. Het vroege voorjaar is bij
uitstek de tijd om de uilen te horen. Echt iets om
eens mee te maken. Het belooft een boeiende
wandeling te worden, zelfs al zouden deze vogels
het onverhoopt laten afweten.

Laarderwasmeer

Datum wandeling: zaterdag 21 april. Vertrektijd:
10.00 uur. Duur wandeltocht: 2 uur. Vertrekpunt:
het 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. Geen
wonder, want dit afgesloten natuurgebied is
landschappelijk zeer aantrekkelijk. De Natuur
wacht voert u mee door een bijzondere verschei
denheid aan landschaptypes met hun specifieke
flora en fauna. Op een klein oppervlak treft u
ondermeer heideveldjes aan, waaronder één van
de laatste stukjes natte heide van het Gooi, fraaie
bospartijen, aktieve zandverstuivingen, plassen
en open gras- en mosvlaktes. Hier kunt u
bijvoorbeeld Riet en Heidespurrie -  soorten van
totaal uiteenlopende milieus -  vrijwel naast elkaar
aantreffen. Vanuit de vogelobservatiehut kunt u
een blik slaan op de aanwezige watervogels.
(Neem wel een verrekijker mee!)
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Vogelexcursie langs de Gooimeerkust

Datum wandeling: zaterdag 12 mei. Vertrektijd:
09.00 uur. Duur wandeltocht: 2,5 uur. Vertrek
punt: het Roefje, aan het einde van de oude haven
van Huizen, nabij de pier.

In de maand mei leggen de vogels een grote
activiteit aan de dag. Aan de Gooikust is de
verscheidenheid aan vogelsoorten groot. Met wat
geluk kunnen er interessante waarnemingen
worden gedaan. Een uitstekende gelegenheid
dus, om met de gids en aanwezige vogelaars uw
vogelkennis verder op te frissen. Eerst wordt de
oude Huizerpier bezocht om vandaar de watervo
gels te verkennen. Vervolgens leidt de excursie
langs de vroegere Zuiderzeekust richting
Oud-Naarden, waar een kopje koffie kan worden
gedronken. De weg terug leidt door het vogelrijke
Valkeveense bos- en akkergebied. (Vergeet niet
een verrekijker mee te nemen.)

Landgoed Gooilust

Datum wandeling: zaterdag 9 juni. Vertrektijd:
10.00 uur. Duur wandeltocht: 2 uur. Vertrekpunt:
de achteringang van het landgoed aan de
Corverslaan, die loopt tussen Leeuwenlaan en
Beresteinseweg, aan de grens tussen ’s-Graveland
en Hilversum.

Gooilust dat eigendom is van Natuurmonumen
ten, is een van de befaamde ’s-Gravelandse
landgoederen. Van de vroegere Barokstijl en de
latere Engelse landschapsstijl zijn nog tal van
elementen terug te vinden. Het landgoed is door
zijn gevarieerde opbouw met afwisselend bos,
cultuurland en waterpartijen bijzonder rijk aan
flora en fauna.

Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u zich
wenden tot de secretaris van de Gooise Natuur-
wacht, de heer J. Kamies. Telefoon: 02159 -15995
(graag na 17.00 uur). Uitsluitend voor de
Uilenexcursie óók telefoonnummer 035 - 11634
(na 17.00 uur).

Noteer de excursiedata alvast in uw agenda!

f
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TVE activiteiten
Open dag TVE op 19 mei

De jaarlijkse Open Dag zal TVE dit jaar
houden in Baarn. Deze dag is toegankelijk
voor begunstigers van TVE, de leden van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi en
alle overige belangstellenden. Aan het
bijwonen van de ochtendbijeenkomst zijn
geen kosten verbonden.

Het voorlopige programma ziet er uit als
volgt.

09.30 uur: ontvangst met koffie op Kasteel
Groeneveld

10.00 uur: opening door de burgemeester
van Baarn, daarna openbare vergadering
TVE

10.30 uur: inleidingen over:
-  Soestdijk en Groeneveld

-  historie en herstel van het landgoed
Groeneveld

-  rondom Paleis Soestdijk
en presentatie van de film 'Baarn en de
Eem’.

Na een aperitief en gezamenlijke lunch kan
men ’s middags een keuze maken uit de
volgende excursies:
-  wandeling romdom Kasteel Groeneveld

met bezoek aan de ijskelder
-  bezichtiging van Kasteel Groeneveld en

tentoonstellingen
-  bezoek aan het Oranje Museum en de

Koninklijke Wachtkamer
-  wandeling door het Baarnse bos
-  fietstocht naar de Lage Vuursche
-  wandeling naar het centrum van Baarn

met bezoek aan de N.H. kerk

Definitieve gegevens over deze dag zullen
worden gepubliceerd in het speciale Baarn-
nummer van Tussen Vecht en Eem, waarbij
ook een antwoordkaart zal worden gevoegd.
Reserveer nu reeds in uw agenda:
zaterdag 19 mei, Open Dag TVE.

* f l »  E
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Varia

Auteurs

B.J. van der Kolk (geb. 1926). Studeerde biologie
in Amsterdam. Was tot 1984 researchmedewerker
van Philips Duphar te ’s-Graveland. Doet
onderzoek naar de geschiedenis van Ankeveen.
Woont te Hilversum.

Verantwoording illustraties
Titelpagina: Buiten is dichtbij. Amsterdam boek 1976
Ter Sype: coll. Goois Museum, tekeningen auteur
Chirurgijns: coll. auteur
Pionier: foto’s eigendom auteur
Echobos: tekeningen naar basisschets van het kadaster
(1840)
Spanderswoud: coll. Goois Museum
Zwanen: tekeningen zwanenkoppen Fred van Klaveren,
Breukelen
Actualiteiten: foto Gem. werken Naarden
VVG: foto uil Jan den Besten
TVE activiteiten: eigendom B. Grootendorst, Oostkapelle

dr W.K. Kraak (geb. 1914). Classicus. Tot zijn
pensionering leraar klassieke talen en conrector
aan het Nieuwe Lyceum te Hilversum. Van 1968
tot 1972 was hij vice-voorzitter van de Vereniging
van Vrienden van het Gooi. Thans maakt hij deel
uit van de Raad van Advies. Ontving in 1974 het
erelidmaatschap van deze vereniging. Lid van de
redactie van TVE/VVG tijdschrift. Woont te
Bussum.

drs H.E. van der Lans (geb. 1948). Bioloog.
Directeur van het biologisch adviesbureau
Ecoplan, te Groningen.

R. Loenen (geb. 1935). Docent luchtvaart Interne
bedrijfsschool Holland-International, Rijswijk.
Publicaties in het tijdschrift van de Historische
Kring Loosdrecht. Woont te Austerlitz.

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 mede-
initiatiefnemer voor de oprichting van TVE.

dr A.C.J. de Vrankrijker (geb. 1907). Publiceerde
veel op het terrein van de sociale geschiedenis van
Nederland en de geschiedenis van het Gooi. Was
voorzitter van de redactie van TVE van de
oprichting in 1970 tot en met 1987.
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Detail:
Kazak 2 9e eeuw

Over Perzische tapijten zijn
duizend-en-één verhalen te vertellen.
In de rijke traditie van de tapijtkunst
heeft de symbolische waarde van
bepaalde motieven altijd een grote rol
gespeeld. Van Blaricum en Vis kent als
geen ander de diepere betekenissen die
in een kwaliteitstapijt zijn verweven.
Die bijzondere kennis gebruiken wij om
de waarde van een tapijt te beoordelen.

Door de jaren neen hebben wij
een befaamde kollektie opgebouwd die
met zorg in stand wordt gehouden.
Maar wij laten u ook genieten van de
mystieke dimensie die in een Perzisch
tapijt verborgen zit.

VAN BLARICUM EN VIS
PERZISCHE TAPIJTEN

Van Blaricum en Vis vertelt u meer over een Perzisch tapijt dan de prijs alleen

Voor meer informatie kunt u onze brochure schriftelijk aanvragen.

's-Gravelandseweg 35,1211 BP Hilversum
Telefoon 035-18434
(hoek Alb. Perkstraat)

J.D.R. Nienaber & Zn. b.v.

T l
LidNVMj

Makelaars/Taxa teurs
onroerende goederen

Administratie

Assurantiën/Hypotheken

Woninggids op aanvraag

Stationsplein 10 1404AMBussum Tel. 02159-45674 Telefax 02159-40408
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