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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'.
Bestuur
voorzitter ir J.W.G. Pfeiffer,
Van Tienhovenlaan 23, 1412 EB Naarden,
02159-41637
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
dr C. Dudok de Wit, Bussum, 02159-12420
A. Farjon, Huizen, 02152-62857
E. Goldfinger-Albertis, Hilversum, 035-210423
drs J. Kwantes, Bussum, 02159-35970
drs S.R. Roest, Blaricum, 02153-14438

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
waarvan de bezittingen aan de gemeente Hilversum
zijn overgedragen.

Dagelijks Bestuur
voorzitter mr. F. Le Coultre,
Koningin Wilhelminalaan 1,
1261 AG Blaricum, 02153-83013
secretaris E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer,
Brediusweg 14a, 1401 AG Bussum, 02159-13630
penningmeester ir. G. Padt,
Rembrandtlaan 69, 1412 JN Naarden, 02159-40701
leden
K. Kool, Laren, 02153-15680
dr. P. Leupen, Hilversum, 035-45704.
drs. Maria W.J.L. Boersen, Naarden, 02159-46926

Aanmelding donateurschap / abonnement
ir. G. Padt, Rembrandtlaan 69,
1412 JN Naarden, 02159-40701.
Minimum bijdrage ƒ 20,- per jaar.
Postbankrekening 3892084;
Bankrekening 47.62.75.199
t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem.

T.V.E. overkoepelt onder andere Historische
Kringen in Ankeveen, Baarn, Blaricum, Bussum,
Eemnes, 's-Graveland, Hilversum, Huizen,
Kortenhoef, Laren, Loosdrecht, Muiden, Muider-
berg, Naarden en Weesp, musea in Hilversum,
Huizen, Laren en Naarden, alsmede archeologische
en genealogische organisaties.
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350 Jaar trekvaart Naarden-Muiden

Dirk Dekema

Het is dit jaar precies 350 jaar geleden dat de
trekvaarten tussen Naarden en Muiden en
tussen Muiden en Diemerbrug werden
aangelegd.
Op 16 mei, de dag waarop het werk in 1641
werd aanbesteed, zijn de burgemeesters van
Naarden en Muiden elkaar tegemoet
gevaren om deze verjaardag feestelijk te
herdenken. Ongeveer in het midden, nabij
de Hakkelaarsbrug, hebben zij elkaar
ontmoet. Bij die gelegenheid heb ik in het
kort de geschiedenis van deze voor het Gooi
zo belangrijke vaarverbinding verhaald. Het
hierna volgende is een schriftelijke bewer
king van dat verhaal.

Vóór de aanleg van de vaarten kon men over
land en over zee van Amsterdam naar
Naarden reizen. Over land via Muiden over
de Zuiderzeedijk of via Weesp over de
Vechtdijk. Het vrachtvervoer vond groten
deels plaats over de Zuiderzee. Naarden
beschikte toen nog over een zeehaven, die
echter voortdurend dreigde te verzanden.
Het openhouden ervan bracht hoge kosten
met zich mee.
Goede verbindingen met het achterland
waren en zijn voor een grote stad als
Amsterdam van levensbelang. Deze stad
nam dan ook initiatieven om te komen tot
betere verbindingen. In 1637 werd een weg
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De stadsomroeper van Naarden leest de oorkonde voor
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aangelegd naar Weesp en ’s-Graveland.
Voor Naarden en Muiden betekende dit een
concurrentie voor het vervoer van personen
en goederen richting Gooi.
Toen Amsterdam enkele jaren later met
plannen kwam voor de aanleg van een
vaarverbinding en een weg over Muiden
naar Naarden waren zij graag bereid aan
deze plannen mee te werken.
De voordelen van een dergelijke verbinding
waren: een korte rechtstreekse verbinding;
een veilige verbinding over binnenwater;
door het gebruik van trekschuiten niet
langer afhankelijk van de wind. Voor
Naarden was belangrijk dat de zeehaven niet
langer onderhouden hoefde te worden.
Voor Amsterdam was ook het militaire
aspect belangrijk; Naarden was een belang
rijke schakel in de verdediging van de
hoofdstad.
Om een rechtstreekse verbinding tot stand
te brengen tussen Naarden en Amsterdam
kon worden volstaan met het graven van een
vaart van Naarden naar Muiden en van
Muiden tot aan Diemerbrug. Daar sloot de
vaart aan op de vaarten die door Amsterdam
waren gegraven bij de inpoldering van de
Diemer- en Watergraafsmeer.

Op 10 maart 1640 namen de vroedschappen
van Muiden en Naarden een besluit tot het
graven van een trekvaart en wagenweg op
Amsterdam.
De te graven vaart ging over de landerijen
van vele eigenaars, die vaak geen belang
hadden bij de aanleg, integendeel zelfs,
boeren zagen hun gronden ineens in tweeën
gesplitst; ook de waterhuishouding van het
gebied werd verstoord. De polders rond
Naarden konden hun overtollig water niet
langer direct op de Zuiderzee lozen. Er
moesten nieuwe sloten gegraven worden en
molens worden gebouwd.
Om deze problemen te kunnen aanpakken
had men de toestemming van een hogere
autoriteit nodig: de Staten van Holland. Op
25 oktober 1640 en 30 april 1641 verleenden
deze de benodigde octrooien voor de aanleg
van de vaarten met jaagpad en waterweg.
Dit octrooi gaf de mogelijkheid om gronden
aan te kopen of zelfs te onteigenen, als dat
nodig was.
Overeengekomen werd dat de drie deel
nemende steden het project gelijkelijk
zouden financieren. De kosten voor de
aankoop van de gronden en de aanleg
bedroegen uiteindelijk ongeveer 70.000
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gulden. Dat bedrag was voor een stad als
Amsterdam geen probleem, maar Muiden
en Naarden konden niet zo maar een derde
van 70.000 gulden neertellen. Daartoe
kozen zij een oplossing die in die tijd wel
vaker gebezigd werd. Zij ’leenden’ het
bedrag uit de kas van de weeshuizen. Deze
instellingen werden bestuurd door wees
meesters, die jaarlijks aangesteld werden
door het stadsbestuur en konden dus
eigenlijk geen nee zeggen.
Overigens is van terugbetalen niet veel
terechtgekomen. Nog in de jaren vijftig van
deze eeuw, dus na ruim 300jaar, ontving het
Weeshuisfonds van Naarden nog altijd de
helft van het batig slot van de rekening, als
dat er was (maar vaak was dat er niet).
De benodigde bestekken voor het werk
werden door Amsterdam opgezet. Dit lag
voor de hand, want in deze stad was de
expertise en de mankracht aanwezig voor
een dergelijk project.
Op 16 mei 1641 werd het werk aanbesteed.
Het gehele traject was daartoe verdeeld in
percelen van 100 Rijnlandse roeden (376
meter). Voor elk stuk kon men inschrijven,
als er maar twee personen zich als borgen
beschikbaar stelden. Er waren veel kleine

zelfstandige ondernemers die zich inschre
ven, grote investeringen waren niet nodig,
want met een schop en kruiwagen kwam je
een heel eind. Door het grote aantal
’aannemers’, kon het werk snel uitgevoerd
worden. Dat moest ook wel, want volgens
het bestek diende het werk op Sint Pieters-
dag opgeleverd te worden. Dat was op
1 augustus, slechts elf weken later. Het lijkt
erop dat deze datum gehaald werd of in ieder
geval niet ver overschreden. Op 28 septem
ber werd het geïnspecteerd door de land
meter. Het is haast niet voor te stellen, dat
met de toenmalige technieken een dergelijk
project in zo korte tijd kon worden uitge
voerd.
De drie steden waren gezamenlijk eigenaar
van de vaarten en wegen. Het beheer werd
gevoerd door een college van gecommitteer
den, later commissarissen genoemd. Dit
college werd gevormd door afgevaardigden
uit de stadsbesturen. De omvang en samen
stelling van het college is in de loop der tijd
verschillende malen gewijzigd. In de 18e
eeuw bestond het college nog uit 21 personen
(zeven uit elke stad). Tegenwoordig bestaat
het, als ik goed ben geïnformeerd, nog
slechts uit vier personen.
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De vaarten werden onderhouden uit de
inkomsten die men verkreeg uit de drie
tollen die werden geheven: bij de Hakke-
laarsbrug, bij de Papelaan en bij de Vinken-
brug.
Deze watertollen werden Gabellen
genoemd. De hoogte van de tol was geregeld
in het verleende octrooi. Er bestonden
vrachtlijsten waarop elk denkbaar goed
omschreven was met de daarbij horende
prijs. Zo betaalde men voor een korf
rozijnen of een pot kandijsuiker 2 stuivers,
voor een vet varken 4 stuivers (voor een
mager 2 stuivers) en voor een hele koets
2 gulden. Pas in 1863 werd dit systeem
veranderd, omdat de bepalingen uit 1640 in
strijd waren met de nieuwe gemeentewet.
Voortaan werd er tol geheven op basis van
de tonnage van de schepen.
In 1839 werd de wagenweg naast de vaarten
(niet te verwarren met het jaagpad) overge
dragen aan het Rijk. Spoedig daarop werd
deze verhard met klinkers. Vandaar de
naam Rijkstraatweg.
Bij deze overdracht werd geregeld dat de
weeshuizen van Naarden en Muiden, aan
wie de schulden nog niet waren afgelost,
eeuwigdurend een jaarlijkse vergoeding van
250 gulden zouden ontvangen van het Rijk.
Deze uitkering is in Naarden betaald tot aan
de opheffing van het weeshuisfonds in 1966.
Wat er daarna mee is gebeurd, is mij niet
bekend.
Vanaf 1840 is er ook sprake van één college.
Daarvóór bracht elke stad zijn eigen
secretaris en penningmeester mee. Er
bestaan tot 1840 dan ook drie verschillende
reeksen van notulen.
Rond 1870 verloor Amsterdam zijn belang
stelling voor de vaarten. De hoofdstad werd
nu beter dan ooit ontsloten na de aanleg van
de spoorweg en van het Merwedekanaal. De
verbinding met het Gooi werd voor Amster
dam van minder belang. Zij wilde af van de
watertollen en van de exploitatie van de
vaart en jaagpad. Voor de Gooise steden lag
dit natuurlijk anders, zij hadden alle belang
bij een goede verbinding en wilden dan ook
een voortzetting van de tolheffing.
Min of meer gedwongen door Gedeputeerde
Staten moesten zij toelaten dat Amsterdam

uit het verbond stapte. Pas daarna kregen
Muiden en Naarden toestemming om de
tolheffing voort te zetten.
Op 17 december 1873 droeg Amsterdam al
haar bezittingen en eigendommen in de
vaarten tussen Diemerbrug en Naarden over
aan Muiden en Naarden.
De vaarverbinding heeft in de afgelopen drie
en een halve eeuw zijn diensten meer dan
bewezen. Het was de belangrijkste verkeers
ader naar het Gooi.
Over het water werd het zand aangevoerd
nodig voor de uitbreidingen van Amster
dam. Over het water werden ook brieven,
pakketten en passagiers vervoerd, die in
Naarden met de Hamburger postwagen uit
Duitsland kwamen.
En omgekeerd werd het Gooi uit Amster
dam bevoorraad door de beurtschipper, die
nog tot lang in deze eeuw heen en weer heeft
gevaren.
Na de aanleg van genoemde spoorweg en
kanaal liep het gebruik langzaam maar zeker
achteruit. Het werd een verbinding van
plaatselijk belang. In 1862 bedroeg het
aantal schepen dat de tol bij de Hakkelaars-
brug passeerde 10.000, in 1965 waren dat er
nog maar 1000.
Vooral na de aanleg van de rijksweg
nummer 1, in de jaren dertig, nam het belang
van de vaart en straatweg als verbinding met
Amsterdam snel af.
Misschien dat in de toekomst hierin verande
ring komt, als ooit nog de vaarverbinding
tussen Naarden en het Gooimeer tot stand
komt, en de vaart niet langer doodloopt in
Naarden.
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De katholieke kerkgeschiedenis
tussen Vecht en Eem
M.F.G. Parmentier

Vondsten in het archief O.R-C.

Eerder in dit tijdschrift (september 1989, 7e
jaargang, nr. 3) verscheen het eerste deel
van de weergave van diverse documenten
betreffende pastoraat aan katholieken
tussen Vecht en Eem (1638-1646) door Dr
M.F.G. Parmentier. Twee volgende
artikelen over dit onderwerp werden toen
aangekondigd, maar zijn, na overleg met de
auteur, niet gepubliceerd.
Mede naar aanleiding van vragen uit onze
lezerskring wordt nu een samenvatting van
het tweede deel gepubliceerd met goed
keuring van auteur en uitgever. De originele
tekst is verschenen onder de titel 'Het
pastoraat aan katholieken tussen Vecht en
Eem (1638-1646)’ in de publicatieserie
Stichting Oud-Katholiek Seminarie,
aflevering 22, Amersfoort 1991. Het kan
besteld worden bij de boekhandel of direct
bij de uitgever: Oud-Katholiek Boekhuis,
Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amers
foort (ISBN 90-70596-56-3; prijs ƒ 10,-).

In deze aflevering over de perikelen in de
Gooise katholieke gemeenschap in de 17e
eeuw, komt de strijd tussen de regulieren en
seculieren, alsook die tussen de seculieren
onderling aan de orde. De hoofdpersonen
zijn: pastoor Berthold Ingels en pater
Godfried Franken.
Ingels voelt zich in zijn positie bedreigd (hij
bedient al vanaf 1617 grote delen van het
Gooi) en Franken probeert zich een positie
in Naarden te veroveren.
Intermediair is de coadjutor De la Torre, die
door beide partijen bestookt wordt met
brieven om te bemiddelen in het conflict.
Aan de zijlijn staan de gelovigen aan wie
gevraagd wordt een oordeel uit te spreken
over het al dan niet functioneren van hun
geestelijke leiders.

Portret van Tijmen de Saijer
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Verder komt de terreinafbakening aan de
orde, met name voor de dorpen Eemnes,
Baarn en Laren, waar de assistenten van
Ingels, de pastoors Tijmen de Saijer en
Floris van Vianen, de parochies bedienen.
Vooral na het aftreden van Ingels, rnaar
waarschijnlijk ook als gevolg van de span
ningen met Franken, liepen de conflicten
tussen beide pastoors en hun volgelingen
dermate op, dat het noodzakelijk werd hun
pastorale bevoegdheden territoriaal vast te
leggen.
Ook in deze zaak fungeert De la Torre als
bemiddelaar.
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Woonhuis van pastoor Ingels te Ankeveen

Strijd om het Pastoraat in het Gooi

Het Pastoraat van Naarden, 1641l)

Aangezien er in de stad Naarden zelf sinds
de jaren zeventig van de 16e eeuw geen
katholieke priester meer woonde, leek deze
stad een geschikt terrein voor de missie-ijver
van de Jezuïeten. Een van de leden der
Sociëteit, pater Godfried Franken, oefende
er al gedurende enige tijd de pastorale taken
uit en had zich er (metterwoon?) gevestigd.
Mede op aandrang van de burgers van
Naarden, die zich op kerkelijk gebied
enigszins verwaarloosd voelden, meende de
overste van pater Franken een verzoek aan
de nuntius te Keulen te moeten richten om
Naarden als missieterrein aan zijn orde toe
te kennen. Dit verzoek werd ondersteund
door de Besluiten van de kardinalen van de
Vaticaanse congregatie ’De Propaganda
Fide’ (= voor de verbreiding van het geloof)

van 1 mei 1623. Deze Besluiten waren
destijds opgesteld om de moeilijke verhou
ding tussen de reguliere en seculiere
pastores in de Nederlanden te regelen. De
reeds bestaande reguliere staties werden er
met name in genoemd. Naarden en Weesp
waren daar nog niet bij.
Belangrijk is paragraaf 16 uit deze Beslui
ten2̂ , waarin staat dat de Jezuïeten ergens,
met medeweten van de apostolisch vicaris,
mogen komen preken, biechthoren en
catechese geven, mits ze door de katholieken
ter plaatse daartoe worden uitgenodigd.
Verder bood de overeenkomst van 12
oktober 1624 tussen Rovenius en de overste
der Jezuïeten extra grond aan het verzoek,
met name artikel 8 daaruit, dat luidde:
Indien regulieren naar plaatsen worden
gezonden waar geen priester woont, zal de
apostolisch vicaris hen dit niet verhinderen,
maar hen zelfs met alle ijver en welwillendheid
ondersteunen^.
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In de brief aan de nuntius wordt met nadruk
gewezen op de kwaliteiten van pater
Franken, diens ervaring ter plaatse, behulp
zaamheid en godsvrucht.
Hoewel het verzoek in eerste instantie het
toestaan van de uitoefening van pastorale
taken in Naarden door pater Franken
betreft, wil diens overste tevens de stad
Naarden als arbeidsterrein voor zijn Socië
teit veilig stellen. Hij besluit de brief
namelijk als volgt: Als hij (Franken)
vanwege gevangenschap of ziekte o f om
andere reden het werk te Naarden niet meer
zou kunnen doen, verzoeken wij dezelfde
volmachten vooreen priester van de Sociëteit,
door zijn oversten aan te wijzen.

Een kleine enquête onder de katholieken van
Naarden, 29 mei 16424’

De pastorale activiteiten van pater Franken
in Naarden en het daarop volgende verzoek
van diens overste aan de nuntius, vormden
een bedreiging voor de positie van pastoor
Ingels, die al sedert 1617 in het Gooi
werkzaam was. Vanuit zijn landgoed de
Ingelenburg te Ankeveen bediende hij grote
delen van het Gooi en in 1642 had hij
officieel de pastorale zorg over Naarden.
De concurrentie van de regulieren noopte
hem tot actie om zijn positie veilig te stellen.
Een probleem hierbij was dat er inderdaad
in Naarden zelf geen katholieke geestelijke
woonde. Pastoor Ingels was echter de
mening toegedaan dat de weinige katholie
ken in Naarden voldoende van buitenaf
verzorgd konden worden. Bovendien achtte
hij de situatie op dat moment nog te gevaar
lijk om een priester in de stad te laten
wonen. De herinneringen aan de wreed
heden van de katholieke Spanjaarden in
1572 leefden nog sterk. Door regeerders,
predikanten en het ’gemene grauw’ werden
de katholieken in een zeer direct verband
gebracht met de Spanjaarden. Dit idee werd
nog versterkt door het verblijf in Naarden
van een ’uitheemse kapitein’, die de katho
lieken enigszins zou beschermen. Wellicht
kreeg pater Franken daardoor de kans zich
in Naarden te profileren.
Pastoor Ingels richtte zich met een zevental

vragen direct tot de Naardense katholieken.
Negen van hen beantwoordden de vragen
tot genoegen van pastoor Ingels. Op de
vraag of zij iets tekort gekomen waren ten
aanzien van het toedienen van sacramenten
door het ontbreken van een priester in geval
van nood, kwam unaniem een negatief
antwoord. Van het Woord Gods waren ze
nooit gedurende langere tijd verstoken
geweest, wel incidenteel, maar dat was
uitsluitend te wijten aan de situatie in de
stad.
De negen Naarders bevestigden dat er in de
naburige plaatsen voldoende mogelijkheden
waren de sacramenten te ontvangen en het
Woord Gods te horen.
Ze waren het met pastoor Ingels eens, dat de
gevaarlijke situatie en de zware vervolgin
gen, waaronder Naarden te lijden had
gehad, er de oorzaak van waren dat er in de
stad zelf zo lange tijd geen priester gewoond
had en ze oordeelden het vooralsnog niet
verstandig, gezien de houding van de
regeerders, predikanten en het ’gemene
grauw’, ten opzichte van de katholieken, een
priester binnen de stadspoorten te laten
wonen.
Nooit had nog een in de buurt wonende
priester geweigerd te hulp te komen wanneer
daarom verzocht werd.
Op Ingels’ vraag of de katholieke zaak niet
nog ernstiger in gevaar zou komen wanneer
er provocerende bijeenkomsten werden
gehouden en vooral wanneer de ’uitheemse
kapitein’ zou zijn vertrokken, antwoordden
de geënquêteerden eveneens unaniem
bevestigend.
Ten slotte oordeelden zij het voor zowel de
gemoedsrust van de katholieken als voor de
religie zelf beter, dat Naarden op voorzich
tige en vooral niet provocerende wijze,
vooralsnog bediend moest blijven worden
door priesters uit de omliggende gemeenten.
Beter was het voorlopig alles bij het oude te
laten. Pas wanneer de situatie ter plaatse
gunstiger werd, kon er een priester binnen
de stad komen wonen. Ze waren volkomen
tevreden met de reeds lang bestaande
toestand. En als deze zich al zou verbeteren,
dan nog wilden ze liever priesters uit de
buurt vragen, die al bij het volk bekend
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waren, dan een vreemdeling aantrekken.
Ingels kan met deze antwoorden tevreden
zijn en dat is hij dan ook.

Pastoor Ingels roept coadjutor De la Torre te
hulp, 12 juni 16425'

Inmiddels zijn de activiteiten van de Jezuïe
ten in Naarden toegenomen. Godfried
Franken en Petrus Laurentius (een uit
Frankrijk afkomstige Jezuïet die later te
Amsterdam de R.K. kerk de Krijtberg
stichtte)6*, zijn in Naarden komen preken en
worden daarbij gesteund door een rijke
Naardense burger, die goede contacten
onderhoudt met het stadsbestuur.

A 'C  v<2 cC{Jry4̂
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Handtekening van pastoor Ingels, 1642

Ingels voelde zich in het nauw gedreven en
verzocht De la Torre om zijn gezag in
Naarden te bevestigen. Ter ondersteuning
sloot hij zijn aan de Naardense katholieken
gestelde vragen en hun antwoorden daarop,
bij.
Hij verwachtte dat de apostolisch vicaris
Rovenius hem een hernieuwde en uitgebrei-
dere volmacht zou geven voor zowel
Naarden als de buitenwijk Bussum, waarmee
hij de Jezuïeten-indringers zou kunnen
weerstaan. Deze hadden immers nooit
officieel enige bevoegdheid gekregen om in
Naarden en omgeving te preken, laat staan
de sacramenten toe te dienen.
Ook voor Blaricum en Hilversum vroeg hij
een hernieuwde bevestiging van zijn
bevoegdheden daar.

Ingels had gelijk met zijn bewering dat de
paters onrechtmatig bezig waren in Naarden.
Pas in 1652 is in een geheim verdrag door
Rovenius de Naardense Statie aan de orde
der Jezuïeten toegewezen. Pastoor Ingels
vertrok datzelfde jaar naar Amsterdam,
waar hij in 1653 overleed.
Ook Rovenius oordeelde dat pater Franken
illegaal bezig was. fa zijn missieverslag aan
Rome uit 1642 sprak hij van een oproerig
man van de Sociëteit, die de menigte
opstookte en daarin zelfs door zijn overste
gesteund werd.

Rovenius kiest voor pastoor Berthold Ingels,
20 juni 16427'

Rovenius bevestigde Ingels' bevoegdheden
in Naarden en Bussum, waarom deze in het
hierboven genoemde schrijven verzocht.
Nadrukkelijk stelde Rovenius dat noch de
Jezuïeten, noch enige andere regulieren de
bevoegdheid hadden om in Naarden en
omgeving te preken, bijeenkomsten te
houden of sacramenten te bedienen,
hetgeen hen ook schriftelijk was medege
deeld. Hij spoorde Ingels aan, wanneer zij
het desondanks waagden zich in Naarden of
omgeving in te dringen, hen dit te ver
hinderen.
Enige onduidelijkheid bestaat er ten aanzien
van de in dit schrijven voorkomende
ontheffing van Ingels’ bevoegdheden in
Blaricum en Hilversum. Op 12 mei 1642 zou,
op verzoek van Ingels zelf, het ontslag van
het pastoraat in deze gemeenten aanvaard
zijn.
Daar de originele stukken gedeeltelijk
verdwenen zijn, is niet meer na te gaan of en
wanneer Ingels om dit ontslag gevraagd
heeft. Gezien de brief van 12 juni 1642 lijkt
dat erg onwaarschijnlijk.

Godfried Franken verweert zich, 20 januari
16438*

Er is één brief van pater Franken zelf
bewaard gebleven. Aan handschrift en
inhoud herkennen wij een gedreven mens,
enerzijds vol initiatieven, anderzijds geïrri
teerd doordat hij zich gedwarsboomd voelt
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door de kerkelijke ’establishment', de
seculiere priesters die onder de apostolisch
vicaris werken.
In zijn brief zinspeelt Franken op zaken die
voor een deel in voorgaande stukken aan de
orde zijn gekomen, zoals het optreden van
Ingels en het gesprek met Ebben. Maar hij
refereert ook aan vele zaken, die wij niet
nader gedocumenteerd kunnen vinden.
In deze brief van 20 januari 1643 aan
coadjutor De la Torre verwijst Franken naar
een eerdere klacht bij hem over de handel
wijze van pastoor Ingels. De beloofde
maatregelen blijven echter uit en Ingels’
aanhoudende lastercampagne tegen Fran
ken duurt voort, hetgeen een uiterst
ongunstige uitwerking heeft op de gelovigen.
In de laster- en roddelcampagne worden ook
Naardense katholieken betrokken, die op
aanstichting van Ingels in woord en geschrift
van leer trekken tegen Franken.
Ten aanzien van de door Ingels aan de
Naardense katholieken voorgelegde vragen
over de bediening van Naarden vanuit de
naburige gemeenten en de antwoorden
daarop, beweert Franken over bewijzen te
beschikken dat Ingels nog nimmer zelf het
woord tot de Naardense katholieken heeft
gericht. Een dertigtal Naarders heeft dit
voor hem getuigd.
Grote zorgen baart hem op dit moment de
afvalligheid onder de Gooise katholieken.
Maatregelen tegen Ingels zijn dringend
noodzakelijk. Zou De la Torre deze achter
wege laten, dan zal Franken genoodzaakt
zijn zich tot andere instanties te wenden om
hem van alle blaam te zuiveren en zo nog
meer publieke schade te voorkomen. Bij
pastoor Abraham van Brienen te Utrecht
kan hij echter niet op steun rekenen,
integendeel, op een eerder gedaan verzoek
antwoordde deze: lek sal U doen stooren
daer ick kan.
Ook Floris van Vianen, de assistent van
Ingels die samen met Tijmen de Saijer de
dorpen Eemnes, Baarn en Laren bedient,
krijgt van Franken een veeg uit de pan. Hij
zou de katholieke zaak in die dorpen geen
goed doen en als lasteraar en verrader
bekend staan. De boeren hebben zich in hun
nood tot Franken gewend, maar deze heeft

zijn handen vol aan Naarden en adviseert
hen zich met hun klachten tot hogere
instanties te wenden. Wel belooft hij hun
klachtenbrief aan De la Torre door te
zenden en er bij hem op aan te dringen ook
daar in te grijpen.
Voor Tijmen de Saijer, die door Ingels
eveneens beschimpt werd en uitgemaakt
voor windbuil en huichelaar, neemt Franken
het op en beschrijft hem als een goed man.
De la Torre wordt aangespoord met de
grootste spoed maatregelen te treffen, dat
zowel Franken als De Saijer in eer en goede
naam hersteld worden, opdat niet nog meer
gelovigen zich van de kerk zullen terug
trekken.
Hoewel uiterst polemisch van toon, biedt
deze brief een grote hoeveelheid gedetail
leerde informatie over de pastorale verhou
dingen in het Gooi, die nader zou moeten
worden bestudeerd. Bijlagen, zoals een brief
met lasterpraat die Ingels door de stad zou
hebben verspreid, ontbreken. Ook de
klachtenbrief over Floris van Vianen is niet
teruggevonden.
Overigens kwam er in datzelfde jaar een
einde aan de carrière van Franken in
Naarden. Hij vertrok als missionaris naar
Zweden en Denemarken en tenslotte naar
Nieuw Guinea, waar hij in 1654 overleed.

Geschillen eindelijk opgelost, 20 juli 16449’

Hilversum en wijde omgeving behoorden
dus tot de pastorale competentie van
Berthold Ingels. Daarbij werd hij geassis
teerd door de priesters Tijmen de Saijer en
Floris van Vianen, die allebei in Laren
woonden.
Uit verslagen van Rovenius10* blijkt, dat het
aantal kerkgangers in het Gooi dermate is
toegenomen, tot meer dan 3000 communi
canten in de jaren dertig van de 17e eeuw,
dat er in het Gooiland en de nabijgelegen
dorpen in 1642 drie of vier seculiere priesters
werkzaam zijn, onder wie bovengenoemde
twee11*.
Tijmen de Saijer was in 1603 in Blaricum
geboren, studeerde theologie in Keulen en
kwam als priester in zijn geboortedorp
terug. In 1653 werd hij als pastoor te
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Geboortehuis Pastoor Tijmen de Sayer, Blaricum

Hilversum verdrongen door de Franciscaan
Dionysius van Gent. De Saijer vertrok
daarop naar Amsterdam en werd assistent
bij Hendrik Ebben. Hij overleed in 1658.
Floris van Vianen was een Utrechtenaar, die
in 1628 als student in Leuven was ingeschre
ven. Na zijn studie was hij werkzaam in Den
Haag, Wassenaar en Utrecht2’. Daarna
kwam hij naar het Gooi, eerst in Weesp en
Aarlanderveen13) en tenslotte in Laren, waar
hij zeker tot 1658 werkzaam is geweest. In
1665 overleed hij, in grote armoede, te
Amersfoort14’.
Tussen Van Vianen en De Saijer en hun
volgelingen waren, na het vertrek van Ingels
en waarschijnlijk als gevolg van de spannin
gen met pater Franken, zulke conflicten
gerezen, dat een territoriale afbakening van
de bevoegdheden noodzakelijk was. Onder
leiding van De la Torre kwamen beide
pastoors tot een overeenkomst, die door
Rovenius in 1644 geratificeerd werd.
Hierdoor werd Hilversum een zelfstandige
Statie met een eigen pastoor, Tijmen de
Saijer.

Gedurende lange tijd was de relatie tussen
beide pastoors, alsook die tussen de pastoors
en de bevolking verstoord. Een ordening en
scheiding van de pastoraatschappen was
allereerst nodig.
Het gebied werd gesplitst in de plaatsen
Laren, Blaricum en Eemnes buiten de dijk,
als werkterrein toegewezen aan Floris van
Vianen, en de plaatsen Hilversum en
Eemnes binnen de dijk, toegewezen aan
Tijmen de Saijer.
Beide partijen gingen met dit voorstel
akkoord en beloofden elkaar voortaan op
geen enkele wijze meer lastig te vallen of
aanstoot te geven, maar zich te wijden aan
het welzijn van de gelovigen en het bewaren
van de vrede en eenheid, zoals het God
vrezende priesters betaamt.
Voor alle zekerheid werd besloten dat De
Saijer naar Hilversum moest verhuizen, wel
met behoud van volledig eigendomsrecht
van zijn huis in Laren en dat Van Vianen in
Laren bleef wonen.
De la Torre stelde de overeenkomst op
schrift en zond deze ter goedkeuring aan de
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Handtekeningen van Tijmen de Saijer en Floris
van Vianen, 1644

apostolisch vicaris Rovenius. Op 20 juli 1644
volgde de ratificatie, waarin het bevel
opgenomen was dat beide partijen zich exact
aan de afspraken dienden te houden, op
straffe van ongehoorzaamheid.
Tijmen de Saijer en Floris van Vianen
hebben de overeenkomst eigenhandig
ondertekend.
In een ander handschrift lezen wij op het
document:
Wie bij deze donderslag niet wakker wordt,
slaapt niet, maar is dood.

NOTEN

1) AOBC 572. Brief van de overste der
Jezuïeten aan de nuntius te Keulen, betref
fende het pastoraat van Naarden, 1641.

2) AAUIV, 1877, p. 285.
3) AAU IV, 1877, p. 338.
4) AOBC 721. Vragen aan katholieken van

Naarden met antwoorden, door Berthold
Ingels. 29 mei 1642.

5) AOBC 567. Brief van Berthold Ingels aan
coadjutor De la Torre, 12 juni 1642.

6) Vgl. W. Tepe, XXIV paepsche vergader-
plaetsen, Amsterdam 1984, p. 88 e.v.

7) BATAVIA SACRA II, Brussel 1714. Brief
van Rovenius aan Berthold Ingels, 20 juni
1642. De originele brief is verloren, maar
wordt geciteerd in de Batavia Sacra, p. 150.

8) AOBC 567. Brief van Godfried Franken aan
coadjutor De la Torre, 20 januari 1643.

9) AOBC 488. Tijmen de Saijer en Floris van
Vianen grenzen hun bevoegdheden af, 20 juli
1644.

10) AAU XII, 1884, pp. 196-197.
11) AAU XVIII, 1890, p. 34.
12) AAU XII, 1884, p. 194.
13) AAU X, 1882, p. 200.
14) AOBC 599.
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Godsdienstige (on)verdraagzaamheid in
Weesp
Peter Korver

Godsdienst

Mensen van alle tijden hebben zich bezig
gehouden met vragen die tot de kern van ons
’zijn’ horen: Waar komt de mens vandaan?
Wat is de zin van mijn bestaan? Wat is goed,
wat is kwaad? Wat is de zin van het lijden?
Is er een leven na de dood? Kortom, de mens
is een wezen dat zich religieuze vragen stelt.
Sommigen zullen zich niet aan antwoorden
op deze vragen wagen, anderen zullen daar
vanuit hun intuïtie wel toe komen, terwijl de
gelovigen van de grote godsdiensten menen
dat God zich in deze zaken heeft geopen
baard, wat een neerslag heeft gevonden in
heilige geschriften.
Alle eeuwen door zijn er fundamentalisten
geweest, die er de voorkeur aan gaven om
deze historische geschriften een letterlijke
en dwingende interpretatie te geven.
Immers, duidelijke antwoorden op grote
levensvragen geven zekerheid en rust.
Andere interpretaties en de aanwezigheid
van andersdenkenden maken onzeker en
onrustig. Vandaar dat zich altijd onverdraag
zaamheid heeft voorgedaan jegens hen die
er afwijkende ideeën of gewoontes op
nahielden. Ook in Weesp.

Convent

Van onverdraagzaamheid in het Middel
eeuwse Weesp, dus in de 14e en 15e eeuw,
weten we weinig. Van heksen- of Joden
vervolging lezen we niets. Wel weten we dat
er ’een groep weduwen en juffers’ was, die
een lekengroep vormde, die zich aan geen
kloosterregel wilde binden. Een groep die
zich onttrok aan de greep van het machtige
instituut van de kerk, maar dat instituut
daarentegen wel onbedoeld onder kritiek
stelde. Zij gaf onderwijs aan de jeugd, leidde
een ’gasthuis’, waar oude mensen, zieken en

gestrande vreemdelingen een onderdak
vonden. Van hertog Albrecht kregen zij
rond 1400 een perceel waar ze konden
wonen: het latere Oude Convent.
Hun samenlevingsvorm was niet gebaseerd
op vaste regels, wèl op dienstbaarheid en
’devotie’, vroomheid. Soberheid, nederig
heid en gehoorzaamheid waren er deugden.
Deze praktisering van de christelijke leer
vormde een voelbaar contrast met de grote
macht en weelde van de officiële kerk.
De kerk probeerde greep op deze vrije
gemeenschappen te krijgen door erop aan te
dringen dat zij een kloosterregel zouden
aannemen. De bewoonsters van het Oude
Convent onderwierpen zich daarna aan de
soepele derde regel van Franciscus. Toch
twijfelde de kerkelijke overheid aan hun
rechtzinnigheid. Er zou een bedenkelijke
belangstelling zijn voor de leer van Luther
en de tucht zou te wensen overlaten.
Paus Pius IV stelde de conventen onder
toezicht. Het was echter de Reformatie, die
alle (katholieke) conventen en kloosters
deed opheffen. Ook die van Weesp.

Reformatie

Het afwijzen van de Rooms-Katholieke
hiërarchie en de explicite gewetensvrijheid,
die de hervorming voorstaat, hebben niet
kunnen voorkomen dat toch er eeuwen van
onverdraagzaamheid volgden jegens hen die
niet tot de officiële staatskerk wilden
behoren, In plaats van het Convent kwam er
een Burgerweeshuis, waar niettemin de
niet-gereformeerde kinderen minder
welkom waren. De vroedschap heeft de
vaderen van dit huis wel eens moeten
dwingen ook Lutherse kinderen op te
nemen. Dopersen, Luthersen, Katholieken,
Joden en Vrijzinnigen hebben beurtelings
plagerijen, discriminatie en soms vervolging
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door hun stadsgenoten moeten ondergaan.

Dopersen

Begin 16e eeuw bevond Weesp zich in een
ernstige crisis. Nijverheid en handel waren
verdwenen. Er was gebrek aan koren.
Bedelarij en criminaliteit namen toe.
De maatschappelijke ontevredenheid uitte
zich in steun aan een godsdienstige minder
heid, die op gespannen voet stond met de
overheid. We spreken nu over de Weder
dopers, die het Godsrijk van vrede en
gerechtigheid met geweld wilden bespoedi
gen. Daardoor vormden zij een bedreiging
voor kerk en maatschappij. Omstreeks 1570
komt er in het zogenaamde Martelarenboek
een zekere Jan Claesz uit Weesp voor, een
Wederdoper, die vanwege zijn geloof in
Muiden verbrand werd. Het schijnt dat de
Dopersen uit deze streken in die tijd naar
Muiden trokken voor hun godsdienstoefe
ningen. Waarschijnlijk werd in Weesp niet
lang daarna een eigen Doperse gemeente
opgebouwd, want in de jaren erna zijn hier
zeven volwassenen gedoopt, dus Dopers-
gezinden. De tegenwoordige Doopsgezin
den stammen van deze Wederdopers af,
maar hebben heel vredelievende, soms zelfs
pacifistische karaktertrekken. Zij worden
gerekend tot de vrijzinnige geloofsgemeen
schappen in Nederland en in Weesp kerken
zij ofwel bij de Doopsgezinde gemeente van
Bussum, ofwel zij hebben een onderkomen
gevonden bij de NPB van Weesp.
Uit het feit dat na 1600 nog een enkele
Doperse lid is geweest van de vroedschap,
mogen we afleiden dat er geleidelijk een
meer tolerante houding jegens hen groeide.

Luthersen

Opmerkelijk is dat de Luthersen in Weesp
ongemeen hard werden aangepakt.
In andere steden werden ze, evenals de
Dopersen, tamelijk ongemoeid gelaten,
maar hier golden voor hen dezelfde verorde
ningen als voor de Katholieken. Er was een
verbod op samenkomst en organisatie.
Speelde hier wellicht een vorm van vreemde
lingenhaat een rol? Feit is dat veel Luthersen

uit Duitsland afkomstig waren en dat zij
vandaar naar ons land waren gevlucht
vanwege de Dertigjarige oorlog en de pest.
Vanaf het begin ondervond de Lutherse
gemeente problemen met het stadsbestuur.
Herhaaldelijk trof hen een verbod. Het hielp
toen de Lutherse predikant aan stadhouder
Frederik Hendrik vroeg voor zijn gemeente
te pleiten bij het stadsbestuur. En inderdaad,
in juli 1646 ontvingen de vroede Vaderen
een brief waarin de stadhouder aandrong op
een gematigder houding en het verzoek van
de Luthersen om vrije uitoefening van hun
godsdienst ’rechtmatig’ noemde. Dat hielp
en de gemeente groeide nu snel tot 366 leden
in 1655.

Katholieken

Ook de Katholieken werd het in Weesp niet
gemakkelijk gemaakt. In 1622 waren de
laatste katholieken uit de vroedschap gezet.
Katholicisme en het Spaanse juk waren bijna
synoniemen gedurende de 80-jarige oorlog.
Maar ook nu nog vreesde de Weesper
kerkeraad voor een groeiende macht van de
Katholieken. Zo bereikte de baljuw, P.C.
Hooft, in 1636 een schrijven van de stad
houder dat hem geruchten hadden bereikt,
dat er toch nog een Katholiek in de vroed
schap zou zitten! Natuurlijk was ook het
vieren van de mis verboden. Daarom gingen
zij over tot het inrichten van schuilkerken.
We lezen dat in 1644 vijf kapellen van
’pausgezinden’ werden gesloten.
Na het rampjaar van 1672, waarin de
Zonnekoning, Lodewijk XIV van Frankrijk,
ons land was binnengevallen, brak er voor
Katholieken een zeer moeilijke tijd aan.
Zij werden verdacht van collaboratie met de
Katholieke bezetters. Mogelijk verwachtten
zij van hen godsdienstvrijheid te krijgen.
Toen de Fransen uit Weesp vertrokken,
voelden de Katholieken zich hier niet meer
prettig. In 1680 was het aantal Katholieken
met de helft teruggelopen. Allerwege was
ook in Weesp te merken dat de Gerefor
meerde of hervormde religie de staatsgods
dienst was. In de loop van de 18e eeuw was
de houding jegens andersdenkenden steeds
onvriendelijker geworden. Wie lid wilde
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worden van de schutterij of wie in dienst van
de staat wilde treden, moest beslist belijdenis
gedaan hebben in de Gereformeerde kerk.
Pas rond 1800, in de Franse tijd, zouden de
godsdiensten officieel gelijk berechtigd
worden.

Balthasar Bekker

Een Weesper predikant met verlichte
denkbeelden, die slachtoffer is geworden
van onverdraagzaamheid, was Balthasar
Bekker. Tussen 1676 en 1679 was hij
dominee van de Grote Kerk. Hierna vertrok
hij naar Amsterdam waar hij een beroemd
boek schreef dat veel opschudding verwekte.
In ’De betoverde wereld’ verwees hij
heksen, duivels en geesten naar het rijk der
fabelen. Dit standpunt viel bijzonder slecht
bij de officiële kerk. Een dergelijke verstan
delijke benadering van heksen- en duivel
geloof werd niet geaccepteerd. Daarom
werd Bekker uiteindelijk door de Noord-
hollandse synode van Alkmaar in 1692 uit
zijn ambt gezet. Toen hij trachtte om althans
in Weesp nog toestemming te krijgen om
deel te nemen aan het Avondmaal, werd dat
verzoek door de Weesper kerkeraad
afgewezen, want -zo stelde deze vast- de
opvatting van Bekker stond niet op één lijn
met de Gereformeerde leer. Met Bekker
zijn we gekomen in de eeuw van het rationa
lisme. De spanning tussen datgene wat de
kerk leert en de nieuwe inzichten van de
moderne wetenschap wordt groter. Velen
houden vast aan de mening dat de Bijbel
Gods Woord is ’van kaft tot kaft’ en letterlijk
gelezen moet worden. Anderen houden het
godsdienstig standpunt voor achterhaald en
verlaten de kerk. Weer anderen proberen
om wetenschap, cultuur en geloof met
elkaar te verzoenen. Dat wordt de stroming
van het Modernisme, waarvan de aan
hangers later ’vrijzinnigen’ genoemd
worden; een stroming tot welke de NPB
(Nederlandse Protestanten Bond), de
Remonstrantse Broederschap, De Doops
gezinde Broederschap en de Vereniging van
Vrijzinnig-Hervormden behoren. Zij staan
voor een grote mate van verdraagzaamheid
en een niet-dogmatische manier van

denken. Zij benaderen de bijbel als een
menselijk boek dat historisch-kritisch
benaderd moet worden.

Joden

Ondanks de groeiende invloed van het
rationalisme en de gelijkberechtiging van
alle godsdiensten, weten wij ook van een
uitbarsting van Jodenhaat hier in Weesp,
nog geen 150 jaar geleden. In 1844 was de
synagoge, die vijfjaar eerder was gebouwd,
het doelwit van ongeregeldheden.
Op 10 april van dat jaar werd de avonddienst
bij de Israëlieten door een troep jongens
baldadig en met woest getier verstoord.
Vervolgens trok een samenscholing van volk
door de stad, die bij vele Israëlieten en bij de
synagoge de ruiten insloeg. Er werd een paar
dagen later een onderzoek ingesteld. Hieruit
bleek dat een vrouw ’het onschuldig spel van
een paar Israëlieten met enige joden
kinderen voor een bespotting van de
christelijke godsdienst had aangezien’.
Ze maakte daar zoveel misbaar over dat de
’geringste klasse’ te Weesp zich opwond en
besloot de Joodse bewoners een lesje te
leren.
Op 29 april 1942 verdween het merendeel
van de 68 Joodse bewoners bijna onopge
merkt en verliet voorgoed de stad. Zij
vertrokken naar Amsterdam in afwachting
van hun deportatie naar Westerbork.
De naam van één Weesper mag hier niet
onvermeld blijven, die van Meester Bou-
huys, hoofd van de 2e chr. lagere school, die
het openlijk opnam voor de Joden en die
aanwezig was bij hun vertrek op het station.
Het kostte hem zijn baan. Met recht draagt
de tunnel bij het station zijn naam.

Vrijzinnigen

In het laatste kwart van de vorige eeuw
waren er in vele gemeentes van de Her
vormde kerk spanningen tussen orthodoxe
en vrijzinnige leden. De laatsten kwamen
vooral voort uit de goed opgeleide liberale
burgerij, hadden aanvankelijk grote invloed
in de kerkeraden en trokken vooral moderne
predikanten aan. Toen de ’gewone’ leden
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van de gemeentes door verkiezingen de
kerkeraden gingen samenstellen, werden
die in meerderheid orthodox. Voor velen
werd het geestelijk klimaat te benauwend.
Een gevolg daarvan is geweest dat in 1870 de
Nederlandse Protestanten Bond (NPB)
werd opgericht. In 1880 ontstond er in
Weesp een afscheiding binnen de Her
vormde Gemeente en werd ook hier een
afdeling van de NPB gesticht. Elf jaar eerder
was in Weesp al een 'moderne' zondags
school van start gegaan. Aanvankelijk
vonden vooral plaatselijke notabelen een
onderdak in de NPB. In dit verband spreekt
een brief van de heer Van Dockum aan dr
Banning uit 1938 boekdelen:
Onze afdeling bestaat uit families van de meer
gegoede stand en de meer intellectuelen.
Wij hebben hier in Weesp den naam van een
klein groepje te zijn, die een beetje deftig is.
Tot die elite behoorde ook de familie Van
Houten, die in 1850 zijn sterk groeiende
cacaohandel vanuit Leiden naar Weesp had
overgebracht. Daar had de familie een
Mout- en Chocolademolen, maar door
ruimtegebrek voor nieuwe machines moest
men verhuizen. De produktie nam zo’n
vlucht dat er begin deze eeuw een grotere
fabriek buiten de stad werd gebouwd. Het
vrijgekomen terrein aan de Oude Gracht
wenste de familie Van Houten over te
dragen aan de NPB, terwijl de firma 'het
voornemen heeft opgevat om de middelen te
geven daarop een kerkgebouw te plaatsen’,
zo laat zij weten in een brief d.d. 6 november
1902. Op 9 december 1906 werd het gebouw
ingewijd. De deelnemers aan de Open Dag
van TVE dit jaar hebben het Jugendstil-ach-
tige kerkje kunnen bekijken. In Weesp
wordt nog altijd gesproken van het ’choco-
lade-kerkje’. Een andere, net zo weinig
vleiende benaming, is ’het ouwe-kranten-
kerkje’, of de 'Nederlandse Papier Bond’,
refererend aan de omvangrijke, bijna
professionele, oud papier actie die het
voortbestaan van het gebouw en de geloofs
gemeenschap mogelijk moet maken.
In 1991 gaat de NPB door het leven onder de
naam ’Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB’. Zij biedt een kleinschalig geestelijk
tehuis aan zoekende mensen, heeft actief
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deel aan de oecumenische samenwerking in
Weesp en staat nog steeds voor het histori
sche gedachtengoed van godsdienstige
vrijheid en verdraagzaamheid. Het elitaire is
er wel van af. Het zijn niet langer groot
industriëlen en hun families die de sfeer
bepalen.
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Pinetum Blijdenstein het groene hart van
Hilversum
Nico Schellevis

Aan de noordwestzijde van Hilversum ligt
verscholen tussen de Hilversumse omroep-
villa’s en landhuizen Pinetum Blijdenstein.
De ingang van de tuin ligt aan de engels
uitziende Van der Lindenlaan. Hoge hagen
en begroeide muren aan beide zijden,
kenmerken dit unieke laantje. Na een 100
meter het laantje te zijn ingelopen, vindt
men aan de linkerzijde een grote groene
poort, waarop een zilverkleurig bord met
informatie over Pinetum Blijdenstein is
bevestigd. Voor diegenen die het Pinetum
willen bezoeken, gaat er na opening van de
poortdeur een ware sensatie beginnen.
Kenmerkend voor deze bijzondere tuin is

dat men zich altijd omgeven weet door een
oase van groen en rust. Met zijn vele
groeivormen, kleurschakeringen en prach
tige doorzichten waant men zich in een waar
paradijs.

Blijdenstein

Het Pinetum dankt zijn ontstaan aan de
particuliere interesse van B. W. Blijdenstein,
die leefde van 1834-1914.
Hij was de zoon van een Twentse notaris, die
in 1835 zijn activiteiten verlegde naar de
bankierswereld.
Op 19-jarige leeftijd werd Blijdenstein als
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Villa Vogelenzang, afgebroken in 1930
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procuratiehouder aangesteld op een nieuwe
vestiging te Londen. Na het overlijden van
zijn vader stond hij op 27-jarige leeftijd aan
het hoofd van de bank, die als hoofd vestiging
Amsterdam had.
Omdat het reizen uit Twente naar Amster
dam nogal veel tijd in beslag nam, kocht hij
net even buiten het dorp Hilversum een stuk
grond en bouwde daar in 1886 de villa
’Vogelenzang’.
Voor de bouw van de villa werd de in die tijd
zeer bekende Amsterdamse architect Isaac
Gosschalk (1838-1907) aangetrokken.
De oorspronkelijke oppervlakte van dit
terrein besloeg 8 hectare. Naast een prach
tige siertuin waar 10 tuinlieden werkzaam
waren, waren er ook nog een grote groente
en fruittuin, warme kassen voor de kweek
van exotische vruchten als ook voor het
onderbrengen van een verzameling van 25
soorten druiven. Tevens trof men ook een
eigen stal en koetshuis aan (later de garage).
Blijdenstein behoorde tot een van de eerste
Nederlanders die een auto bezat, het
nummer van zijn Spijker vermeldde G.3.
Een woning voor de chef tuinman als ook
nog een huis voor zijn eigen secretaris.
Dit laatste werd gelijktijdig met de kassen
gebouwd in 1903. Vandaag de dag woont de
beheerder van het Pinetum Blijdenstein in
dat huis.

Actief beheer

In 1911 stopte Blijdenstein met zijn actieve
loopbaan als bankier en ging zich toeleggen
op de aanleg van een Pinetum op zijn
landgoed. Doordat de behoefte aan groente
en fruit van de familie Blijdenstein sterk
afnam, kon een deel van de fruittuin voor
een ander doel worden opgeofferd. Er
verrees een Pinetum op de plaats waar
eerder een deel van de boomgaard had
gestaan.
Het oorspronkelijke Pinetum zoals Blijden
stein dit had aangelegd, besloeg ongeveer
een derde (6000 vierkante meter) van de
huidige oppervlakte. Op deze plaats werd
een groot aantal conifeersoorten aangepiant.
Na de bemoeienis van H. Copijn ingeroepen
in 1911 besloot Blijdenstein dat deze goed

bekend staande landschapsarchitect niet
voldeed aan de eisen die hij stelde. Na te zijn
betaald, vertrok deze dan ook zonder enige
verandering te hebben achtergelaten.

Het overlijden

Na zijn dood in 1914 bleek de belangstelling
bij de kinderen en erfgenamen niet erg groot
en het onderhoud van tuinen en villa kwam
dan ook al snel op het tweede plan.
In 1924, aan het begin van de crisisjaren,
werd het landgoed ’Vogelenzang' verkaveld,
maar het Pinetum dat testamentair beschre
ven was als een verzameling ten dienste van
onderwijs en wetenschappen, werd aan de
gemeente Hilversum aangeboden. Deze zag
er vanaf, omdat men van mening was dat de
tuin niet voor het publiek bestemd was,
maar alleen waarde had voor vaklieden.
Toen bleek dat de kosten van onderhoud te
hoog waren, zag ook de in de tweede plaats
gevraagde Landbouwhogeschool af van
aanvaarding. Uiteindelijk is in 1929 het
Pinetum aan de universiteit van Amsterdam
aangeboden, die de tuin in dank aanvaardde.
Als eerste beheerder werd de heer Van
Essen aangesteld, die zijn taak van 1931 tot
1946 met groot plezier uitoefende.
Deze werd terzijde gestaan afhankelijk van
het seizoen door 1 a 2 tuinlieden. Na zijn
vertrek in 1946 werd vanuit de Hortus
Botanicus te Amsterdam tuinman Ger
Bootsman aangesteld, die later beheerder
werd van het Pinetum. Na zijn vertrek in
verband met pensionering in 1981 werd de
huidige beheerder Nico Schellevis aange
steld, die tot op vandaag de dag het Pinetum
leidt.
Vanaf het moment van aanvaarding in 1931
tot 1981 was de tuin een organisatorisch
onderdeel van de Universiteit van Amster
dam , die het op haar beurt weer onderbracht
bij de Hortus Botanicus (tegenwoordig
Hortus Plantage).
In 1981 werd de financiële nood van de
Hortus duidelijk zichtbaar en werd tot
gedeeltelijke afstoting van het Pinetum
besloten. Zo werd op 1 januari 1982 de
stichting Pinetum Blijdenstein opgericht,
waarin de Universiteit van Amsterdam, de
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stad Amsterdam, de gemeente Hilversum en
de erven Blijdenstein plaatsnamen.
Sinds 1 januari 1990 maakt ook de collectie
van het Pinetum geen onderdeel meer uit
van de Hortus Plantage (collectie) en gaat nu
als een zelfstandige botanische tuin verder
onder supervisie van de al eerder genoemde
stichting.

■
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Doorkijk in het Pinetum

De collectie

Zoals de naam van de tuin (Pinetum) al doet
verraden, is het overgrote deel van de
planten coniferen. Het is moeilijk om van
een levende collectie aantallen te geven,
maar op het moment van schrijven waren er
zo’n 64 geslachten aanwezig, met daarin
ondergebracht een 500 wilde soorten
(species). Zonder te overdrijven mag dan
ook worden vastgesteld dat Pinetum
Blijdenstein een van de grootste conifeer-
collecties van de wereld is.

Rariteitenkabinet

Een deel van de collectie treft men aan in de
tuin. Vaak zijn er herkenbare soorten bij
zoals de Pinus sylvestris (grove den; vliegen
den) en Juniperus communis (jeneverbes).
Maar ook loopt men er een groot aantal
minder bekende soorten tegen het lijf, zoals
een 20 meter hoge Pinus ayacahuite uit het
subtropisch deel van Mexico, of een Larix
griffithiana uit oost Nepal.
Maar ook nieuwe plantintroducties vinden
op Pinetum Blijdenstein plaats. Zo kwamen
in 1990 enkele jonge boompjes van de Pinus
bhutanica aan. Deze zeer zeldzame soort
was enkele jaren daarvoor ontdekt in oost
Bhutan. In totaal zijn slechts 10 exemplaren
van deze boomsoort in cultuur, namelijk 5
op de Royal Botanical Gardens Edinburgh
te Schotland en 5 op Pinetum Blijdenstein te
Hilversum.

Vreemde blad vormen

In de tuin staan ook twee kassen, waarin een
zeer groot aantal sub- en tropische coniferen
zijn ondergebracht. Vaak zijn ze voor ons
niet meer als de zo vertrouwde conifeer
herkenbaar. Dit komt doordat deze coni
feren aanpassingen hebben gemaakt om in
bijvoorbeeld de tropen te kunnen leven.
Soms hebben ze dikke brede naalden, die er
bijna als voor ons herkenbare bladeren
uitzien. Voorbeelden zijn hiervan te vinden
in het geslacht Agathis en in de families van
de Podocarpaceae en Phyllocladaceae.
Tijdens een wandeling door de kassen zal het
dan ook velen van u opvallen dat het aantal
verschijningsvormen binnen de coniferenfa
milie zeer groot is. Coniferen als de Pinus
michoacana met zijn 40 cm lange naalden of
een Cupressus sempervirens met zijn ragfijne
naaldenstructuur geven de kassen een
exotische sfeer. Vaak herkent men de
planten niet meer als conifeer. Dit komt
doordat men niet op de hoogte is van wat
coniferen zijn. Het woord conifeer komt uit
het latijn en bij het splitsen van het woord in
coni = kegel en fera = dragend komen we
erachter dat het kegeldragende planten zijn.
Een ander woord voor kegels is denne-
appels.
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De pseudonaalden van een Phyllocladus Glaucus in de kas

Rhododendron’s

Naast de coniferencollectie komt de bezoe
ker ook nog een Rhododendroncollectie
tegen van ongeveer 250 soorten. Een groot
deel van de verzameling treft men in de tuin
aan, waarvoor een speciale Rodovallei in
1986 is aangelegd. Bij de kassen komen we
een grote verzameling subtropische Rhodo
dendron's tegen, die in de wintermaanden
hun plaats vinden tussen de coniferen in de
kas.
Een groep tropische Rhododendron’s ook
wel Vireya rhododendron’s genoemd zijn
ondergebracht in de warme kas.
Het zou te ver voeren om alle in de collectie
ondergebrachte planten met hun wetens
waardigheden voor u te beschrijven. Om dat
te ontdekken is een bezoek aan het Pinetum
zelf nodig.

Bloeiende coniferen

Zeker in de december- en januarimaand is

een bezoek aan het Pinetum aan te bevelen.
Vele coniferen zoals Cupressusa, Cedrus en
Chamaecyparis staan dan in bloei. Dit
gebeurt meestal op vorstvrije zonnige
dagen. Tegen het middaguur ziet men dan
bij een beetje wind grote wolken stuifmeel
door het Pinetum waaien. Overigens alle
coniferen zijn windbestuivers.

Verzamelen

Tegenwoordig is het van groot belang om
materiaal van natuurlijke vindplaatsen te
krijgen. Door een internationaal netwerk
van adressen van botanische tuinen en privé
verzamelaars lukt het steeds weer om
materiaal te verkrijgen uit de oorspronke
lijke verspreidingsgebieden. Vaak moeten
dan ook coniferen met een onbekende
herkomst plaats maken voor coniferen met
een bekende vindplaats. Dit laatste is van
groot belang in verband met de genenbank
functie die de Nederlandse Botanische
tuinen hebben.
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De Rhododendronvallei
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Tentoonstelling

Bedreigde soorten

Momenteel treffen we op Pinetum Blijden-
stein een 150-tal zeer bedreigde conifeer-
soorten aan.
Van een conifeer als Taiwaniaflousiana, een
uiterst zeldzame conifeer uit China, is een
exemplaar uit het wild op Blijdenstein
aanwezig. De zeldzame Taxus brevifolia, die
sinds enige jaren bekend staat bij de bestrij
ding van kankergezwellen doordat het
middel Taxol uit de bast gewonnen wordt, is
aanwezig op het Pinetum.
Maar ook de zeer zeldzame Falcatifolium
taxoides die ooit als gastheer voor de
parasitair groeiende conifeer, Parasitaxus
ustus, moet dienen, is in het wild verzameld
(Mount Koghis in New Caledonia) en maakt
sinds één jaar deel uit van de collectie.
Van al die vele zeldzame soorten wordt
regelmatig op aanvraag van andere tuinen
door het Pinetum vermeerderingsmateriaal
gestuurd. Dit om aan risicospreiding te doen.

Op Pinetum Blijdenstein is van 14 december
1991 tot 6 januari 1992 met uitzondering van
eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag 1992 de
tentoonstelling 'Van zaad tot kerstboom' te
zien. Op deze tentoonstelling zal worden
ingegaan op het leven van een kerstboom
vanaf het moment dat hij gezaaid wordt
totdat hij als geklede boom in huis staat.
In vele stijlen geklede bomen zijn dan ook te
bewonderen.

Pinetum Blijdenstein is te vinden aan de
Van der Lindenlaan 125 te Hilversum.
Telefoon 035-232056. Het is bereikbaar met
het openbaar vervoer Lijn 139 van Centraal
Nederland, halte AVRO studio. Normaal is
het Pinetum geopend op alle werkdagen van
de week en iedere tweede zaterdag van de
maand.
De toegangsprijs bedraagt ƒ 2 -  en een
jaarkaart 1991 kost slechts ƒ 10,-. Rondlei
dingen voor groepen worden ook gegeven,
doch alleen na een telefonische aanvraag.
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Van Gogh en Bussum

Marcus van der Heide

1990 Was het Van Gogh-jaar. Immers op
29 juli was het honderd jaar geleden, dat
Vincent van Gogh overleed ten gevolge van
het schot dat hij op zichzelf afvuurde.
Met evenveel recht kan echter ook 1991
Van Gogh-jaar genoemd worden. Theo van
Gogh overleefde zijn broer Vincent nog
geen halfjaar; reeds op 25 januari 1891 stierf
hij (in Utrecht, in het Gesticht van Dr Moll,
thans de Willem Arntzkliniek. Het medisch
dossier is herfst 1990 teruggevonden: de
nieuwste theorie is dat hij aan syfilis is
overleden). Aan hem, de Parijse kunsthan
delaar, die immer in Vincents werk geloofde
en in ruil voor zijn werk hem financieel
steunde en zijn vrouw Jo(hanna) Bonger, is

Jo Bonger ten tijde van haar huwelijk met Theo van
Gogh 1 )

het te danken dat de nalatenschap van
Vincent voor het nageslacht bewaard is
gebleven. Hun zoon, de latere erfgenaam,
kon omstreeks 1960 de grootste bestaande
Van Gogh-collectie overdragen aan de Van
Gogh-Stichting, waarvoor de Nederlandse
Staat het Van Gogh-Museum in Amsterdam
liet bouwen, geopend juni 1973. Maar de
victorie der Van Goghs begon in 1891 vanuit
Bussum!
Theo van Gogh trouwde op 18 april 1889 met
Jo, geboren 4 oktober 1862 in Amsterdam,
dochter van een makelaar in assurantiën.
Haar broer Andries was een vriend van
Theo. Jo schreef zelf aan Vincent, dat ze in
verwachting was (brief 601): Ik zal beginnen
je een groot nieuwtje te vertellen (.....) dat wij
deze winter, waarschijnlijk tegen februari,
een baby hopen te krijgen, die wij Vincent
zullen noemen als je zijn peetvader wilt zijn.
Ik weet wel dat wij er niet al te veel op moeten
rekenen en dat het evengoed een meisje kan
zijn, maar Theo en ik stellen hem ons altijd
voor als een jongen.
Op 31 januari 1890 werd inderdaad een zoon
geboren, die Vincent Willem (zoals Vincent
voluit heet) genoemd werd.
Nog geen jaar later is Jo weduwe en eigenaar
van een ’overstelpende’ hoeveelheid doeken
(ongeveer 600!), aquarellen en tekeningen,
weliswaar geschat op ƒ 2.000,- (een hoge
som in die dagen), maar gezien als non-
valeurs. Want Van Gogh was niet te
verkopen. Haar werd geadviseerd de boel
van de hand te doen, maar ze wenste een
gedeelte mee te nemen naar Nederland.

Villa Helma

De jonge weduwe vestigde zich mei 1891 in
Bussum aan de Koningslaan 4, waar ze in
villa Helma een pension begon, maar om
haar kind gezonde, frisse lucht te geven ben ik
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in Bussum gaan wonen, schrijft ze 15
november 1891 in haar dagboek, dat ze in
Bussum weer begon bij te houden. Ze
vervolgt: Behalve de zorgen voor het kind
heeft Theo mij nog een andere taak nagelaten,
het werk van Vincent (..... ) ongeschonden te
bewaren voor het kind.
De keuze van Bussum was verder een
bewuste geweest. Jo kende Van Eeden, die
in de herfst van 1890 in Parijs de ziek
geworden Theo behandeld had. Daaren
boven had Van Eeden in de Nieuwe Gids,
december 1890, het ’eerste2̂ Van Gogh-essay
geschreven, vol bewondering en eerbied
voor het werk van een geniaal, nagenoeg
onbekend Hollands kunstenaar, voor
weinige maanden gestorven. Zijn conclusie
is: Hij heeft gezocht (..... ) met een gepassio-
neerden ijver, eenzaam, zonder opzien o f
ophouden, zonder de geringste bekommering
om wat men zeggen o f denken zou o f wat er
gebeuren zou met zijn werk en met hem zelf.
Van Gogh’s werk sprak Van Eeden als
arts/psychiater uiteraard enorm aan. Tot op
hun scheiding bezaten de Van Eedens een
grooten ’Zaaier’ van Vincent, een der mooiste
uit die serie werken, op Millet geïnspireerd^.

Twee reminiscenties aan villa Helma en Jo
wil ik u niet onthouden. Marie Cremers4)
schrijft in haar Jeugdherinneringen (1948):
Dikwijls dronk ik koffie bij Jo op Villa
Helma, de weduwe van Theo en haar zoontje
Vincent, dat toen nog een klein blond jongetje
was met een primitief en zuiver profiel. Ik
mocht er op den zolder in het werk van
Vincent grasduinen. Er was één schilderij,
niets dan een hevige regenbui op een stuk
land; dit was de Regen, fel en geurig op een
donker-paarsig stuk grond. Onder de vele
aangrijpende stukken trof mij dit bijzonder.
Gedurende mei 1899 was Jeanne Reyneke
van Stuwe, de verloofde van Willem Kloos,
veertien dagen gast in het pension. Kloos
attendeert haar in een brief (tussen 23 en 26)
april 1899 op mevrouw Van Gogh: Die is de
weduwe van den overleden kunstuitgever van
dien naam. Ze heefteen zoontje van tien jaar,
dat Vincent heet en heeft dicht bij 't station op
Villa Helma een gezellig pension. Ik ken
mevrouw Van Gogh persoonlijk en kom 's

avonds wel eens bij haar op theevisite. Zij is
een beschaafde, ontwikkelde vrouw onder de
veertig jaar. Ik heb over ons engagement van
haar een heel lief briefje gehad, dat ik je zal
laten lezen, als je hier bent. In een brief van
29 april schrijft hij nog: Haar zoontje heeft
net een kopje, verbeeld ik mij, als van een
engel op een oud-Italiaans schilderij5).
Dit zoontje, de latere Ir Dr V. W. van Gogh
herinnert zich in zijn opstel Johanna Gesina
van Gogh-Bonger (Verzamelde Brieven van
1953/4, noot 1) nog precies hoe het er in
Helma uitzag: Op de schoorsteen hing de
Aardappeleters, ernaast de (paarse) Vaas met
bloemen. In de gang beneden Vincents
tekeningen van de binnenplaats van het
ziekenhuis te Arles en de fontein te St. Rémy
(..... ) Op de slaapkamer de drie Bloeiende
boomgaarden, de Bloeiende amandeltak, de
Piëta naar Delacroix en La veillée naar Millet.
Ook schrijft hij: De voortdurend talrijker
wordende tentoonstellingen gaven mijn
moeder veel werk. Jaren lang gebeurde het
inpakken en soms ook het maken van de
kisten bij ons in de gang wat een geweldige
rommel meebracht. Gelukkig was er in het
dorp een timmerman (Verkouteren, later
opgevolgd door ’Janus’) die van een schilder
geleerd had schilderijen te emballeren.

Tentoonstellingen6’

De eerste tentoonstellingen vinden intussen
plaats. Jo schrijft erover in haar dagboek
24-1-1892: Januari en februari ben ik aldoor
druk bezig geweest met de schilderijen. Na
oneindig veel geschrijf met Isaacson (zie noot
2) en een bezoek van Toorop zijn er nu
eindelijk 10 schilderijen bij Buffa in Amster
dam, 20 bij Oldenzeel in Rotterdam, in
december kunstschouwing in Pulchri (19
dec. Den Haag) en nu Donderdag 25
Februari die in Arti (Amsterdam). Het is een
heerlijke avond geweest -iedereen die ik graag
wou dat ze zouden zien, is gekomen- Breitner,
Israels, Witsen, Jan Veth, Jan Strieker en Kee
Vos1\  Martha van Eeden. Het was stampvol.
De mensen vonden ze mooi. Nu ga ik in ernst
en met ijver aan de brieven beginnen.
Op 26 september lezen we: Het meest aan het
hart ligt me de expositie van Vincent die in
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December in de Panoramazaal (in Amster
dam) zal worden gehouden. Jan Veth en
(R.N. Roland) Holst zullen het arrangeren.
Deze tentoonstelling is wat men de eerste
Van Gogh tentoonstelling pleegt te noemen:
er waren niet minder dan 87 schilderijen en
20 tekeningen. Holst was de drijvende
kracht, ontwierp een litho voor de omslag
van de catalogus en schreef er een korte
inleiding voor. Origineel was, dat hij titels
als ’niet van direct belang zijnde’ wegliet,
dus alleen jaartallen en plaatsnamen
vermeldde en nog origineler dat hij met het
oog op een beter begrip van het werk een
aantal citaten uit brieven van Vincent aan
Theo liet afdrukken (een systeem dat later
algemene toepassing vond). Overigens ging
aan deze expositie één in Den Haag vooraf,
waar 40 schilderijen en 40 tekeningen
geëxposeerd waren (mei in Café Riche).

Brieven81

Naast het propageren van het werk van
Vincent zag Jo Bonger als haar levenswerk
de publikatie van brieven van/aan de beide
broers. De editie verscheen in 1914.
Ze schreef er een inleiding van 64 pagina’s
bij, de basis voor alle Van Gogh-studie.
Bijzonder is de omstandigheid dat ze
Vincent alleen in de laatste drie9* maanden
van zijn leven meegemaakt heeft en dat
slechts drie keer. De eerste maal was op 17
mei 1890, toen Vincent vanuit het gesticht in
Saint Remy naar Parijs kwam om de baby te
bewonderen. Hij bleef drie dagen en den
eersten morgen stond hij al heel vroeg in
hemdsmouwen zijn schilderijen te bekijken,
waarvan ons appartement vol was, in de
eetkamer, in de zitkamer, overal onder het
bed, onder de sofa, onder de kasten, in het
logeerkamertje (.....) aldus Jo in de inleiding
van Vincent van Gogh, brieven aan zijn
broeder 1914.
Inzake de informatie voor haar inleiding
heeft Jo het naast de intense bestudering van
de brieven dus vooral van de verhalen van
Theo en zijn moeder moeten hebben.
In haar dagboek tekent ze op 7 april 1892
aan: Sedert een paar dagen logeert Moeder
van Gogh hier (..... ) ’s Middags zitten we

gezellig samen in de serre en praten over alles,
over de familieaangelegenheden, alles van
vroeger, dat hoor ik zo graag. Ik moet ook
nog veel te weten komen omtrent Vincent - en
dan ga ik ’talles opschrijvenw\  Van beroep
was Jo lerares Engels geweest. Als bijver
dienste vertaalde ze in deze Bussumse tijd,
uit het Engels en het Frans, onder andere
feuilletons voor De Kroniek van Tak11*.
Haar grote verlangen was om de brieven ook
in het Engels te laten verschijnen. Zelf zette
ze zich aan deze immense taak. Bij haar
dood, 2 september 1925, was ze gekomen tot
brief 526.

Johan Cohen Gosschalk

In 1901 hertrouwde Jo met de schilder-
schrijver over kunst Mr Johan Cohen
Gosschalk, die veel jonger was dan zij.
Het gezin verhuisde toen naar de Regen-
tesselaan 39, waar Willem Bauer Eikenhof
had neergezet. Het verhuisde twee jaar later
naar Amsterdam, waar Jo tot haar dood
woonde in het bovenhuis Brachthuijzerstraat
2, hoek Koninginneweg. Dezelfde schilde-

Studie door Cohen Gosschalk van zijn vrouw
omstreeks 1905

■ * k ï
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rijen als te Bussum hingen in de kamers12 f
Gosschalk overleed reeds in 1912, na veel
ziek te zijn geweest. Hij bezat een fijne en
gevoelige geest. Na zijn dood zeide mijn
moeder, dat zij dikwijls door zijn toedoen
helderder en zuiverder had leren zien.
De uitgave van de brieven heeft hij niet meer
meegemaakt. Wel heeft hij de renaissance
van de Vincent-appreciatie meegemaakt:
met de grote Vincenttentoonstelling van
1905 in het Stedelijk Museum Amsterdam,
waar meer dan 400 werken hingen en
duizenden bezoekers op afkwamen, is het
pleit voor Vincent gewonnen. De erkenning,
waarvoor Jo Bonger sedert 1891 vanuit
Bussum ijverde, was -15 jaar na Vincents
dood- definitief geworden.

Hausse131

Het enige schilderij dat Vincent tijdens zijn
leven officieel had verkocht, was de ’Rode
Wijngaard’: op de (jaarlijkse) Tentoon
stelling van de XX (zo genoemd omdat de
groep tot 20 beperkt moest blijven) in
Brussel januari 1890 voor 400 francs. In deze
zelfde tijd verschijnt het artikel over Vincent
van Aurier (noot 2). Met andere woorden
het begin van erkenning was er!
Ruim twintig jaar later begint de hausse.
In 1900werd ' Roses trémières’nog verkocht
voor 1100 francs, zes jaar later bracht het
2500 op, maar ’Nature morte: maqueraux’,
dat in 1900 voor 910 francs van eigenaar
wisselde, bracht op 24-2-1919 15000 francs
op. Het topstuk ’Nature morte' (Arles 1889,
50x64) bracht in 1913 echter 35200 francs op!
Van onschatbare waarde voor Nederland
werd in elk geval het feit dat -naast de
collectie V.W. van Gogh Laren- mevrouw
Kröller-Müller in de periode 1908-1920 de
eigenares van meer dan 80 schilderijen kon
worden, waardoor Nederland nog een groot
Van Gogh Museum rijk is, het Kröller-
Müller Museum op de Hoge Veluwe.

Van Deyssel

Van Deyssel schreef eind juni, begin juli
1946 een (in portefeuille gebleven) schets
’Van Gogh’, bestemd voor Elseviers

Weekblad. Centraal hierin stelde hij het
boek van Bremmer ’Over Van Gogh' van
1911.
Harry Prick publiceerde naar aanleiding van
deze vondst in het Van Deysselarchief in
Maatstaf jrg. 34, nr. 3 in 1986 een artikel
’Lodewijk van Deyssel over Vincent van
Gogh'. Vandaar nog enkele aanvullende
gegevens. Van Deyssels neef en vriend, de
componist Diepenbrock, had Van Deyssel
in 1892 erop geattendeerd dat hij bij de Wed.
Van Gogli het hele huis vol van Vincenten
had gezien (brief van 10-8-1892). Ook
Van Deyssel schrijft: op zolder alle of
nagenoeg alle, later bekende werken van
Vincent van Gogh. De handelswaarde was
toen gemiddeld twintig gulden per stuk.
Van bijzondere betekenis is, dat Jo Bonger
hem in oktober 1892 een aantal brieven van
Vincent aan haar man stuurt: Ik stel het op
hoogeprijs uw opinie er over te horen. Op 26
oktober schrijft Van Deyssel terug: over de
brieven hoop ik u nader te spreken ofte
schrijven. Jammer genoeg is Van Deyssels
visie een mondelinge aangelegenheid
geworden. Wel beijverde Van Deyssel zich
in mei 1895 bij zijn Londense kennis en
vriend Jacob Grein, om in Londen een
aantal Van Goghs geëxposeerd te krijgen,
zonder succes overigens. Jeanne Reyneke
van Stuwe heeft, zo meldt Prick ook, haar
herinneringen aan Huize Helma beschreven
in De Nieuwe Gids van maart 1932. Voorts is
er nog een brief van Kloos aan Jo in het
Letterkundig Museum d.d. 11-10-1898,
waarin we lezen: Als ik mag, kom ik spoedig
weer eens bij u, na den eten. Ik heb voor den
kleinen Vincent een heleboel postzegels
gekregen, waarmee ik hoop hem te kunnen
pleizieren.
Om met Van Deyssel te eindigen: ook hij
schrijft over de hartelijkheid en vriendelijke
oplettendheid van Jo Bonger tijdens hun
ontmoeting in augustus 1898 in Noordwijk,
waar hij Vincent als een gebruind matroosje
aan zee zag spelen.
Bovenstaand artikel verscheen in het
septembernummer van het Contactblad
Historische Kring Bussum en werd voor
deze publikatie bijgewerkt en van enige
nieuwe illustraties voorzien.
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Gogh keek, vond ik 't opeens heerlijk dat hij
zich zoo mooi kon uiten zonder dat hij
woorden hoefde te gebruiken, dat hij zijn taal
heelemaal kon vergeten en toch zoo’n boel
zeggen.

Interessant is nog te vermelden dat gedu
rende september van dit jaar in het Drents
Museum te Assen een bescheiden tentoon
stelling van enkele geschilderde landschap
pen, portrettekeningen. schetsboeken en
prenten van Gosschalk te zien is geweest.
Deze tentoonstelling is nu van 11 oktober tot
8 december in het Van Gogh Museum te
Amsterdam.
Zoals Dolf Welling in een bespreking van de
Assense expositie in Trouw van 6 augustus
jl. schreef, is er goede reden dat deze
tentoonstelling naar Amsterdam is verhuisd.
Cohen Gosschalk heeft namelijk voor
tientallen jaren de toonzetting bepaald van
het schrijven over Vincent van Gogh.

Portret van Theo door zijn broer

Tenslotte

In het concept van zijn laatste brief
(24-7-1890) aan Theo schrijft Vincent: Heus,
wij kunnen slechts onze schilderijen laten
spreken.
Hierop aansluitend een citaat van Jacqueline
Royaards-Sandberg. Zij schrijft (7) februari
1896 aan Lodewijk van Deyssel14': Gisteren
heb ik in onze ’kunsthandel’ (Maison Hals)
schilderstukken van Van Gogh gezien, uit de
verzameling van zijn zuster o f zoo te Bussum.
Zij schijnt ze te verkoopen, dat zou ik nu
nooit doen. Ik ga er gauw weer heen, ze
krijgen telkens nieuwen. Kent U ze allemaal,
een maakte heel veel indruk op me, ’s avonds
in donker zag ik 't de heele tijd, een stadje in
't zuiden van Frankrijk bij avond. Er staan
zulke groote gouden sterren aan den hemel,
en die ’heele’ Hollanders vinden dat erg
onmogelijk. Er was ook zoo’n prachtig
landhuisje bij, en een bloemschildering, en
nog zooveel moois. (..... ) Toen ik naar Van
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NOTEN

1) Johanna Bonger verzorgde in 1914 een eerste
uitgave van brieven, ’Vincent van Gogh,
Brieven aan zijn broeder’. Haar zoon
verzorgde de 'Verzamelde Brieven' 1953/54,
herdruk 1973, waarin een opstel ’Johanna
Gesina van Gogh-Bonger’. Uitvoerig citeert
hij hierin ’Johanna’s Dagboek’, dat zij op
17-jarige leeftijd begon. De periode van haar
kortstondig huwelijk ontbreekt er in.
Mark Edo Tralbaut schreef ter gelegenheid
van de Van Gogh Eeuwfeesttentoonstelling
in het Stedelijk Museum in 1953, de rede
’Vincent Theo Johanna’ als een hulde-
bloempje voor Johanna van Gogh-Bonger,
die Vincent’s palet, opengebloeid in de gloed
van Theo’s hart, belichtte en voor de komende
geslachten bewaarde.

2) Hieruit vooral slechts een artikel van de
criticus Aurier in het januarinummer 1890
van de ’Mercure de France’ (zie Hulsker
’Lotgenoten’, pp. 577-584 met citaten).
Aurier, een jonge schrijver, die ook wel eens
schilderde, is één van Vincents eerste
bewonderaars.
De oudste gedrukte vermelding van Vincent
als kunstenaar is echter te lezen in het
Amsterdamse weekblad ’De Portefeuille’
van 17 augustus 1889, waar Isaacson schrijft:
Een ken ik, ’n eenige pionier; hij staat alleen te
worstelen in den grooten nacht, zijn naam,
Vincent, is voor het nageslacht. In een
voetnoot vermeldt hij: over dien merkwaar-
digen held ~’t is ’n Hollander- hoop ik later iets
te kunnen zeggen. Dit artikel is nooit
verschenen.

3) Aldus De Bois in het ’Haarlems Dagblad’ van
15-9-1925 in een In Memoriam Jo van
Gogh-Bonger. De Bois werkte eerst bij de
kunsthandel C.M. van Gogh (= Vincents
oom Cor) aan de Keizersgracht, maar bezat
later een bekende kunsthandel in Haarlem.
Van Eeden laat zich in 1907 van Martha van
Vloten scheiden en treedt op 22 augustus in
het huwelijk met Truida Everts, vergelijk zijn
dagboek: Gister zijn we naar het kleine
raadhuis geweest en op zeer stille en kiesche
wijze als echtpaar in geschreven. De ambte
naar, de heer Rothe, heeft ons fijngevoelig en
hulpvaardig bijgestaan met alles.
Uiteraard bestonden er goede contacten
tussen de Van Eedens en Jo; ook is de
belangstelling van Van Eeden voor het werk
van Van Gogh blijvend, zie zijn dagboeken
passim (register).

4) De schilderes Marie Cremers, geboren 1874,

nam vanaf haar twintigste les bij Veth in
Bussum. In haar 'Jeugdherinneringen'
(Meulenhoff; herdruk onder de titel
’Lichtend Verleden’ WB A’dam 1954)
schrijft ze met name ook over de Huizer
modellen. Martha van Vloten was ’steeds een
niet genoeg te waardeeren vriendin’ (p. 33,
herdruk 30). Ze tekende voor 'Pauls
ontwaken’, dat Van Eeden in 1913 schreef na
de dood van zijn zoon het portret van Paul,
dat in het boekje opgenomen is. Marie
woonde vanaf 1936 tot haar dood in 1960 in
Bussum.

5) Jeanne logeerde van 4 mei tot 6 juni in
Bussum, eerst bij mevr. Bosmans-Hamacher,
Villa Louise, Koningslaan 14, hoek Meerweg,
daarna veertien dagen in Villa Helma.
De kosten daar waren ƒ 2,- per dag.
De betaling vond achteraf plaats. Op 9 juni
schrijft Kloos: Lief, ik ben bij Mevr. Van
Gogh geweest. Ze was heel aardig, ze sprak
heel hartelijk over je, en verontschuldigde zich
bij mij, dat ze je niet als logee kon beschouwen,
zoals ze ’t graag had gewild. En ze deed mij
verhalen van teleurstellingen, door mensen,
die gekomen zouden zijn, als niet een
plotselinge kinkhoest van Vincent... Enfin, je
begrijpt ’t wel, 't was heel lief gevoeld. Ze zal
rekenen twee gulden per dag. Ik vind, dat ze
het nogal redelijk maakt.
Deze Bussumse briefwisseling, van juli 1898
tot 7 september 1899, tussen Kloos en Jeanne
werd onder de titel ’Liefdesbrieven’ in 1927
uitgegeven.

6) Over deze eerste tentoonstellingen schrijft
Jan Hulsker in T50 jaar Koninkrijk der
Nederlanden, Ontstaan en bestaan’ (1963)
onder het jaar 1889 met de titel ’Zijn naam,
Vincent, is voor het nageslacht’ (zie noot 2
Isaacson).
Hulsker, groot Van Gogh-kenner, schreef na
zijn promotie in 1946 over Van Gogh, een
indrukwekkende reeks artikelen en boeken.
De belangrijkste: van 1973 is ’Van Gogh door
Van Gogh’, een chronologische ordening en
gedetailleerde studie van de brieven (Theo
dateerde zijn brieven. Vincent bijna nooit!).
In 1977 volgde ’Van Gogh en zijn weg’, al zijn
tekeningen en schilderijen in hun samenhang
en ontwikkeling. De studie van 670 pagina's
’Lotgenoten’. Het leven van ’Vincent en
Theo van Gogh’ verscheen in 1985. Hierin
uiteraard veel aandacht voor (de rol van)
Johanna Bonger.

7) Kee Vos(-Strieker), de op een na oudste
dochter van ds J.P. Strieker (de oom met wie
Vincent in zijn Amsterdamse tijd zoveel te
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maken had gehad) was de logée op wie
Vincent in de zomer van 1881 verliefd was
geraakt. Over deze onbeantwoorde liefde
voor zijn nicht, Hulsker ’Lotgenoten’ 168
vlgg-
Zie ook: Reindert Groot & Sjoerd de Vries
’Vincent van Gogh in Amsterdam’, Stads
uitgeverij Amsterdam 1990.

8) In het Van Gogh jaar 1990 verscheen een
nieuwe, uitgebreide versie ’De Brieven van
Vincent van Gogh’ onder revisie van Han van
Crimpen en Monique Berends-Albert, SDU
Uitgeverij Den Haag (908 brieven, geschre
ven door of gericht aan Vincent van Gogh
over een periode van 18 jaar).

9) De andere twee ontmoetingen zijn de
volgende. In juni trok het gezin van Theo een
zondagje naar Vincent in Auvers, waarna hij
schrijft (Brief 640): de afgelopen zondag heeft
mij een heel aangename herinnering nagelaten;
op die manier voel ik dat je minder ver van
elkaar bent, en ik hoop dat we elkaar nog
dikwijls zullen zien. Zie verder Hulsker
’Lotgenoten’ p. 607.
Begin juli kwam Vincent nog een keer naar
Parijs, doch ontvlucht dit zo gauw mogelijk
als er te veel bezoek komt, onder andere van
Aurier (zie noot 2) en Toulouse-Lautrec.
’Lotgenoten’ 617 vlgg.

10) Moeder Van Gogh overleed op 87-jarige
leeftijd in 1907. Jo herdacht haar in de
’Brieven’ in warme bewoordingen.

11) De journalist, schrijver en politicus Tak
richtte in 1894 ’De Kroniek' op, die de
progressief culturele en politieke functie van
De Nieuwe Gids, het tijdschrift der Tachti
gers, overnam. Met zijn dood in 1907 hield
’De Kroniek’ op te bestaan. Tak woonde van
1890 tot 1893 in Bussum.

12) Dit en het volgende citaat afkomstig uit V. W.
van Goghs opstel over Johanna Bonger (zie
noot 1).

13) Zie hoofdstuk 7 De historie van Van Goghs
schilderijen van Francois Duret-Robert in
’Van Gogh, Genie en wereld’ (1974, Ned.
vertaling van de Franse editie van 1968),
waarin acht auteurs ieder een verschillend
aspect met betrekking tot Van Gogh
belichten. De tweede hausse begint na de
eerste wereldoorlog tot de crisisjaren: in 1932
brengt ’Le pont de fer de Trinquetaille’
(Arles 1888) 361000 francs op en ’La Sieste’
(St. Remy 1889) 280000 francs. Daarna
kelderen de prijzen: ’Devant 1’atre’ (Nuenen
1885) brengt in 1933 62000 francs op, vier jaar
later nog maar 48000.
Na de tweede wereldoorlog werd het

startsein in de prijzenwedloop in mei 1952
gegeven, als er 33 miljoen franc wordt betaald
voor een stilleven van Cézanne. Wordt er in
1965 $ 240000 voor ’Les déchargeurs’ (Arles
1888) betaald, twintig jaar later doet
’Korenveld met opgaande zon’ bij Sotheby
New York 9,9 miljoen dollar.
Maart 1987 werd het Zonnebloemschilderij
door Christie’s Londen geveild voor de
krankzinnige som van 22,5 miljoen pond
(74 miljoen gulden). De hele kunstwereld
stond op zijn kop...

14) Ik heb je zoveel te vertellen, ’Brieven van en
aan Lodewijk van Deyssel, Emile en Frans
Erens en Isaac Israels’. Met een voorwoord
en voorzien van aantekeningen, bezorgd
door Harry G.M. Prick, Baarn 1981, p. 14.
Het boek is met name ook interessant met het
oog op Van Eeden en Kloos, die bij hem
inwoont om behandeld te worden. Zie de
brieven van juni en juli 1896.
De naam van de ’kunsthandel’ Maison Hals
wordt vermeld in de brief van (3) maart 1896.
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De botanische tuin ’Dr Costerus’

M.O. Muller-Ramondt

Het hier volgende verhaal beoogt een indruk
te geven van de geschiedenis en de huidige
situatie van een verscholen lustoord in
Hilversum. De sfeervolle botanische tuin
'Dr Costerus’ met een rijke variatie aan
meer of minder alledaagse planten.
In 1920 richtte Dr Jan Costerus samen met
leden van de Koninklijke Nederlandsche
Natuurhistorische Vereeniging afd. Hilver
sum achter de openbare bibliotheek een
heemtuin op.

Dr Jan Costerus, naamgever van de tuin

^ .............  . ....^

Jan Costerus was leraar biologie en directeur
van de eerste H.B.S. te Amsterdam.
Bovendien schreef hij schoolboeken over de
biologie. Het stimuleren van de belang
stelling voor en kennis van de natuur en in

het bijzonder de botanie was zijn doel. Een
plantentuin ’ter leering ende vermaeck' leek
hem de juiste wijze om dit doel te bereiken.
Reeds in 1929 bleek de heemtuin niet te
handhaven en verhuisde de tuin naar de
huidige plek aan de Zonnelaan. Bij de
officiële opening van de tuin in 1930 kreeg
deze de naam Dr Jan Costerus. Dit particu
lier initiatief werd financieel gesteund door
50 contribuanten, terwijl 21 comité-leden
het onderhoud, beheer en de benaming
regelden.
Twee jaar later werd de tuin veranderd in
een botanische tuin; dat wil zeggen een tuin,
waarin een groot aantal voor studie van en
onderwijs in de botanie belangrijke planten
gekweekt wordt. In de botanische tuin
’Dr Costerus’ wordt het Eichler-systeem
toegepast. De tuin, ongeveer 1500 m2 is
ingedeeld in veertig plantenfamilies. De
ongeveer 2000 planten staan per familie bij
elkaar en zijn voorzien van een naambordje
met wetenschappelijke en eventueel
Nederlandse naam en land van herkomst.
Zo vindt men er onder andere een heidetuin
met vele tot de Ericaceae behorende
heesters, een perk met vlinderbloemige
planten en heesters, zoals lathyrus, en een
grote groep malva’s. Een éénjarigenperk.
een kruidenhoek en een vijver met vijver-
planten, maar ook met salamanders en
kikkers verlevendigen de tuin. Een oude
Ginkgo en een Liriodendron vormen het
silhouet.
Sinds 1974 is de tuin onderdeel van de
KMTP afdeling Hilversum en berust het
onderhoud en beheer bij de tuincommissie.
Tot deze stap is overgegaan om het voort
bestaan van de tuin beter te waarborgen.
Alhoewel er dus een formele binding tussen
de botanische tuin ’Dr Costerus’ en de
KMTP bestaat en de penningmeester
financiële verantwoording verschuldigd is
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aan de KMTP-afdeling, heeft de Costerus-
tuin haar eigen contribuanten, ongeveer
vijfhonderd, en gemeentesubsidie. Hiervan
worden de activiteiten van de tuin en het
onderhoud bekostigd.
Elk jaar vinden er een aantal activiteiten
plaats voor de contribuanten. In maart/april
begint het seizoen met de Botanische
Avond. Op deze avond organiseert de
tuincommissie een voordracht en is er een
verloting van eigengemaakte bloemstukjes.
Een avondwandeling met uitleg door de tuin
vindt wat later in het seizoen plaats.
Schoolklassen kunnen aan de hand van een
vragenlijst de tuin bezoeken.
Voor individueel geïnteresseerden is de tuin
altijd toegankelijk. Een grote vitrinekast aan
het begin van de tuin biedt de bezoekers een
lichtgroen blaadje, waarin een ’wandeling
door de botanische tuin’ beschreven staat.
Aan het eind van het seizoen is er tenslotte

uitgifte van overtollige planten; een gezellige
ochtend.
De jaarlijkse zaadactie via ’Groei en Bloei’,
waarin dan een fraaie foto en een beschrij
ving van de gekozen plant staat, trekt
telkens weer veel belangstelling met
uitschieters van zo’n tweeduizend aan
vragen.
Tijdens de wintermaanden wordt het
opgevangen zaad van de tuin uitgewisseld
met andere botanische tuinen in Nederland.
Uit de catalogi maakt de hortulanus,
voorzitster van de tuincommissie, een keuze
van de in het voorjaar aan te schaffen
planten. Ook aan de juiste benaming van de
planten, die nog wel eens verandert, wordt
gedurende het winterseizoen aandacht
geschonken
Omdat een dergelijke tuin, waar iedere
plant tot zijn recht moet komen, veel
onderhoud vergt, is sinds enige jaren de hulp
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van een hovenier ingeroepen. Daarnaast
zijn er ook steeds vrijwilligers actief betrok
ken bij de tuin. Immers wieden, zaaien,
maaien, sproeien, opbinden en zaad
opvangen zijn steeds terugkomende bezig
heden. Ieder paar extra handen is dan
welkom.
Dit jaar is gestart met een vaste groep
enthousiaste lieden, die eens per maand de
tuin onder handen neemt.
Met de inzet van velen is het tot nu nog
gelukt deze idyllische oase te behouden voor
diegenen, die er, zittend op een bankje bij de
vijver in de zon, heerlijk willen wegdromen,
maar vooral ook vooi hen, die uren lang
lezend en lerend willen rondslenteren en
zich kunnen verbazen over de eindeloze
variatie en rijkdom van onze flora.
Mocht u de botanische tuin 'Dr Costerus’
willen bezoeken, dan kunt u hem vinden aan
het begin van de Zonnelaan rechts (nr 2a).

De ingang ligt links naast het in aanbouw
zijnde appartementengebouw.
Laten we hopen dat we deze bijzondere
collectie planten en bomen nog lang tegen
het oprukkend stedelijk geweld kunnen
beschermen.

U kunt zich opgeven als contribuant door
tenminste ƒ 10,- te storten op postbank nr.
4006932 t.n.v. Botanische Tuin 'Dr Coste
rus’, Alb. Perkstraat83,1217 NP Hilversum
U ontvangt hiervoor twee maal per jaar het
blaadje van de KMTP afdeling Hilversum,
waarin de activiteiten vermeld staan.
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Literatuur

Boekbespreking

Het Gooi en omgeving, fietstocht

door Diny Meijman en Fabian de Ronde (beiden
fysisch geogra(a)f(e)).
Uitgave Stichting Landschapsinformatie te
Gouda.
Te bestellen door overmaking van ƒ 9,- op
postgiro 4907401 t.n.v. de Stichting Landschaps
informatie te Gouda o.v.v. 'Het Gooi, fietstocht’.
Ook is het boekje bij boekhandels in de regio te
koop.

Dit boekje is geschreven voor de fiets(t)er, die
nader kennis wil maken met het unieke landschap
van het Gooi en omgeving. Flet bevat twee delen.
Het eerste deel beschrijft het ontstaan van het
landschap. Na een korte inleiding wordt de lezer
mee teruggenomen tot zo’n 200.000 jaar geleden.
In duidelijke taal, voorzien van vele fraaie
figuren, worden vervolgens de landschappelijke
veranderingen door de eeuwen heen besproken.
De van oorsprong drassige vlakte werd later door
landijs bedekt. Na afwisselende warme en koude
perioden was uiteindelijk een heuvelig en
onaangetast, bosrijk landschap ontstaan.
Tot, zo’n 4700 jaar geleden de mens deze streek
introk. Met de invoering van de vernuftige
potstallandbouw veranderde het beboste Gooi in
een gecultiveerd essenlandschap. Dit liep
uiteindelijk uit op een catastrofe; in 1601 was het
hele Gooi kaal gekapt en zou ruim een eeuw lang
boomloos blijven.
Aan weerszijden van het Gooi had men ook niet
stil gezeten. Daar had de mens eveneens zijn
stempel op het landschap gedrukt.
Bevolkingsgroei, nieuwe technieken, industriali
satie en verstedelijking hebben vervolgens alle
bijgedragen aan het landschap, zoals we dat nu
kennen.
Deel 2 beschrijft de fietsroute en sluit aan op de
algemene tekst van deel 1. De route met een
lengte van circa 35 km begint en eindigt bij het
NS-station van Hilversum. De fiets(t)er wordt
langs tien excursiepunten geleid. Elk punt wordt
duidelijk beschreven en geeft de lezers inzicht in
de landschappelijke situatie. Na het lezen van
deel 1 en het fietsen van de route van deel 2 zal het
landschap van het Gooi en omgeving nog weinig
geheimen verhullen.

Vogels in Eemland. De ontwikkeling van de
vogelstand en het agrarisch gebruik vanaf 1900
door J.J. Smit en R.J.S. Terlouw.
132 bladzijden, 46 zwartwit foto’s, 3 kaarten,
1 fietsroutekaart (1991).
ISBN 9062241700.

Rapporten zijn over het algemeen slecht
toegankelijk voor het grote publiek. Voor dit
boek wordt de basis gevormd door de rapporten
’Het Eemland en de polder Arkeheem rond het
begin van de twintigste eeuw’ (Smit, 1988) en
'Weidevogelonderzoek in het landinrichtings-
gebied Eemland. 1989.’ (Terlouw & De Wijs,
1989).
Vooral de hoofdstukken water- en graslandbeheer
maken het tot een boeiend boek. Soms maar niet
altijd, sluiten de beschrijvingen van de huidige
ontwikkelingen niet aan bij de periode 1910-1950.
Onder waterbeheer worden wel overstromingen
gemeld, maar niet de inundatie in de Tweede
Wereldoorlog. Deze staat wel bij de kokmeeuw
(p. 117) vermeld.
Doordat bij de ontwikkelingen in de vogelstand
alleen de vogelsoorten (52) zijn vergeleken,
waarover in de periode 1910-1950 informatie
werd verzameld, ontbreken er nogal wat vogels
die er broeden of op een andere wijze het gebied
gebruiken. Voor de graspieper is het een
belangrijk broedgebied. Het laatste paar
broedende kerkuilen, maar ook bijvoorbeeld
roofvogels en lijsterachtigen gebruiken het als
foerageergebied.
De belangrijkheid van Eemland voor vogels kan
niet genoeg onderstreept worden.
Een bijgevoegde losbladige kaart met fietsroute
biedt de lezer de gelegenheid Eemland zelf te
verkennen.
Met deze publikatie hebben beide auteurs niet
alleen voor historisch geïnteresseerden of
vogelliefhebbers, maar ook voor iedere andere
belangstellende een lezenswaardig boek tot stand
gebracht.

Dick A. Jonkers

Nieuw Valkeveen

Uitgegeven door Stichting Vijverberg in de serie
over Naardense landgoederen, deel twee.
Geïllustreerd met foto's en kaarten.
Prijs ƒ 15,90. Telefonisch te bestellen: 02159-
46860.

Op de zandgronden ten oosten van de vesting ligt
een zone met landgoederen. Al in de 17e eeuw
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Detail schilderij van Nieuw Valkeveen

V * * ' *  - '
.

was het gebied in trek bij rijke Amsterdamse
kooplieden. Ze hadden hun zomerverblijven op
Oud Naarden, Valkeveen, Kommerrust en Oud
Bussem. Van deze huizen is niets meer over.
De aanvallen van de Zuiderzee, oorlogsgeweld en
het afzanden van het schootsveld rondom de
vesting deden alles met de grond gelijk maken.
Anders is het gesteld met de jongere landgoederen
en herenhuizen. In de 19e eeuw kocht J.P.
Rossum er grote stukken grond en richtte deze
naar zijn smaak in. Eén van zijn scheppingen is het
landgoed Nieuw Valkeveen. Het huis werd
gebouwd omstreeks 1844 met onder andere de
sloopmaterialen van de 17e eeuwse hofstede
Valkeveen.
Op een schilderij uit de vorige eeuw is Nieuw
Valkeveen als een statig landhuis te zien Het was
met pannen gedekt en op de vier hoeken stonden
robuuste schoorstenen. Weinig mensen zullen nu
in de wat vervallen witte kubus in de bocht na de
’Chemische Fabriek’ (vanuit de vesting gezien),
de schoonheid van weleer herkennen. Sterker
nog, velen kennen het huis en het landgoed Nieuw
Valkeveen niet of verwarren het met de gelijk
namige boerderij of kwekerij.
Over de geschiedenis van dit Naardense landgoed
is bij de Stichting Vijverberg een boekje versche

nen. Het kan gezien worden als een tweede
deeltje in de serie over de Naardense land
goederen (eerder verscheen Oud Valkeveen).
Het boekje bestaat vrijwel uitsluitend uit nog niet
eerder gepubliceerde gegevens en is geïllustreerd
met unieke foto’s en kaarten.

Het Burgerweeshuis

door D. Dekema, C.L. Temminck Groll,
C.W.M. Inglot, V.R. Mehra en C.O. Bouwstra
Uitgave Stichting Vijverberg.
96 bladzijden, rijk geïllustreerd, vele kleuren
litho’s.
Prijs ƒ 19,95. Telefonisch te bestellen: 02159-
46860.

Het Burgerweeshuis, gebouwd aan het einde van
de Gouden Eeuw, is één van Naardens mooiste
monumenten. In de 18e eeuw werd het bewoond
door de familie Heshuysen: patriciërs, die
aandeelhouders waren van de Hamburger
Postwagen. In 1828 werd het kapitale pand
verkocht aan de regenten van het weeshuis,
waardoor de naam ’Burgerweeshuis’ ontstond.
Doordat het pand in 1928, na een eeuw weeshuis
functie, geen duidelijke bestemming meer kreeg,
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bleef het gelukkig gespaard voor moderniserings
golven. Toen in de jaren tachtig het idee groeide
er het stadsarchief te vestigen, trof men een
gebouw aan dat nog een archaïsche sfeer
uitstraalde. Het behoud van deze sfeer werd het
uitgangspunt voor een grootse restauratie, die
onlangs werd voltooid.
Ter gelegenheid hiervan is bij de Stichting
Vijverberg een boek verschenen, waarin vrijwel
alle facetten van het Burgerweeshuis gedetailleerd
worden weergegeven. Vijf auteurs belichten
vanuit hun eigen discipline een onderwerp:
archivaris D. Dekema beschrijft de geschiedenis
van de bewoners en gebruikers, prof dr ir C.L.
Temminck Groll behandelt de bouwgeschiedenis,
mevrouw C.W.M. Inglot neemt de schilderijen
collectie voor haar rekening, restaurateur V.R.
Mehra schenkt aandacht aan het geschilderde
behangsel en architect ir C.O. Bouwstra eindigt
met het hoe en waarom van de restauratie.

Uit de tijdschriften

Natuur en Milieu, uitgave van de gelijknamige
stichting in Utrecht; juli/augustus 1991, jrg. 15,
nr. 7/8
Nu de prachtige tentoonstelling over vleermuizen
in Fort Asperen inmiddels is afgelopen, is het toch
goed te vermelden dat een boek over vleermuizen
is verschenen van de hand van A.M. Voute,
C. Smeenk e.a. bij Waanders Uitgeverij. (Voor
35 gulden te koop bij de boekhandel.) Voor leden
van de Vrienden van het Gooi zal de naam van de
eerst genoemde auteur een bekende klank
hebben. Een aansporing het boek te kopen!
Wie wil meedoen aan het onderzoek naar de
verspreiding en ecologie van de 19 soorten
vleermuizen in Nederland kan zich aanmelden bij
Herman Limpens, Atlasproject Vleermuizen,
Biogeografisch informatiecentrum, postbus 9201,
6800 HB Arnhem. Deelname staat voor iedereen
open.

beestje, verzucht Jan van Gelderen in het
openingsartikel. Gelukkig is er meer: talloze
andere diersoorten zullen er van profiteren en in
feite gaat het om het terugwinnen van natuurlijke
en gevarieerde heide.
Daan Buitenhuis beschrijft een wandeling van
Hollandse Rading naar Breukelen, 17 kilometer
lang, over zand, veen en klei. Voor Gooiers goed
om het eens na te doen en te constateren dat het
erg groen is aan de noordoostrand van de
Randstad.
En welke Gooier kent niet de familie Hoetmer,
geslacht van palingvissers op de Naardermeer,
waarvan de vierde generatie, Piet Hoetmer,
tallozen van ons op een van de excursies door de
Gooivrienden georganiseerd zal hebben begeleid?
Tom van Ewijk beschrijft zo’n roeitocht die nooit
nalaat indruk te maken.

Vogelkalender 1992

De veertiendaagse Vogelkalender 1992 in kleur is
zonder twijfel weer de meest gewilde vogel
kalender. Deze kalender is reeds jarenlang een
enorm succes. Aan de vijfentwintig kleurenplaten
voor 1992 is weer bijzonder veel zorg besteed en
reeds bij vele vogelliefhebbers in Nederland en
België is het traditie geworden via deze vogel
kalender op de hoogte te blijven van de prestaties
van onze vogelfotografen.
U kunt de Nederlandse uitgave van de Vogel
kalender 1992 bestellen door overschrijving van
ƒ 15,- op postrekening 4325 ten name van de
penningmeester van het Kalenderfonds, Boter-
bloemstraat 20, 5321 RR Hedel, tel. 04199-1967.

Natuurbehoud, uitgave van de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland;
augustus 1991, jrg. 22, nr. 3

In de loop van deze eeuw kwam het Korhoen in de
knel door de ontginning van heide- en veen
gebieden, intensivering van de landbouw en veel
andere bekende narigheden. Op de Sallandse
Heuvelrug zijn nog ongeveer 25 paren, waarvoor
nu 2,5 miljoen gulden wordt uitgetrokken voor
het Soortbeschermingsplan Korhoen. Een duur
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Activiteiten van de Stichting
Tussen Vecht en Eem

Lezing en excursie naar Elten

De reiscommissie T. V.E. bestaande uit mevrouw
Kruymer-VosH.K. Huizen, deheerDrayerH.K.
Weesp, de heer Lamphen H.K. Laren en de heer
Leupen bestuurslid T.V.E. heeft een programma
vastgesteld voor een excursie naar Elten, Xanten
en Kalkar.
De excursie is gepland op zaterdag 2 mei 1992.
De reis zal worden gemaakt met een bus,
waardoor een beperkte deelname van 50
personen mogelijk is.
De kosten van de excursie -inclusief koffiemaal

tijd- worden geschat op ƒ 50,-.
Voorafgaande aan de excursie wordt op de
ledenavond van de Hilversumse Historische
Kring' Albertus Perk’ door prof dr P. Leupen een
inleiding gehouden over 'Elten en het Gooi’.
Deze bijeenkomst die ook toegankelijk is voor
leden van andere historische kringen aangesloten
bij T.V.E., is gepland op woensdag 26 februari
1992 in het gebouw ’De Akker’, naast de
Oud-Katholieke kerk, Melkpad 14.
Aanvang van de lezing is 20.00 uur.
Op deze avond kan worden ingeschreven voor de
reis. Nadere inlichtingen bij mevrouw Kruymer-
Vos, tel. 02152-51713.

i jicür JEjL, T E R B  E R  &

■ . ■

-  -  -
_ >Vr -, - iTÉL. .mm

w m m
a i Ih

m m m i
I S v 2 / - " -Mm.

wm
. ____

wm

i simm mmwmsstc-lÉ
m smamm w m mmmM

231



Mededeling Open Dag T.V.E.

De Open Dag T.V.E. wordt volgend jaar
gehouden in Hilversum en wel op zaterdag
12 september 1992.
De Open Dag wordt komend jaar dus niet zoals
gebruikelijk in de 3e week van mei gehouden.

Cursus historisch onderzoek

In de periode januari-mei 1991 vond de TVE
cursus Historisch onderzoek plaats. Tijdens een
vijftal bijeenkomsten konden 23 enthousiaste
deelnemers informatie vergaren over onder
werpen als ’Wat is geschiedenis’, ’Bronnen van de
geschiedenis’, ’Soorten geschiedenis’ en allerlei
wetenswaardigheden. Op verzoek van de
cursisten zelf zijn ook onderwerpen aan de orde
geweest als ’agrarische geschiedenis’, ’demo
grafie’, ’oral history’ en het gebruik van het
kadaster bij historisch onderzoek.
De deelnemers die afkomstig waren van de
historische kringen Baarn, Blaricum, Bussum,
Hilversum en Huizen, hebben ook onderling
ervaringen en onderzoeksgegevens kunnen
uitwisselen.
In de toekomst zullen cursussen georganiseerd
worden door de provinciaal consulente mevrouw
Bossaers.
Inlichtingen hierover kunt u bij haar of bij
mevrouw Boersen verkrijgen.

Oprichting Stichting Regionale
Geschiedbeoefening Noord-Holland

praktijk zal dit gebeuren door bijeenkomsten,
lezingen en cursussen te organiseren en advies en
informatie te geven.
Het bureau van de Stichting is gevestigd in het
Rijksarchief te Haarlem. Bij het bureau van de
Stichting zijn de provinciaal consulente mevrouw
drs K.W.J.M. Bossaers en de secretaresse
mevrouw P.S. Severing werkzaam.
De eerste activiteit van de Stichting zal het
organiseren van een bijeenkomst voor de
afgevaardigden van de historische kringen in
Noord-Holland zijn. Deze bijeenkomst vindt
plaats op 14 december in Schouwburg ’Het Park’
te Hoorn. Tevens zal dan -’s middags- een
’historische’ markt worden gehouden, waarbij
aan historische kringen gelegenheid wordt
gegeven een kraam in te richten. De middag-
bijeenkomst is vrij toegankelijk. Ook zal het
cursusprogramma voor het voorjaar van 1992
bekend worden gemaakt.
Voorafgaande aan de manifestatie op 14
december heeft een aantal regiobijeenkomsten
voor bestuursleden van historische verenigingen
plaatsgevonden. Voor de regio Het Gooi was dat
op 19 november jl. in het Goois Museum. Tijdens
deze bijeenkomst is door mevrouw Bossaers en
mevrouw Boersen uiteengezet wat de doelstelling
en de werkzaamheden van het provinciaal
steunpunt zullen zijn. De afgevaardigden van
historische kringen konden op deze avond hun
wensen en ideeën omtrent het functioneren van
het steunpunt naar voren brengen.

Het bureau is telefonisch te bereiken onder
nummer 023-318436.
Het postadres is: Postbus 5212,2000 GC Haarlem.

Mede dankzij het succes van het 1840-project
heeft de provincie Noord-Holland besloten lokale
en regionale geschiedbeoefening te stimuleren en
de oprichting van een provinciaal steunpunt
financieel mogelijk te maken.
In de zomer van 1991 werd daarom de Stichting
Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland
in het leven geroepen. Het bestuur van deze
stichting is samengesteld uit vertegenwoordigers
van de verschillende regio’s van Noord-Holland.
Namens de Stichting ’Tussen Vecht en Eem’ is
mevrouw drs Maria W.J.L. Boersen tot het
bestuur toegetreden.
Doelstelling van de Stichting is het ondersteunen
van niet-professionele lokale en regionale
organisaties in de provincie Noord-Holland. In de
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi

^ET 0

Goois Natuurreservaat

In de loop van 1989 is door de Stichting Steun
Goois Natuurreservaat een actie op touw gezet
onder particulieren, bedrijfsleven en organisaties
om het Goois Natuurreservaat financieel te
steunen bij de uitvoering van een aantal verbete
ringen, restauraties en aanpassingen van diverse
door hun beheerde terreinen. Jhr mr F. Sickinge
nam het voorzitterschap van deze Stichting op
zich. Onze oud-voorzitter, drs H. van Goudoever,
maakte deel uit van het Stichtingsbestuur.
Wij zelf vroegen u dat jaar financiële steun om
twee door ons uitgekozen projecten te steunen:
verbetering van het uitzichtpunt in het Magda-
lenabos en het restaureren van het heideven op de
Zonneheide. Uw reactie was overweldigend;
ruim de helft van onze leden reageerde met een
-soms aanzienlijke- gift. Met veel genoegen
konden wij de rentmeester van het GNR, de heer
H. Korten, dan ook berichten dat wij de aanvan
kelijke toezegging van ruim ƒ 31.000,- volledig
waar konden maken.
Op 28 april 1989 was het zover dat ’onze’
Magdalenaheuvel aan het GNR kon worden
overgedragen, inclusief een aantal banken op de
heuvel. Ter herinnering werd een bordje met de
naam van onze Vereniging geplaatst.
Wij kunnen u nu met genoegen melden dat het
GNR deze herfst een aanvang gaat maken met de
werkzaamheden aan het ven op de Zonneheide
voor het noodzakelijke herstel van de belangrijke
reptielenbiotoop. Het nog resterende bedrag van
uw giften, ruim ƒ 18.000-, hebben wij inmiddels
overgemaakt aan het GNR. Naar verwachting zal
niet het gehele bedrag nodig zijn voor het herstel
van het ven. Getracht zal nu worden met het
uitkomende materiaal uit het ven de nabijgelegen
plaatselijk zeer brede Bosdrift langs kampeer
terrein De Zonnehoek te versmallen. Dit is
mogelijk door het zand van de zandbaan ter
plaatse, waar deze te breed is, te vermengen met
het humeuze materiaal uit het ven en vervolgens
met bosplantsoen te beplanten. Met de werk
zaamheden wordt begonnen wanneer de amfi
bieën (waaronder de zeldzame kamsalamanders)
een winterschuilplaats hebben gezocht in het
naast het ven gelegen bos. Wij houden u op de

hoogte van de gang van zaken en zullen te zijner
tijd zeker een wandeling ter plaatse organiseren.
Het GNR bij name van de heer Korten dankt al
diegenen die hebben bijgedragen de door ons
geadopteerde projecten daadwerkelijk uit te doen
voeren.

Ontwikkelingen in:

Naarden

Van de gemeente Naarden hebben wij een
werkversie ontvangen van het Milieu Actie Plan,
waarop ook aan ons werd verzocht eerst schrifte
lijk te reageren. Na de hoorzitting midden
oktober, waarvoor wij waren uitgenodigd, zal het
MAP door de gemeenteraad worden besproken.
In 1992 zal een begin worden gemaakt met de
uitvoering van de ambitieuze plannen. Een
uitstekend plan dat navolging verdient!

Vanuit de gemeenten Huizen (aanvraag bouw
vergunning hotel), Blaricum (Verlengde
Bergweg) en Bussum (Cruijsbergen, waar wij
bezwaar maakten tegen voorgenomen aantas
tingen van het karakter van ons Gooi) kunnen wij
u nog geen besluiten melden.

Onderzoeksprojekt

In deze rubriek, september 1991, berichtten wij u
dat De Groene Ruimte, een bureau voor
ecologisch onderzoek en beheersplanning in
Wageningen bezig is voor onze Vereniging een
landschaps- en natuurbeleidsplan van het Gooi op
te zetten. Inmiddels zijn zij en ook wij bezig met
de laatste loodjes. Wij verwachten het definitieve
rapport eind november. Uiteraard ontvangt u
tijdig bericht over de wijze waarop wij het rapport
aan de diverse officiële instanties en ook aan u
zullen presenteren.
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Stad en Lande Stichting

m ôgïös’i
Het ’Emil Ludenfonds’

Een van de initiatieven, welke de Stad en
Lande Stichting heeft genomen, is de
instelling van het ’Emil Ludenfonds’. Zoals
al eerder beschreven, heeft de Stichting ten
doel, naast het beheren van het zo belang
rijke historisch archief, ’de geest van Stad en
Lande van Gooiland levendig te houden’.
Verwezenlijking van dit doel houdt onder
meer in, dat activiteiten, die door derden
worden verricht en waarvan het resultaat
door de Stichting als waardevol wordt
erkend, voor een beloning of waardering in
aanmerking kunnen komen. De Stichting
heeft daarvoor het genoemde fonds inge
steld, waarvoor de volgende criteria zijn
opgesteld:

Emil Luden-penning

-  Als blijk van waardering en erkentelijk
heid kan zowel aan individuele als aan
rechtspersonen, die zich op enigerlei
terrein in relatie tot de historie en de
traditie van het erfgooiersschap bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt en daarvan
blijk hebben gegeven door prestaties op
het gebied van historie, cultuur en
wetenschap, uit het daartoe door de Stad
en Lande Stichting ingestelde fonds in de
vorm van een geldbedrag een aanmoedi
gingsgeschenk of prijs worden toegekend.

-  De toekenning van het aanmoedigings-
geschenk of prijs, waarvoor als minimum
een bedrag van ƒ 100,- wordt aangehou
den, gaat vergezeld van de uitreiking van
een oorkonde.

-  In bijzondere gevallen kan worden
besloten tot het toekennen van een
legpenning met oorkonde.

Sedert de instelling van het fonds heeft de
Stichting de volgende personen onderschei
den met de zilveren legpenning en een
speciaal voor dit doel door de heer H.P.C.
van den Berg (tegenwoordig adviseur van de
Stichting) ontworpen oorkonde:
1) In 1983 aan de heer K. Wouda voor zijn

activiteiten op historisch gebied, speci
fiek van de Huizer historie en het Huizer
dialect.

2) In 1984 aan de heer H.P.C. van den Berg,
die zich voor de Stichting bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt door zijn
initiatieven op historisch en cultureel
gebied.

3) In 1985 aan dr A.C.J. de Vrankrijker
voor zijn vele publikaties, lezingen, met
name over de geschiedenis van de
erfgooiers.

4) In 1986 aan de heer H.C. de Jager, die
zich als voormalig secretaris van de
’Vereniging Stad en Lande van Gooiland’
op bijzondere wijze heeft ingezet en een
belangrijk aandeel had in de totstandko
ming van de Stad en Lande Stichting.

5) In 1987 aan mr Tydeman, die als laatste
voorzitter van de 'Vereniging Stad en
Lande van Gooiland’ op bijzondere wijze
zich heeft ingezet om het erfgoed van de
erfgooiers voor het nageslacht veilig te
stellen.

6) In 1989 aan mr F. Fontein, die zich in
meerdere opzichten daadwerkelijk heeft
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ingezet voor het behoud van de waarde-
volle archivaria, waaronder diverse
kunstvoorwerpen, zoals onder meer de
Eppo Doeve panelen.

Laatstgenoemde is het ook geweest, die de
instelling van het Emil Ludenfonds destijds.

onder zijn voorzitterschap, heeft gestimu
leerd.
Liet ligt overigens in de bedoeling deze
traditie voort te zetten. Mochten er onder de
lezers suggesties in deze richting leven, dan
zal het bestuur het op prijs stellen deze te
mogen vernemen.

JÉ__ ï
Onthulling bord met fietsroute, 1991
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Goois Museum

Behang, onze derde huid

21 december 1991 t/m 1 maart 1992 in het
Goois Museum te Hilversum.

De veelzijdigheid en het persoonlijke
karakter van behang komen tot uiting in de
titel: ’Behang, onze derde huid’. Wanneer
we onze eigen huid als eerste en onze kleding
als tweede huid beschouwen, dan kunnen de
wanden in ons interieur beschouwd worden
als derde huid. Zij weerspiegelen de
levensstijl en karakter van de bewoner.
In de, voor Hilversum grote, tentoonstelling
'Behang, onze derde huid’ zijn een groot
aantal waardevolle en unieke behangsels en
ontwerpen te zien uit museale en particuliere
collecties. Bovendien geven stijlkamers,
documenten en afbeeldingen van authen
tieke interieurs een beeld van de geschiede
nis van het behang.
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Detail van panorama behang, 18e eeuw

Fragment van Goudleer behang, 1649

Goois Museum
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
tel. 035-292826
Expositiecentrum Gooiland
Emmastraat 2, 1211 NG Hilversum

open dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur
beide Kerstdagen open
Nieuwjaarsdag gesloten
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Goois Natuurreservaat

Spanderswoud
De gemeente Hilversum draagt nog dit jaar het
Spanderswoud in eigendom over aan het Goois
Natuurreservaat. Inmiddels voert het Goois
Natuurreservaat al het dagelijkse beheer over dit
bosgebied.
In het Spanderswoud (circa 200 ha.) zijn de
afgelopen tien jaar verschillende nieuwe beheers
maatregelen uitgevoerd met als doel de veelal
éénvormige naaldhoutbossen in een relatief korte
periode om te vormen tot een meer natuurlijk
bosecosysteem. Dit zogenaamde omvormings-
beheer vindt in het Spanderswoud op een. in
vergelijking tot andere omvormingsprojekten.
grote oppervlakte plaats.
Momenteel wordt door het Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek (IBN) in Leersum een
onderzoek verricht naar de uitvoering en de
(voorlopige) effecten van deze beheersvorm.
Mede op grond van deze evaluatie kan het
toekomstig bosbeheer worden bepaald. Tevens
worden verspreid over het gehele bos proef-
vlakken vastgelegd en beschreven, zodat ook in
de toekomst de natuurlijke ontwikkeling op
wetenschappelijke wijze kan worden gevolgd.

Goois landschap
In de expositieruimte achter het restaurant
’De Haven van Huizen’ is de fototentoonstelling
’Goois Landschap' te bezichtigen. De foto’s
geven de diversiteit van het Gooise landschap
weer. De verschillende landschapstypen als
heide, bos, meent (weiland) en eng (akker) zijn
door Frits van Daalen, bekend natuurfotograaf
van onder andere het tijdschrift ’Vogels’ belicht.
De tentoonstelling is geopend t/m 5 januari 1992
van dinsdag t/m zaterdag van 13.30 uur tot 16.30
uur. Tevens is de tentoonstelling geopend op
3 november, 1 december en 2e Kerstdag.
De toegang bedraagt ƒ 1,50 per persoon, voor
65 + ƒ 1 voor kinderen tot 12 jaar gratis en voor
groepen van 10 of meer personen ƒ 1 per
persoon.
Indien u een bezoek aan de expositie wilt
combineren met een stevige wandeling langs de
Gooimeerkust bestaat de mogelijkheid om een
routebeschrijving te verkrijgen. Het is zelfs
mogelijk om het geheel af te ronden met een
stevige ’boswachtershap’ in het restaurant.

Voor ƒ10 -  all-in wordt dit pakket u aangeboden.
De maaltijden worden tot 18.00 uur geserveerd.
Het adres is: Havenstraat 81 te Huizen.

Heidekever
De heidekever (ook wel heidehaantje genoemd)
is ongeveer 8 mm lang, 3 mm breed en olijfgroen
van kleur. Het diertje leeft van de struikheide-
planten en is eigenlijk altijd wel in de hei te
vinden. Echter onder bepaalde, voor de kever
gunstige weersomstandigheden, kan de populatie
dermate groot worden dat er sprake is van een
plaag. Dichtheden van 2000 exemplaren per
vierkante meter, zowel larven als volwassen
exemplaren (imago’s), komen dan veelvuldig
voor.
Om een dergelijke explosie enigszins af te
remmen wordt er preventief gemaaid. De
heidekever voelt zich namelijk het beste thuis
tussen de wat hogere heidestruiken. Als de heide
eenmaal is aangetast (te herkennen aan de
roestbruine kleur) wordt deze ook gemaaid. Door
maaien en afvoeren van het maaisel zorgen we
ervoor dat het afgestorven materiaal niet ter
plekke verteert. Ongewenste bodemverrijking
wordt hierdoor voorkomen. Tevens blijkt dat de
aangetaste heideplant -na te zijn gemaaid- in het
volgend voorjaar beter uitloopt.

Mauvevijver

Met een gift van de ’Kringloopwinkel’ te Laren
konden we de dichtgroeiende Mauvevijver naast
de in 1961 gesloopte ’Hut van Mie’ aan de
Harmen Vosweg te Laren, schoonmaken en
uitbaggeren. Aan de huidige lage waterstand valt
helaas weinig te doen. We hebben hier namelijk te
maken met grondwater. Het waterpeil zal pas
stijgen als ook het grondwater in de regio stijgt.
Of het water dan net als in het jaar dat de hut
gesloopt werd weer tot aan de Melkweg zal
komen, is met de huidige grondwateronttrekking
in het Gooi twijfelachtig.

Reigerseiland

In het kader van haar 150-jarig bestaan is door
C&A (filiaal Hilversum) op 12 oktober jl. een
bedrag van 5000 gulden geschonken aan het
Goois Natuurreservaat. Het bedrag wordt
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De Beek’ te Naarden, droge gracht Reigerseiland
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aangewend om het ’Reigerseiland’ veilig te
stellen.
Het ’Reigerseiland’ heeft vroeger deel uitgemaakt
van het landgoed ’De Beek’ en ligt ten noorden
van de Oud Blaricummerweg en ten oosten van de
rijksweg Al in de gemeente Naarden. Begin 19e
eeuw is dit gebied door de tuin- en landschaps
architect Zocher aangelegd in de landschapsstijl.
De landschapsstijl is te herkennen aan het gebruik
van vloeiende lijnen in de aanleg van paden en
beplanting. Vaak wordt gebruik gemaakt van
hoogteverschillen en waterpartijen. Dit geldt ook
voor het 'Reigerseiland’. Belangrijke boomsoort
is de Beuk, die over het gehele terrein verspreid
staat. Het merendeel van de exemplaren staan er
al sinds de aanleg en zijn dus ruim 150 jaar oud.
Hier en daar staan enkele oude Grove dennen,
Amerikaanse eiken, Hulstbomen, Berken en
Lijsterbessen. De hoge leeftijd van veel bomen
heeft ertoe bijgedragen dat er veel holten en
spleten aanwezig zijn. Een ideale situatie voor
holenbroeders.
Broedgevallen van Buizerd, Holenduif, Bosuil,
Grote Bonte Specht, Ijsvogel en vele andere
meer of minder zeldzame vogelsoorten zijn dan
ook geconstateerd.
Het probleem dat zich nu echter voordoet, is het
steeds verder dichtslibben van de waterpartijen

met bladeren, takken en afval. Op enkele
plaatsen is de verlanding zelfs zo sterk dat men
-zonder natte voeten te krijgen- op het eiland kan
komen. Een ongewenste situatie, omdat het juist
als eiland een uitermate rustige leef- en groeiplek
biedt aan dieren en planten.
Om deze neerwaartse spiraal te doorbreken moet
zo snel mogelijk gestart worden met het veilig
stellen van het eiland door de waterpartijen uit te
baggeren. Dit uitbaggeren zal maatwerk moeten
zijn, omdat naast het maken van steile oevers
-vooral geschikt als fourage- en nestplaats voor de
Ijsvogel- er ook ’zachte’ of overloopoevers
gecreëerd moeten worden. Dergelijke oevers
bieden betere mogelijkheden voor de vestiging
van een gevarieerde oevervegetatie. De oever
vegetatie biedt vervolgens goede dekkingsmoge
lijkheden. Vooral de jonge snoeken hebben hier
profijt van. Het kannibalisme onder deze soort is
namelijk groot. De waterplanten bieden ook de
mogelijkheid voor de vis om er kuit op af te zetten.
We kunnen concluderen dat uitbaggeren van de
waterpartijen het ’Reigerseiland’ voor een verder
verval zal behoeden. We kunnen zelfs stellen dat
met de aanwezige potenties er een verhoging van
de natuur- en cultuurwaarde realiseerbaar is. Een
voorbeeld van het goed samengaan van ’natuur-
bouw’ en ’natuurontwikkeling’ enerzijds en
herstel van de cultuurhistorische betekenis
anderzijds.
Zondag 17 november, 13.00 uur vond een
excursie plaats door dit gebied. Start: naast
ingang 'Oud Bussem’ (Oud Blaricummerweg).

Herpetofauna

Voor met name de herpetofauna worden de in het
Gooi aanwezige poelen zoveel mogelijk hersteld.
Inmiddels is de poel aan de zuidkant van het
landgoed ’De Beek’ uitgebaggerd en vrijgesteld.
En door een gift van de al eerder genoemde
’Kringloopwinkel’ te Laren is het mogelijk
geworden om een poel te maken in het 'Bosje van
Six’ langs de Goyergracht Noord te Blaricum.
Gezien de ligging en de waarnemingen van
salamanders en hagedissen in dit gebied,
verwachten wij een positieve natuurontwikkeling.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande
nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het
Goois Natuurreservaat
Koninginneweg 7 te Hilversum
Telefoon: 035 - 214598
Postadres: Postbus 1001, 1200 BA Hilversum
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Actualiteiten

Naarden
Op 25 oktober jl. werd in de wand van de
Weeshuiskazerne aan de Kloosterstraat de
’eerste’ steen geplaatst voor het nieuwe Come-
niusmuseum. Dr Stefan Pauliny, ambassadeur
van de Tsjechisch en Slowaakse federale
republiek verrichtte de handeling.
Het is de bedoeling dat het museum in mei 1992
ter gelegenheid van de 400ste geboortedag van
Jan Amos Comenius, geopend zal worden.

Naarden

Het stadsarchief van Naarden wordt op 19
december 1991 officieel geopend door de
Commissaris van de Koningin in Noord-Holland
drs R. de Wit. Op zaterdag 21 december is er
Open Huis voor de Naardense bevolking en
belangstellenden.

Affiche van Jan Toorop 1895 (Singer)

mum

Eerste steenlegging Comeniusmuseum op 25-10-’91

S M; — s i

Singer Museum,
wintertentoonstelling

Van 24 november tot en met 19 januari 1992 wordt
een overzicht geboden van de ontwikkeling van
het Nederlandse affiche tot 1940.
Aan de hand van ruim honderd affiches uit de
particuliere collectie van mr Martijn F. Le
Coultre, waaronder zich zeer zeldzame exem
plaren bevinden, is de ontwikkeling in de
affichekunst goed te volgen.
Interessant is het feit dat de ontwerpers van
affiches voornamelijk beeldend kunstenaars
waren. Hierdoor is de ontwikkeling van de
affichekunst gekoppeld aan de stijlontwikkeling
binnen de beeldende kunsten.
Opvallend is vooral in het begin van deze eeuw
het verschil van opvatting over de aard van het
affiche. Moest het affiche bepaalde gegevens zo
objectief mogelijk overbrengen, zodat de lezer
zijn eigen mening kon vormen? Of was het de
bedoeling dat het affiche de boodschap uit
schreeuwde?
In elk geval zijn diverse soorten affiches op deze
unieke tentoonstelling te zien.
Gelijktijdig met de tentoonstelling verschijnt een
klein boekje over het onderwerp.

Singer Museum, Oude Drift 1, Laren
open dinsdag t/m zaterdag 11.00-17.00 uur
zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur
maandag, eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag
gesloten
Tel. 02153-15656
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Varia

Auteurs

D. Dekema (geb. 1958). Kandidaat geschiedenis
aan de GU Amsterdam in 1982, Middelbare
archiefschool in 1984, streekarchivaris in de
Bommelerwaard. Sinds 1987 archivaris van de
stad Naarden, woont daar ook.

drs M.J.A. van der Heide (geb. 1943). Classicus.
Schreef artikelen in het kader van het honderd
jarig bestaan van Toonkunst in Bussum. Auteur
van het in 1984 verschenen werk ’Bussum door
schrijversogen’. Woont te Bussum.

dsP.J.C.Korver (geb. 1954). Leraar geschiedenis
en Nederlands in Naarden. Predikant van de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB in Weesp.
Was secretaris van de Vereniging Werkgroep
Vestingstad. Woont te Naarden.

M. A. Muller-Ramondt (geb. 1939). Deed
eindexamen b aan het Baarns Lyceum. Studeerde
biologie aan de Universiteit van leiden, volgde
later een hoveniersopleiding aan de Tuinbouw
school te Naarden en is nu penningmeester en
commissielid van de Botanische Tuin ’Dr
Costerus’ te Hilversum. Woont te Hilversum.

dr M.F.G. Parmentier (geb. 1947). Studeerde
theologie in Amersfoort, Utrecht, Oxford,
Genève en Bonn. Universitair docent oude
kerkgeschiedenis, patristiek en dogmageschiede-
nis aan de Katholieke Theologische Universiteit
Amsterdam en oud-katholiek priester. Publicaties
over griekse, latijnse en Syrische kerkvaders,
charismatische theologie en (oud-)katholiek
Hilversum. Woont te Hilversum.

N. P.A. Schellevis (geb. 1959). Na opleiding
Tuinbouwschool werkzaam bij de firma Copijn en
de gemeente Hilversum. Sinds 1982 beheerder
van het Pinetum. Publiceerde veel, onder andere
in ’Groei en Bloei’. Lid van de in 1990 opgerichte
International Union for the Conservation of
Nature (afd. coniferen en cicadeeën). Woont te
Hilversum.

Verantwoording illustraties:
Titelpagina: foto persbureau Stevens, Hilversum
350 Jaar trekvaart Naarden-Muiden: foto persbureau
Stevens, Hilversum, kaart Gemeentearchief Naarden
De katholieke kerkgeschiedenis Tussen Vecht en Eem:
archief Oud-Katholieke kerk Hilversum, coll. Parmentier
Godsdienstige onverdraagzaamheid: foto C. Nieuwenhuyse,
ca. 1980, aquarel L.K.C. Prins, coll. G. Museum, Hilversum
Pinetum: foto villa coll. G.M. Hilversum, overige coll.
Schellevis
Van Gogh: foto 1, 2 en 3 Van Gogh Stichting/Van Gogh
Museum Amsterdam, overige fotodienst Provincie Drente
Reformatie Baarn: portret Rijksmuseum Het Catharijne
convent te Utrecht, overige HK Baerne
Costerustuin: Maatschappij voor Plant en Tuinkunde,
afdeling Hilversum
Stad en Lande: foto’s auteur
Goois Museum: foto Strengers, Den Haag, foto Petra
Appelhof, Hilversum
GNR: foto’s GNR
Literatuur: foto schilderij Nieuw Valkeveen A. Kooijman-
Van Rossum
Singermuseum: foto Ton Haartsen, Ouderkerk a/d Amstel
Comeniusmuseum: foto C.G. Scheltema, Naarden
G.A. Weesp
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