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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 natuurbeheer 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
Natuurwacht, die misbruik en ontsiering van de natuur
tegen moet gaan. Verder organiseert de vereniging voor
leden roeitochten op het Naardermeer en wandelexcur-
sies 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’.

Lidmaatschap/abonnement
aanmelden bij J.B. Perry-Vlasveld,
Braam 34, 1273 EA Huizen, 02152-66848.
Minimum contributie ƒ 20,- per jaar.

Bestuur
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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,
Amersfoortsestraatweg 122, 1411 HJ Naarden,
02159-41915
penningmeester mr G.H. Fuhri Snethlage,
Everard Meysterweg 21,3817 HA Amersfoort,
033-621851
Postbankrekening 262888
Bankrekening 94.21.88.209
t.n.v. de penningmeester van de VVG
leden
A. Farjon, Huizen, 02152-62857
E. Goldfinger-Albertis, Hilversum, 035-210423
drs J. Kwantes, Bussum, (12159-35970
ir H.J. Proper, Hilversum, 035-218897
mr G.H. Veenhoven, Bussum, 02159-30090
mr A.M. Westermann-de Boer, Laren, 02153-12428

Correspondentie-adres Secretariaat
Amersfoortsestraatweg 122, 1411 HJ Naarden,
02159-41915

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

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 cultuurhistorische 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.
T.V.E. overkoepelt onder andere Historische Kringen
in Ankeveen, Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes,
's-Graveland, Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren,
Loosdrecht, Muiden, Muiderberg, Naarden, Nederhorst
den Berg en Weesp, musea in Hilversum, Huizen, Laren
en Naarden, alsmede archeologische en genealogische
organisaties en archieven.

Donatie/abonnement
aanmelden bij
E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer,
Brediusweg 14a, 1401 AG Bussum, 02159-13630.
Minimum donatie ƒ 20,- per jaar.

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
Postbankrekening 3892084
Bankrekening 47.62.75.199
t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem
leden
K. Kool, Laren, 02153-15680
prof dr P.H.D. Leupen, Hilversum, 035-245704.
drs Maria W.J.L. Boersen, Naarden, 02159-46926

Correspondentie-adres Secretariaat
Brediusweg 14a, 1401 AG Bussum, 02159-13630

Informatie Naardermeer-excursies, bestellen extra tijdschriften, adreswijzigingen en opzeggingen,
uitsluitend bij J.B. Perry-Vlasveld, Braam 34, 1273 EA Huizen, 02152-66848.
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Vanaf het water gezien: Fort Kijkuit en
omgeving M.W. Jolles

Vanal' het water ziet het landschap er vaak heel
anders uit dan vanaf het land.
Het mooist is een Amsterdamse gracht uit een
open wherry gezien, zodat je hoog boven het
water uit de statige gevels langzaam aan je ziet
voorbij glijden. Ze spiegelen zich direct in het
water, zodat de rijbanen aan weerszijden er niet
lijken te zijn en er is opeens ook geen verkeer
meer. Boeiend is ook over het ringwater van
een polder te varen en neer te kijken op het land
dat soms wel een paar meter lager ligt; wie op
het water vaart is dan letterlijk verheven boven
wie zich op het land beweegt.
Men ziet ook heel andere dingen; als ik niet een
tijdlang bij het afleggen van de jaarlijkse roei-
proef van Hilversum tot het Hemeltje gevaren
was, zou ik Fort Kijkuit alleen maar kennen
vanaf de Vreelandse weg en er nooit meer dan
in snelle vaart een flits van gezien hebben.

Fort Kijkuit

Het zijn dan ook de roeiers die de haastige auto
mobilist attent gemaakt hebben op een stukje
geschiedenis dat al vanaf 1803 loopt en zich tot
op de dag van vandaag voortzet11
Om de wordingsgeschiedenis van Fort Kijkuit
te volgen moet men iets van de situatie ter
plaatse zelf weten en dat is niet zo makkelijk.
De aanleg van het Hilversums kanaal en de er
naast lopende Vreelandse weg (in 1936 geko
men) brachten de nodige verandering in water
en wegenloop.
In het noorden ligt de Horstermeer, die een
reeks pogingen tot drooglegging over enkele
eeuwen doorstaan had en in 1803 nog een enor
me waterplas vormde. Deze is door een aantal
vaarten verbonden met de Vecht. Via die wete
ringen vond afwatering en regulering van de
waterstand plaats. Zuidelijk ligt de Wijde Blik,
terwijl Vreeland in het westen aan de Vecht ligt
en Kortenhoef oostelijk. Om nu van Kortenhoef
naar Vreeland te gaan, volgde men een dijk, de
Kortenhoefse Zuwe, tot waar die aansloot aan

de Klei Zuwe, die links afbuigend tot Vreeland
liep. Daar waar de twee dijken elkaar ontmoet
ten, ligt een molen, die tegenwoordig de Molen
van Gabriël wordt genoemd en waarover straks
nog iets meer. Die molen bemaalde de uitwater-
ingssloot van de Horstermeer en de Molenvliet,
aan de kant van de Wijde Blik.
Dit knooppunt van land- en waterwegen was
daarom geschikt om er een verdedigingswerk te
bouwen; men kon immers in drie richtingen de
toegangen controleren.

Aarden borstwering

In 1803 werd er een aarden borstwering opge
worpen aan weerskanten van de wetering. Wie
in het bezit is van de Grote Historische Atlas
van Nederland, die Wolters Noordhoff uitgaf en
die een verzameling topografische kaarten
bevat in de jaren 1839-1859 door de militaire
karteringsdienst gemaakt, kan zich een goed
idee vormen van de situatie toen.
Omstreeks 1840 was de borstwering aan het
vervallen en in het kader van de te bouwen
Nieuwe Hollandse Waterlinie werd hij vervan
gen door Fort Kijkuit, dat in 1847 voltooid
werd.
In tegenstelling tot de oude borstwering was het
een bemand fort, bestaande uit een redoute met
een gracht er omheen en in het midden een
wachthuis met schietgaten en een aarden dek
king. Veel later, in 1933. is er nog een kazemat
met kanon en mitrailleur gebouwd, die gedeel
telijk afgedekt was met grond en gedeeltelijk
met pantserplaten afkomstig van het pantser-
schip M.H. Tromp, dat in 1927 uit de vaart
genomen was.

Verlegging van wegen

De aanleg van het fort maakte verlegging van
de weg Kortenhoef-Vreeland noodzakelijk,
daar hel precies in de as van de weg kwam te
liggen. De weg werd er dus met een bocht
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Kaart ca. 1850.

omheen gelegd en ook de afwatering moest
worden aangepast.
De huidige Vreelandse weg, die ten dele het
zelfde tracé volgt, buigt met een sierlijke boog
vóór Fort Kijkuit langs. Het kanaal van 1936
kwam aan de andere kant van het fort en loopt
via de oude ringsloot, de afwatering van dg
Horstermeer, naar de schutsluis bij het
Hemeltje.
Twee molens, door de aanleg van het kanaal
overbodig geworden en niet meer in gebruik,
waren in verval geraakt. Het polderbestuur

wilde ze voor afbraak verkopen. De redding
van de molen bi j Kijkuit is een verhaal op
zichzelf en wordt in een artikel over de bema-
lingsgeschiedenis van de polder Kortenhoef
door D. Dekema beschreven.21

De molen van Gabriël

Het is aan de vereniging De Hollandse Molen
en aan de Kortenhoefse kunstschilder Bern.A.
van Beek te danken dat de beslissing tot ver
koop voor afbraak werd uitgesteld en een plan
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tot redding van de afwateringsmolens van de
Kortenhoefse polder opgesteld kon worden.
Aan de toen nog feitelijk fictieve stichting
Curtevenne werden de molens in bruikleen
afgestaan. De Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten verschafte het benodigde
kapitaal ter hoogte van de volle vijfentwintig
gulden en zo kon de stichting worden opge
richt.
De molens waren in slechte staat en uiteindelijk
kon Curtevenne de beide molens niet in stand
houden. In 1942 werd er één door brand ver-

Kaart ca. 1970.

woest. De andere raakte steeds verder in verval,
daar er gebrek aan geld was; totdat in 1952 de
molen in gebruik werd gegeven aan een nieuwe
stichting, de 'Molen van Gabriel’. Die kon het
onderhoud blijkbaar wel aan, want hij staat er
tegenwoordig knap bij.

Verbetering waterkwaliteit

De aanleg van het kanaal heeft, zoals gezegd,
een grondige verandering in de afwatering van
de Horstermeer teweeg gebracht. De reparatie
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Kortenhoef: Geziekt op de "Wijde Bliek".

aan de sluis en de aanleg van een retourgemaal
bij de sluis zullen de situatie verder beïnvloe
den.
Dit alles leidt tot verbetering van het kanaalwa
ter en zo indirect tot verbetering van de kwali
teit van het water van de Ankeveense en
Kortenhoefse plassen.3'
Naar het schijnt is er nu al een verbetering te
constateren, in ieder geval is dit wat het
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland in
januari 1993 aan zijn klanten laat weten: We
zijn druk bezig met een project om de water
kwaliteit van de Ankeveense en Kortenhoefse
Plassen te verbeteren. De plassen worden aan
gevuld met schoon kwelwater uit de
Horstermeerpolder in plaats van met vervuild
water uit de Vecht. Verder wordt er gebaggerd.
In een deel van de Hollands Ankeveense
Plassen is daarvoor een proef in uitvoering.

Sporen uit het verleden

Er moeten nog sporen van de oude situatie te
zien zijn, onder andere een stukje Kleidijk bij

de molen. De automobilisten racen er langs, de
roeier ziet al oneindig veel meer, maar bij Fort
Kijkuit moet men wandelen. Het fort zelf is niet
te bezoeken, maar te voet kan men er een heel
eind omheen komen. Dan heeft de wandelaar
ook de rust om zich een idee te vormen van het
noordelijk deel van de vroegere waterlinie: van
Muiden, langs Weesp, Fort Uitermeer,
Hinderdam naar Kijkuit. Dan verder naar Fort
Spion aan de Bloklaan tot Nieuwersluis.
Als hij ook nog bedenkt hoeveel meer water er
in de 17e eeuw was, toen Prins Frederik
Hendrik een begin maakte met de Utrechtse
Waterlinie, dan ziet hij eerst recht hoe goed het
is om vanaf het water het eigen land te bekij
ken.

NOTEN
1) De Trompet, verenigingstijdschrift van de H.R.V.

Cornells Tromp, nr. 10, 49ste jaargang, dec. 1992.
2) D. Dekema, Bemalingsgeschiedenis van de polder

Kortenhoef. T.V.E. nr. 2, 2e jaargang, 1984.
3) ZieT.V.E. nr. 1, llejaargang, 1993.
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1481: De grote brand van Baarn
Hans Bronkhorst

De ondergang van een stad

Tweemaal is Baarn in een Kerstnacht het toneel
geweest van een belangrijke historische gebeur
tenis. Het waren beide keerpunten in de plaatse
lijke geschiedenis.
Kerstmis 1580 kwam de Reformatie in Baarn,
met de overname van de kerk op de Brink door
de nieuwe religie. Precies 99 jaar eerder, in de
Kerstnacht van 1481, was Baarn door
Hollandse troepen platgebrand.
Al in de tweede helft van de 14e eeuw had
Baarn stadsrechten gekregen, wellicht in 1363,
tegelijk met Eembrugge. De plaats had toen dus
wel enige betekenis. Maar met de ramp van
1481 kwam het stadje tot verval en in de vol
gende drie eeuwen bleef het een gehucht van
kleine boeren met niet veel meer dan driehon
derd inwoners. Pas tegen het einde van de
19e eeuw, met de komst van de spoorlijn naar
Amsterdam, is Baarn een nieuwe toekomst
ingegaan.
In dit artikel gaat het dan over het keerpunt
1481 en vooral over een historisch document:
een verslag van een tijdgenoot en ooggetuige."
In die beschrijving wordt een levendig beeld
gegeven van twee gebeurtenissen op het grond
gebied van de tegenwoordige gemeente Baarn.
Eerst gaat het over de inname van Huis ter
Eem, tegenover Eembrugge, door Hoekse
gewapende burgertroepen uit Amersfoort en
Utrecht in september 1481 en vervolgens over
de verwoesting van het stadje Baarn. ruim drie
maanden later.

David onze bisschop

In de tweede helft van de 15e eeuw stond Baarn
als Stichtse stad onder het gezag van de bis
schop van Utrecht, David van Bourgondië, die
regeerde van 1456 tot 1496. Mogelijk is het
deze bisschop die is afgebeeld op het Baarnse
stadswapen van 1464, waarvan de Baarnse
Oudheidskamer een afgietsel bezit.
In 1456 had Hertog Filips de Goede zijn bas

taardzoon David van Bourgondië op de bis
schopszetel van Utrecht geplaatst en hij had
paus Paulus de Tweede bewogen die benoe
ming te bevestigen. De nieuwe Utrechtse bis
schop, de opvolger van Rudolf van Diepholt,
vertegenwoordigde in de laatste jaren van zijn
vaders bewind en tijdens de regeringen van
Karei de Stoute, Maria van Bourgondië en
Philips de Schone het Bourgondisch gezag in
het Sticht. Hij trad op als een tiran en mede
daardoor groeide het verzet in de stad en in het
gewest. Toen in 1477 Karei de Stoute bij Nancy
sneuvelde en het hele Bourgondische rijk in een
crisis kwam, verminderde ook het gezag van
David van Bourgondië. De nieuwe hertogin,
Maria van Bourgondië, en haar gemaal,
Maximiliaan van Oostenrijk, moesten David
soms te hulp komen.
Deze grand seigneur vertoefde meestal op zijn
bisschoppelijk slot in Wijk bij Duurstede, in
plaats van in het bisschoppelijk paleis, het
Bisschopshof, op het Domplein naast de
Domtoren in Utrecht. Hij hield van pracht en
feestelijke gebeurtenissen. Hij was tegelijk bis
schop en vorst, geestelijk en wereldlijk bestuur
der van het Sticht. Als heer van het Sticht reisde
hij veel door zijn gewest, hield er rechtszittin
gen en controleerde zijn ambtenaren. In Wijk
bij Duurstede, dat in 1459 aan het bisdom was
vervallen, was het veiliger en gerieflijker dan in
het Utrechtse bisschoppelijk paleis, dat was
gebouwd door David’s voorganger, Rudolf van
Diepholt, die regeerde van 1432 tot 1456 en die
bijna voortdurend oorlog had gevoerd.

Smaakvolle inrichting

Het slot van Wijk bij Duurstede werd geroemd
om de smaakvolle inrichting, met name om de
elegante meubilering. De bisschop ontving er
kunstenaars en geleerden als Wessel Gansfort.
Er was een hofkapel met twintig zangers, die,
onder leiding van Jacob Obrecht, de kerkelijke
hymnen zongen en zo bewondering van alle
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hoge gasten wekten.
Van het bisschoppelijk slot van Wijk bij
Duurstede is nog maar weinig over. Het is sinds
de 18e eeuw een bouwval. Er rest slechts een
donjon, een ronde hoektoren, een deel van het
poortgebouw en een deel van de buitenommu
ring.
Bisschop David van Bourgondië kwam met de
burgers van zijn eigen bisschopsstad in conflict
en in 1477 benoemden de Utrechtse opstande
lingen Burggraaf Jan van Montfoort tot hoofd
man van de stad Utrecht. Terwijl David, als
vertegenwoordiger van Bourgondië, tot de
Kabeljauwen behoorde, stond Jan van
Montfoort in het kamp van de Hoeken, samen
met de burgers van Utrecht en die van
Amersfoort.
De bisschop van Utrecht was persoonlijk op de
hand van de graaf van Holland in de herhaalde
conflicten tussen het Sticht en Holland. In de
middeleeuwen is er veel strijd geweest tussen
beide gewesten en vooral in hetjaar 1481
waren er heftige botsingen, waarbij veel doden
vielen en vooral grote schade werd aangericht.
Beide partijen staken eikaars koren in brand,
roofden het vee en plunderden de dorpen.

Overval op Huys ter Eem

In september 1481 besloten de Hoekse burgers
van Amersfoort een overval te plegen op het
Kabeljauwse bisschoppelijk slot Huys ter Eem
bij Eembrugge, één van de versterkte wonin
gen van bisschop David van Bourgondië, die
er nu en dan verbleef, maar niet op dat
moment. De Amersfoorters sloegen toe, omdat
ze wilden voorkomen dat hen door de bisschop
de toegang naar de zee werd afgesneden. Door
de strategische ligging, bij een brug over de
rivier de Eem, was Huys ter Eem een begeerd
bezit, waar in de middeleeuwen tussen
Holland, Utrecht en Gelre veel om gestreden
is.
De Amersfoorters kregen bij hun overval van
september 1481 de steun van Utrechtenaren.
Met een groote bus (zwaar geschut) schoten zij
de sael (de woonruimte) van het slot plat.
zodat de bewoners zich overgaven. Deze kon
den ongedeerd vertrekken met behoud van hun
persoonlijke bezittingen. Nadat in 1483 bis
schop David van Bourgondië, met steun van
aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, in
zijn gezag hersteld was, liet hij Huys ter Eem
weer opbouwen.
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De wraak van de stadhouder

Nu dan de tweede gebeurtenis. Het voorspel
begon op 13 oktober 1481 toen de Hollanders
in hun strijd met de Utrechtenaren een neder
laag leden bij Vreeswijk. Daarbij namen de
Utrechtenaren 220 mensen gevangen.
Vervolgens veroverden de Stichtenaren
Naarden, maar begin december 1481 werd die
stad door de Hollanders terugveroverd.
De aanvoerder van die Hollanders was Joost
van Lalaing. een Henegouwer, die in 1480 stad
houder van Holland was geworden, als verte
genwoordiger van de vorstin, hertogin Maria
van Bourgondië. Deze Kabeljauwse aanvoerder
besloot de Utrechtse Hoeken een lesje te leren.
Vanuit Naarden ondernam hij een strafexpedi
tie naar Eemland.
Eemnes, dat in de loop der jaren nog al eens
van landsheer had gewisseld en dat nu eens
Stichts en dan weer Hollands was geweest, res
sorteerde in dit najaar van 1481 onder Utrecht.
Lalaing stelde Eemnes een ultimatum: het zou
zich bij Holland moeten voegen. Tegen bet
aling van een schatting zou de stadhouder de
Eemnessers beschermen tegen die van Utrecht.
Eemnes kreeg twee dagen bedenktijd. In die
tijd namen dc Eemnessers contact op met
Utrecht en Utrecht stuurde hondert stalbroe-
ders om hoer dorp te helpen bewaren. Toen de
stadhouder dat ter ore kwam, trok hij met een
leger van vier- tot vijfduizend man naar
Eemnes. Dat leger bestormde Eemnes van vier
kanten en de stad werd ingenomen. Van die
inname werd verteld: Ende sy sloegen der veel
doot. Ende sy plonderten ende sy stakent aen
ende bernten (verbrandden) al, op vier huysen
na ofvyf Ende dit gescieden op sunte
Thomasdach te vuur uren na den eten ende
sinen dach was op enen Vridach.
Op een geschilderde tekst in de Nicolaaskerk
van Eemnes staat:
Toen men schreef viertienhonderd tagtig en een
was er in Eemnes een groot geween
daer bleven twee en zeventig menschen doot
Godt helpt de sielen uyt den noot.
Na deze wrede overval op Eemnes trok Lalaing
met zijn troepen terug naar Naarde.n.

Baarn verwoest

Lalaing nam een paar dagen rust om vervolgens

zijn woede op Baarn en Soest te koelen. De
bewoners van Baarn, die hadden kunnen zien
wat er met Eemnes was gebeurd, namen de
vlucht naar Amersfoort, waar zij achter de
stadsmuren veilig waren. Zij genoten gastvrij
heid en bescherming in die stad op grond van
een verdrag dat Baarn in 1443 met Amersfoort
had gesloten, waarbij de Baarnaars zich ver
plicht hadden een deel van de Amersfoortse
stadsmuur te bouwen en te onderhouden.
Ook Baarn werd platgebrand en geplunderd
door het Hollandse stadhouderlijke leger, waar
bij zich vier hondert vijlre boeven hadden aan
gesloten, die geen soldij ontvingen en die mee
liepen om te kunnen plunderen. Deze gebeurte
nis is indertijd als volgt beschreven: Opten hey-
ligen Kersavont tooch die stedehouder uyt
Neerden ende bernde Baern ende Soest al op,
dat daer niet veel en bleeff staen, ten waren
cramen of daer dat heylige oly was. (Dus: met
uitzondering van die huizen waar zwangere
vrouwen waren of stervenden die het Heilig

: ■■ ........  1
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Utrecht in 1480 (Houtsnede uit Fasciculus temporum,
1480. ABM i 19, Rijksmuseum Het Catharijneconvent,
Utrecht).
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Oliesel, de Laatste Sacramenten, hadden ont
vangen.)
Op die zelfde Kersavont vertrok de Hoekse
jonkheer Engelbert van Kleef, broeder van de
Hertog van Kleef, Jan de Tweede, uit
Amersfoort naar Utrecht met een gevolg van
driehonderd ruiters. In Utrecht zou hij steun
verlenen aan de opstandelingen tegen de bis
schop. Over die tocht lezen we: Ende doe. sy
quamen aen den bergh (de Amersfoortse Berg)
soe sagen sy, dat die Hollanders Baern bern-
den. Doe vraegheden die joneker van Cleve,
wat dat daer bernden ende wie dat dede. Doe
wert hem geseyt, dat dat die Hollanders waren
ende bernden int Sticht. Doe sey die joneker,
dat hi die Hollanders hoer veren noch wel cor-
ten sonde, dat sy so ver niet vliegen en souden.
Ende dese woerden geschieden aldus, als my
geseyt is.

Ruwaert ende beschermer

Jonkheer van Kleef reed verder met zijn ruiters

naar Utrecht, waarbij hij tegemoet werd gere
den door de burggraaf van Montfoort met een
aantal Utrechtse burgers. Langs de Steenweg in
de Bilt stonden veel burgers. Zo werd de jonker
des avonts the vier uren Utrecht binnengevoerd.
Hij werd met grote vreugde en blijdschap
Utrecht binnengevoerd en naar het paleis van
de bisschop geleid. Dal gebeurde op de voor
avond van Kerstmis, maandag 24 decem
ber 1481. De Staten van Utrecht stelden hem
vervolgens in het bezit van het wereldlijk
gebied van het Sticht, met de titel ruwaert ende
beschermer. Vervolgens eisten de staten van de
kanunniken dat zij de paus om een nieuwe bis
schop zouden vragen, als opvolger van David
van Bourgondië. Paus Sixtus de Vierde weiger
de en sprak in augustus 1482 een ban en het
interdict uit.
In april 1483 nam David weer bezit van de stad,
maar in mei werd hij gevangen genomen en op
een mestkar naar Amersfoort gereden.
Engelberg werd weer de wereldlijke bestuurder
van de stad. Daarom kwam Maximiliaan van
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Oostenrijk, die als regent optrad voor de min
derjarige Filips de Schone, David van
Bourgondië te hulp, zodat de bisschop op 7 sep
tember 1483 uit Amersfoort naar Utrecht kon
terugkeren, Bisschop David overleed dertien
jaar later, in 1496.
Keren we nu terug naar de Hollandse stadhou
der Joost van Lalaing, die eind december 1481
nog niet klaar was met zijn strafexpeditie tegen
de Utrechtse opstandige burgers.

De Slag bij Westbroek

Op sunie Stevensdach, 26 december 1481. trok
de stadhouder met vier- tot vijfduizend weerba
re mannen naar Westbroek, dat - evenals Soest
en Baarn - ook platgebrand werd. Ende doe dit
gerucht binnen Utrecht quam, doe sloeg men
die banclock ende die borgers ende die ruters
liepen uyt nae den Westbroeck. In Westbroek
aangekomen, dachten zij aanvankelijk de
Hollanders gemakkelijk te kunnen verslaan,
maar zij hadden zich misrekend, want de over
macht van de Hollanders was groot. In deze
Slag bij Westbroek leden de Utrechtenaren een
zware nederlaag. Er werden veel burgers ende
ruters dootgeslagen. Bij die Utrechtse burgers
waren jongens van vijftien en zestien jaar ende
die werden oock dool geslagen. De doden wer
den door Minnebroeders (paters Franciscanen)
bijeengebracht en die gesneuvelden die onher
kenbaar verminkt waren, werden in Westbroek
begraven. De overige Utrechtse gesneuvelden
werden naar Utrecht gevoerd en op die Noey
(de Neude) werden ze naast elkaar gelegd als
vissehen op een banck. Met deze beschrijving
van de slag bij Westbroek eindig ik mijn ver
haal over de Hollands-Utrechtse oorlogshande
lingen. waarbij Baarn werd platgebrand en als
stad ten onder ging.

NOTEN
1) In bovenstaande beschrijving van de strijd tussen de

Hollanders en de Utrechtenaren in 1481 is geciteerd uit
een eigentijds verslag. Het is een kroniek van de
Hollands-Utrechtse gebeurtenissen tussen 7 augus
tus 1481 en 21 april 1483. De schrijver van die kroniek
was wellicht Tylman Monfelen van Usselaer, die van
1460 tot 1483 stadsklerk van Utrecht was. Deze oor
spronkelijke kroniek is nu onvindbaar, maar in 1698 was
die tekst er kennelijk nog wel. In dat jaar verscheen een
gedrukte uitgave, bezorgd door de vermaarde Leidse
rechtsgeleerde Anthonius Matthaeus in zijn werk Veteris
Aevi Analecta seu Vetere Monumenta, onder het hoofd
stuk Annales rerum in Hollandia et Diecesi Ultrajectina
gestarum. Anno CID.CCCC.LXXXI). Van dit werk heb
ik in de U.B. van de Universiteit van Amsterdam de
tweede druk van 1738 geraadpleegd.
Die gedrukte tekst van 1698 is in 1920 opnieuw uitgege
ven en van aantekeningen voorzien door Dr N.B. ten
Haeff, onder de titel Bisschop David van Bourgondië en
zijn stad. (Utrecht, 1920). Een andere bron was:
Dr S.B.J. Zilverberg: De Stichtse Burgeroorlog
(Zutphen, 1978) en tenslotte voor algemene achtergrond:
Dr R.R. Post: Geschiedenis van Nederland. Deel II.
Middeleeuwen (Amsterdam, 1935).
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Nieuwe kansen voor natuur en landschap in
het Gooi //../. PwPer

Op de jaarvergadering van 22 april 1993 hield
profdr P. Zonderwijk een lezing voor de
’Vrienden van het Gooi’ over wat er aan
natuurontwikkeling mogelijk is in wegbermen,
slootkanten, dijken en taluds. Dat deed hij op
zijn bekende, pakkende en enthousiaste manier
van praten, waardoor een ieder na afloop met
een positief gevoel, van er kan nog best heel
veel aan natuurwaarden ontwikkeld worden,
naar huis ging.
Het bestuur was zeer ingenomen met de komst
van Zonderwijk, omdat het graag een vervolg
wil geven aan de ’Natuur- en Landschapsvisie
voor het Gooi ’, die tijdens het derde
Gooicongres door de V. V.G. werd
uitgegeven. Deze lezing heeft daar
zeker toe bijgedragen.

De Natuur- en Landschapsvisie voor
’t Gooi bevat een aantal aanbevelin
gen waaraan gewerkt zou kunnen
worden, zoals bijvoorbeeld: het her
stellen van verbindingszones tussen
geïsoleerd geraakte natuur- en bosge
bieden en het bevorderen van inte
graal bermbeheer.
Onderwerpen waar Zonderwijk zeer
ruime ervaring mee heeft opgedaan
en zeer aanstekelijk over weet te ver
tellen.

Zonderwijk was één van de eersten,
die het niet langer kon aanzien dat er
chemische middelen uit de landbouw
werden ingezet om het ’onkruid’ in de bermen
te verdelgen. Ook voor het klepelen (een grove
manier van maaien waarbij het maaisel blijft
liggen) was hij bepaald niet enthousiast.
Immers deze wijze van beheer heeft verstoring
en verruiging (brandnetels) van de vegetatie tot
gevolg en brengt flora en fauna danig in de
knel.
Overigens is het heel typerend voor Zonderwijk
dat hij het voor de 'kleine natuur' opnam of

was het toch voorzienigheid? Immers uit zijn
verhaal deze avond bleek heel duidelijk, dat er
in de marge van sloten, spoordijken en wegen
de nodige natuur aanwezig is of nog verder ont
wikkeld kan worden. Helaas moet geconsta
teerd worden, dat deze vorm van ’kleine natuur’
relatief steeds belangrijker is geworden naarma
te de natuurwaarden in de omgeving steeds
schaarser werden. In agrarische produktiegebie-
den kom je nauwelijks nog wilde planten tegen.
Alles is gecultiveerd en onder controle.
In ieder geval bloeien er, door het werk van
Zonderwijk en de Adviesgroep
Vegetatiebeheer. weer veel planten in en op

bermen en spoor- en rivierdijken. Dit kost
Rijkswaterstaat en NS overigens wel extra
beheersgelden, die men er bewust voor over
heeft.
Deze en vele andere instellingen gaan gelukkig
niet meer alleen van een civiel-technische
opstelling uit. Gevoel en verantwoordelijkheid
ook voor natuur en landschap in hun beheer zijn
sterk groeiende.
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Havikskruid en duizendblad
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Deze ommekeer is niet vanzelf tot stand geko
men. Via de civiel-technische ingang, overtui
gingskracht en kennis van zaken werd steeds de
discussie gezocht om verbetering in veelal
onbedoeld en ongericht beheer tot stand te
brengen. Wanneer je kon aantonen dat dit alter
natief beheer eigenlijk net zo goed of zelfs
technisch beter was en daarbij dan soms ook
nog goedkoper uitviel. stond je natuurlijk sterk.
Waarom te vuur en te zwaard bramen op steile
taluds bestrijden, terwijl deze de grond net zo
goed vasthouden als de veel duurdere steen
bekledingen?
Vijftien jaar geleden werden er pesticiden
gebruikt om het onkruid in de bermen te bestrij
den. Dit leidde tot een sterkere groei van het
overblijvende gras. Met als gevolg extra nood
zakelijke maaibeurten en meer afval, dat men
weer ergens kwijt moest zien te geraken.
Overigens heden ten dage nog een groot pro
bleem.

Zonderwijk deed onderzoek naar de voorwaar
den voor de terugkeer van wilde planten.
Belangrijk voor een veelzijdige vegetatie, is
een schrale bovenlaag. Bij de aanleg van nieu
we wegen weerhoudt hij wegenbouwers er dan
ook van om een al te vette en rijke bovengrond
aan te brengen. Door verschralingsbeheer toe te
passen (maaisel consequent afvoeren) zijn er
allerlei stadia van plantengemeenschappen te
verwachten en zal het aantal plantesoorten in de
bermen toenemen. Zonderwijk gaf hier een
reeks van voorbeelden van. Aanvankelijk een-
soortige grasbermen kunnen veranderen in ber
men met boterbloem en akkerhoornbloem. In
een later stadium blijkt daar tevens zandblauw
tje en rolklaver terug te kunnen komen.
Zonder dat de mogelijkheden voor het Gooi in
detail zijn aangegeven, mag geconcludeerd
worden dat er in het Gooi voldoende gunstige
omstandigheden aanwezig zijn om ook tot
goede resultaten te komen.

Zonderwijk is er stellig van overtuigd, dat alles
verschuift en beweegt in de natuur, al was het
alleen al vanwege de jaarlijkse hoeveelheid
stikstof die uit de lucht komt vallen.
Concurrentieverhouding tussen plantengemeen
schappen veranderen hierdoor overigens niet
altijd in de gewenste richting. Denk bijvoor
beeld aan de vergrassing van onze heide en de

ingrijpende beheersmaatregelen om de ’ver
groening' daarvan tegen te gaan.
Verschralingsbeheer is echter ook mogelijk.
Het is een uitdaging en een plicht, om wat wij
in beheer hebben, toch zoveel mogelijk in een
opgaande lijn, zich te laten ontwikkelen.

Naast een goed gekozen ondergrond is ook het
maaibeheer, dat wil zeggen maaifrequentie en
het tijdstip van maaien, van belang. Door jaar
lijks eenzelfde tijdstip aan te houden, kan men
kiezen voor bepaalde soorten, die dan ook
terugkomen. Dat is het aardige van deze disci
pline. Zonderwijk gaf nog tal van voorbeelden
van wat mogelijk is. waarbij aardakkerbolle-
tjes, zwolse anjers, kievitsbloemen, klein hoef
blad, moerasandijvie, pastinaak en mieriks
wortel, op prachtige dia’s de revue passeerden.

Reseda langs de spoorlijn.
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Niet alleen voor planten zijn de dijken en ber
men belangrijke refugia geworden; hetzelfde
geldt voor een aantal dier- en insektesoorten.
Slangen, hagedissen en andere reptielen pro
fiteren van de ruigten, droge en natte situaties,
zoals bijvoorbeeld langs spoordijken.

Ach als u langs de weg bent of in de trein zit,
kijk dan eens wat nauwkeuriger naar wat er
groeit en bloeit. Er ligt 52.000 ha. potentieel
natuurgebied langs de wegen in Nederland!
Met een beetje meer aandacht en kennis van
zaken valt hier nog veel te ontwikkelen. De
Adviesgroep Vegetatiebeheer. onderdeel van
het Informatie- en Kenniscentrum voor
Natuur, Bos, Landschap en Fauna wil geïnte
resseerde beheerders daarbij graag op weg hel
pen. Telefoon 08370-74800.
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Het Gooi en de Tachtigers
Harry G.M. Prick

Lodewijk van Deyssel in Hilversum

Voor geen van de Tachtigers heeft de woonach-
tigheid in het Gooi zo uitermate veel te beteke
nen gehad, geen ander is daarbij zo zeer met
hart en ziel, fysiek en spiritueel betrokken
geweest als nu juist de, in zijn jonge jaren,
meest geruchtmakende onder hen, te weten de
kunstenaar die grotere bekendheid kreeg onder
zijn schrijversnaam Lodewijk van Deyssel dan
onder zijn eigen naam Karei Alberdingk Thijm.
Eerst na zijn overlijden, in 1952, dus in zijn
zevenentachtigste levensjaar, kwam onaan
vechtbaar vast te staan dat Karel Joan Lodewijk
Alberdingk Thijm, een geboren Amsterdammer
was, dat hij in die stad het levenslicht had aan
schouwd op 22 september 1864, te negen uur in
de avond, en dat toen zijn wieg had gestaan op
het adres Herengracht 204, thans 167, in een
derde deel van het huis, vanouds De Arend

Lodewijk van Deyssel.
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genaamd. Heel wat literatuurminnaars onder
gingen het nieuws dat Van Deyssel een geboren
hoofdstedeling was, als een schok en daarnaast
als de ineenstorting van hun geloof in de
betrouwbaarheid van literatuurgeschiedenissen,
encyclopedieën en andere naslagwerken. Het
merendeel van die handboeken immers liet Van
Deyssel geboren worden in Hilversum en dit op
gezag van zijn eigen mededelingen dienaan
gaande. Had hij niet reeds in vraaggesprekken,
hem afgenomen in het begin van deze eeuw,
Hilversum als zijn geboorteplaats genoemd en,
opmerkelijkst van al, had hij niet zijn in 1924,
bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag,
verschenen Gedenkschriften geopend met de
toch volstrekt betrouwbaar klinkende medede
ling: ”Ik ben geboren 22 september 1864 te
Hilversum op het lieve kleine buiten aan den ’s-
Gravelandschen weg, dat nu nog Heuvelrust
heet, en dat aan mijn vader toebehoorde".

Al weten we tegenwoordig dat deze zin in het
vijfenvijftigste levensjaar aan Van Deyssels pen
ontvloeid is, het zal wel onachterhaalbaar blij
ven waarom hij in dit geval verkozen heeft de
waarheid geweld aan te doen, terwijl hij toch
opperbest kon weten dat zijn berichtgeving al
bij zijn leven controleerbaar, respectievelijk
corrigeerbaar zou zijn voor wie zich, eenvoudig
door aan te kloppen bij de burgerlijke stand,
toegang had weten te verschaffen tot zijn
geboorte-akte. Zou wellicht toch de overweging
hebben meegespeeld dat het, alles bij elkaar
genomen, imponerender leek op een buiten in
het Gooi geboren te zijn, dan in een
Amsterdams grachtenhuis, weliswaar op zeer
goede stand, maar toch ook onmiskenbaar
teruggebracht tot een derde deel van zijn oor
spronkelijke inhoud en afmetingen!

Wat hiervan zij: aan die woonachtigheid te
Hilversum op Heuvelrust. met 'zijn uiterlijk
van half-Zwitsersch landhuis’, heeft Van
Deyssel ontzaglijk veel te danken gehad, door-
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Tuinhuisje 's Gravelandseweg Hilversum.
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dat hij er heel jong zoveel en zo verscheidene
indrukken opdeed, dat hij daar heel zijn verdere
leven op teren kon. Tot in het zevende levens
jaar bracht hij er het grootste deel van de zomer
door. Omgekeerd had Heuvelrust ook heel wat
te danken aan Van Deyssel, want hij heeft dit,
jammer genoeg sinds lang gesloopte, buitenhuis
tot tweemaal toe vereeuwigd en in beide geval
len met grote genegenheid: eerst als het buiten
Bagatelle, in zijn in 1887 verschenen roman
Een liefde, vervolgens, meer dan vijfendertig
jaar later, in zijn Gedenkschriften. De naam
Bagatelle mocht Van Deyssel dan hebben ont
leend aan het rechts van Heuvelrust gelegen
buiten van mevrouw Alewijn, wier paard men
‘s nachts soms hoorde stampvoeten in de stal,
Heuvelrust zelf werd in Een liefde geheel naar
het leven getekend, zoals het daar, van de
straatweg af gezien, oprees: dof wit, blauwig-
blank, met zijn vier spiegelende raamdeuren,
zijn acht opengestoten smalle lange jaloezieën,
van zijn schuin-opgaand grasveld gescheiden
door het kiezelstenenpad langs de voorgevel en
met zijn dicht blauw-bruin rieten dak tot even
boven de raamdeuren neerhangend. Het huis
lag toegekeerd naar de ’s-Gravelandse weg, aan

de achterkant begrensd door de smalle Hoge
Naarderweg, en bovendien vrij dicht in de
nabijheid van het Melkpad, toen nog werkelijk
een pad van harde Gooise grond. "Wat was het
lang en wat was het goed”, zo roept Van
Deyssel uit in zijn Gedenkschriften, waarin hij
de koren- en boekweitakkers die het Melkpad
aan één kant begrensden - in zachte glooiing
naar de Trompenberg toe - uitvoerig beschre
ven heeft. In oktober 1945, toen ik voor de eer
ste maal te Haarlem bij hem logeren mocht,
praatte hij tijdens een zich voetje voor voetje -
en dus moeizaam - voltrekkende wandeling
door de Haarlemmer Hout nog honderd uit
over dat Hilversumse Melkpad.

In zijn lange, op dat tijdstip al eenentachtigja-
rige, leven had hij slechts één pad leren kennen
dat met het Melkpad kon wedijveren. Ook in
dit geval betrof het een in het Gooi gesitueerd
pad dat van Baarn naar Laren voerde, door het
hoge koren en de geurige boekweit heen en
waarover je meer dan een uur lang kon wande
len. Toen Van Deyssel nog een jongetje was,
was Heuvelrust vanuit Amsterdam verre van
gemakkelijk bereikbaar. Dat ongemak werd
eerst opgeheven in 1874 door de aanleg van de
spoorlijn die de hoofdstad met Hilversum en
Baarn verbond. Voor wie, vóór 1874, de dili
gence van Amsterdam naar Hilversum wilde
vermijden, waren er slechts twee mogelijkhe
den: het in huur nemen van een rijtuig, veelal
een barouchet, óf vanaf het Muiderpoortstation
tot Vreeland sporen, alwaar de trein van
Amsterdam naar Utrecht stopte. Daarna zat er
niets anders op dan zich in een tentwagentje,
via Kortenhoef en ’s-Graveland, richting
Hilversum te laten sjokken. Aan deze laatste
mogelijkheid had nu juist Jozef van Wilden,
naast Mathilde de Stuwen de tweede hoofdfi
guur in Van Deyssels roman Een liefde, zo’n
gruwelijke hekel. Eerst was er dan immers de
stoffigheid en de smerigheid van het spoor en
het doorstomen van 'het onbeduidende grijze
landschap’, daarna de vervelende eentonigheid
van de rit tussen Vreeland en Hilversum 'met
den viezen koetsiers-jongen voor hem en den
ouden hit, en dat alles om zijn naren dag door
een nog naarder avond te laten volgen'. In de
schatting van Jozef van Wilden was Hilversum
weinig meer dan een 'ellendige uithoek van
het Gooi’. Als een geboren Amsterdamse
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stadsmens ervoer hij er de dampkring als afmat
tend, vreugdeloos en doods. Bovendien zou hij
er bij aankomst Mathilde omhelzen, de vrouw
van wie hij niet langer meer echt hield. Wat in
de ogen van Jozef van Wilden een te misprijzen
uithoek was, bleef bij de schepper van die
romanfiguur voortleven als een paradijselijk
oord, waarvan hij overigens velerlei sporen
terugvond in de periode 1893-1918, die van
zijn woonachtigheid te Baarn, eerst in villa
Villetta, daarna in Huize De Bremstruik, pal
tegenover Villetta. Maar meer dan Baarn,
kwam Laren in zijn schatting het Hilversum
van zijn jeugd nabij. In 1915 stond zijn vriend
en neef Alphons Diepenbrock diens huis te
Laren voor de duur van enkele maanden aan
Van Deyssel ter bewoning af. Daar, aan de
Drift, in Diepenbrocks villa Holtwick, genoot
Van Deyssel in het bijzonder van de voeding
die door en door Goois was. Alleen de vis
kwam van Huizen aan de Zuiderzee, toen nog
niet teruggebracht tot de kneuterige, zo niet wat
dommige, viskom die wij sindsdien het
Ijsselmeer zijn gaan noemen. Al het andere was
heel en al op Larense bodem ontsproten. Het

brood was het Larense koren, de aardbeien
waren gerijpt vlak aan de Larense grond zelf,
de aardappelen, de groenten, zij waren van die
grond - de boter, de melk, het vlees, het kwam
alles van het gras van de streek. ”Ik ken”, aldus
Van Deyssel in mei 1921, ”ik ken geen aardbei
en die zouden gaan boven de Gooise, boven die
van de Hilversumse en Larense zandgronden.”
In 1915 herkende hij dan ook met opgetogen
heid voor het eerst sedert veertig jaar, - van de
tijd, dat hij alle lange zomers te Hilversum
woonde - de hoedanigheden der echte Gooise
aarbeziën. Het kenmerkende van Gooise aard
beien was. volgens Van Deyssel, dat ze ook
gezond zijn. "Ze hebben niet die ontzettend
kille harten, die een kleine portie andere aard
beien nadeliger voor de maag doen zijn dan een
grote portie ijs en daarom nopen tot delicieuze
tegenwerking met marasquin.”

Wanneer het woord maag valt, denk ik als van
zelf aan een boekje, dat ik in 1984 kon laten
verschijnen bij de Avalonpers te Woubrugge,
getiteld Lodewijk van Deyssel en het goede der
aarde. Het is wederom op Hilversumse bodem
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geweest dat, op eminente wijze, de grondslag
werd gelegd voor Van Deyssels nadien nimmer
door hem verloochende hang naar gastronomi
sche geneugten. In het ouderlijk huis te
Amsterdam of op Heuvelrust in Hilversum,
werd de Franse keuken totaal niet gepracti-
seerd. In het algemeen vielen daar de menu's
op door een specifiek Noordnederlandse en
haast naargeestig kleinburgerlijke soberheid.
Met de Franse keuken, juister met de Frans-
Vlaamse keuken, zou Van Deyssel als aanko
mende jongeling innig vertrouwd raken toen
eind 1873 Heuvelrust als pied-a-terre kwam te
vervallen, omdat Jozef Alberdingk Thijm, om
onduidelijke redenen dit buiten van de hand
deed. Veel vaker dan in vroegere jaren werd nu,
soms weken lang, gelogeerd ten huize van tante
Caroline, de weduwe van Van Deyssels oud
oom, de beeldhouwer Louis Royer, maker van
zowat alle tussen 1820 en 1868 in Nederland
opgerichte standbeelden, waaronder ook dat
van Vondel in het Amsterdamse Vondelpark.
Royers weduwe bewoonde sinds het najaar van
1868 een huis te Hilversum, daar waar de
Groest een hoek maakte met de Leeuwenstraat,
met als naaste buur ter ene zijde een zekere Jan
Bijland en ter andere zijde de wijnhuis-houder
en paard- en rijtuigenverhuurder Coppens.
Mevrouw Royer, geboren Kerst, bewoonde dit

huis samen met Anna Jungman, een korte, bui
tengewoon dikke keukenmeid die met haar
neusje en bovenlip de eigenaardige snuffelbe-
weging van een konijn kon nadoen.

Wanneer mevrouw Royer een groot diner gaf -
en daarvoor diende zich veelvuldig een aanlei
ding aan - werd haar Anna geassisteerd door
een drietal diensters, waaronder een zekere
Naatje Triebels, welke familienaam, evenals de
zojuist genoemde namen Bijland en Coppens,
nog blijken voort te leven in het Hilversum
anno 1985, zoals mij een blik of drie in de
plaatselijke telefoongids leerde. Datzelfde geldt
voor Michel Hafkenscheid, in 1880 de zoon van
de directeur der Hilversumse gasfabriek, die
eens na zo'n diner gevraagd zou worden piano
te spelen. Vlak voor Hafkenscheids komst had
toen de jonge zestienjarige Van Deyssel, bij
wijze van guitigheid, alle toetsen uit de, tot het
spelbegin verder dichtblijvende piano geno
men, om den wille van Michels gezicht bij het
opslaan van de klep! Ofschoon mevrouw Royer
nimmer een voet op Engelse bodem had gezet,
had zij toch bij die diners een zeer te waarderen
nieuwigheid ingevoerd, die veel gelijkenis ver
toonde met de praktijk in Engelse restaurants
waar, terwijl men nog bezig is de aandacht te
concentreren op de tweede of derde gang van

Ham
: V i r f  .m

-  ‘  ~ ! .« « K if
'

■ y v s r
^SSm m .•■V.

■W 4 "4
r '■ m i

: lm  ■f  Ci, l!

's Gravelandseweg ter hoogte van Heuvelhoeve.

TVE 11‘jrg. 1993
- 149-



M p '

f t X  * *
Hilcerstim MeINpad.

P X  • '. ...r-,

lXUvv.?v-; * f

• „mc: Ik
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het menu, de trolley discreet wordt binnengere
den zodat men, bij het savoureren van een plak
lamszadel of gelardeerde ossehaas, gelijktijdig
in de niet te versmaden mogelijkheid verkeert
alvast met zich zelf te rade te gaan of men van
de trolley zo dadelijk de chocolat mousse, dan
wel de trifle of misschien toch liever nog de
met kiwi gegarneerde coupe ananas zal ontbie
den. Mevrouw Royer ging in dezen nog heel
wat verder: reeds bij het begin van zo’n diner
stond het dessert in al zijn kleurige en geurige
volledigheid op tafel. Behalve de grote taart in
het midden, de kristallen compote-vazen met
gember, morellen, kersen op brandewijn, de
grote fruitschotels met meloen, tafelperen, drui
ven, waren er nog wel zestien schaaltjes met
verschillende lekkernijen, zoals orange-dessert,
pistaches en ulevellen in hun kleurig papieren
gewaadjes, flikjes, grote en kleine borstplaatjes,
sierlijk opgemaakte boter bij de Gruyère kaas
en de Haagse beschuitjes. Zo’n diner vond
plaats in de zogeheten .’zaal’. Wij weten precies
hoe die zaal en hoe al de andere vertrekken van
dat huis aan de Groest te Hilversum er hebben
uitgezien, omdat Karei Alberdingk Thijm, bij
wijze van literaire vingeroefening, tot tweemaal
toe al die interieurs op papier heeft vastgelegd.

De eerste maal in december 1880, toen hij zes
tien, de tweede maal in oktober 1881, toen hij
zeventien was. Op dit laatste tijdstip liep hij al
door de straten van Hilversum met de neus in
de wind en met vlinders in zijn buik. Veertien
dagen eerder had hij tot op de bodem dat zalige
genot geproefd, verbonden aan le plaisir cle se
voir imprimé, had hij zich voor de aller-, aller
eerste maal in druk gezien en wel met een inge
zonden stuk over de zogeheten ’Peinture-
Bogaerts’, een soort van opgeschilderde foto
grafie. Die allereerste publikatie, die u zóudt
kunnen nalezen in De Nieuwe Taalgids van
1953 - waarin ze integraal werd herdrukt - die
allereerste publikatie, dames en heren, had het
licht gezien, hier in Hilversum, in het dagblad
De Gooi- en Eemlander van 17 septem
ber 1881.

Deel van een causerie, gehouden in het cultureel cen
trum De Vaart te Hilversum in 1985 en eerder versche
nen in ’Juffrouw Ida’. 12e jrg., nr. 2, september 1986,
Letterkundig Museum, Den Haag.
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De namen van het Gooi
D.P. Blok

Ik wil het hier nu niet hebben over de namen
van plaatsen in het Gooi, maar over de namen
waarmee het Gooi zelf in de loop der tijd werd
aangeduid. Allereerst een lijstje van de oudste
vermeldingen van de streeknaam, die ik gevon
den heb.

circa 900 (origineel) an Naruthi (Werdense
notitie)

968 (kopie) in comitatu
Nerdinclant

996 (kopie) in Nardincklant
1129 (kopie) curtis que dicitur

Nerdincklant
1176-1186 (origineel) in ecclesia de

Nardingelant...de
Nardingelant

1216 (kopie) in Nardinclant
1224 (kopie) Nardinclant
1234 (origineel) in Nardinclant
1280 (origineel) Nardinklant
1280 (origineel) Nardinklant
1280 (kopie) Nairdinclant,

Neerdinclant
1280 (kopie) Nardingherlanl
1282 (kopie 13e eeuw) Naerdingerlant
1285 (origineel) Nardingherlant
1292 (origineel) Naerdinclant
1299 de Nerdigland
1304 van ardingherlant
1305/7 die van Narder

land...scepen van
Goyland...die van
Goyland...Goyland
(5 maal)...Nardinger-
land

1307 Goylant
1323 onsen lande van

Nairden
1339 die scepene ende

goede hide van
Goyland.

Het is mijns inziens zonneklaar, dat dit gebied

tot circa 1300 Naardinkland (en varianten)
genoemd werd. vervolgens een korte tijd naast
elkaar Naardinkland en Gooiland en sinds circa
1310 Gooiland. Enklaar heeft dit op grond van
een enkele dwaalgast willen ontkennen, maar
de lijst van vermeldingen spreekt duidelijke
taal. Het is waarschijnlijk, dat de overgang van
het gebied in Hollandse handen in 1280 de
naamsverandering heeft meegebracht. Ik denk
dat dit kwam doordat het gebied deel geworden
was van het baljuwschap Amstelland en dus
zijn juridische apartheid verloren had.
Wimmers en Van Zweden'menen dat de
naamsverandering onder Utrechtse invloed
plaats vond in de periode 1300 tot 1317, waarin
Amstelland door de graaf van Holland in leen
was gegeven aan de bisschop van Utrecht. Naar
zal blijken, is dit zeer aannemelijk.

De oudste in origineel overgeleverde en dus
betrouwbare vorm van Naardinkland is die uit
1176-1186: in ecclesia de
Nardingelant...Henricus persona de
Nardingelant. Oudere vermeldingen stammen
uit laat-vijftiende eeuwse kopieën van konings-
oorkonden voor Elten, waarvan de overlevering
erg slecht is. Dat is aan de spellingen goed te
zien.
We moeten dus uitgaan van een vorm
Nardingland, die via Nardingelant ontwikkelde
tot Nardinclant. Nardingerlant. dus met een -r-,
is een contaminatievorm.
Nardingaland, ons uitgangspunt, betekent ’land
van de bewoners van Narde’. Nardinga (tweede
naamval meervoud) is een groepsnaam op -
inge, gevormd van een toponiem Narde.
Nu hebben alle gebiedsnamen, die gevormd
zijn met een groepsnaam op -inge, als eerste lid
een inwonersnaam van het hele gebied. Een
gebiedsnaam met -inge, afgeleid van een enkele
plaatsnaam in dat gebied, komt niet voor. Alle
bewoners van Naardinkland heetten
Naardingen. Dit betekent dan weer, dat het hele
gebied Naarde heette; men vergelijke de trits
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Wiron - Wieringen - Wieringerland. Naruthi -
Narde was dus oorspronkelijk de naam van het
hele gebied dat wij nu het Gooi noemen. Dit
gebied vormde aanvankelijk één grote
parochie; de plaats waar de kerk stond, kreeg
zodoende de naam van de parochie en zo veren
gde het bereik van de naam Naarden zich tot de
latere parochie en plaats Naarden. Een ander
voorbeeld van een streeknaam, die tot plaats
naam verengde, is Masalant (10e eeuw) dat de
plaatsnaam Maasland werd en waarschijnlijk
Amestelle (1105) - (Ouder)amstel. Het Naruthi
uit de Werdense notitie van circa 900 is dus
waarschijnlijk nog het hele Gooiland, waar
recentelijk een kerk gesticht was op de plaats
die later Naarden heette.
Dat Naruthi een waternaam zou zijn, zoals
Wimmers en Van Zweden, in navolging van
Ruinen menen, is uit de lucht gegrepen en
wordt zonder enige argumentatie geponeerd.
Uit de naamkundige literatuur blijkt duidelijk,
dat afleidingen met het suffix -ithja/-uthja
plaats- of streeknamen vormen. Naruthi is, wat
het suffix betreft, eenzelfde vorming als
Flethite, het latere Eemland. Zo vinden we in
het noorden van het Sticht drie oude gebiedsna-
men naast elkaar: Niftarlake, Naruthi en
Flethite.
Wat de betekenis van dit Naruthi betreft, moe
ten we, zoals bij veel oude namen, voorzichtig
zijn. De -u- van het suffix doet me sterk ver
moeden, dat we inderdaad met een stam narxv-
(nauw, eng) te doen hebben, zoals in de meeste
serieuze literatuur wordt verondersteld.

Waar komt circa 1300 de naam Gooiland
opeens vandaan? Het woord gooi is in het mid-
delnederlands niet bekend. In de middelneder-
landse naamgeving komt het dan ook niet voor.
Hij moet veel ouder zijn. En inderdaad vinden
we hem impliciet in de naam voor een kleine
gouw tussen Huten en Wijk bij Duurstede:
10e eeuw Upgoa, 1131 Upgoie enz.21 Opgooi
veronderstelt een Nedergooi, dat wil zeggen
een stroomafwaarts gelegen gooi (vergelijk
Ophemert-Nederhemert, Opijnen-Neerijnen,
enz.). Richting Almere moet toen al een gooi
gelegen hebben.
Go en Gooi in oude namen wijzen dikwijls op
koningsgoed31 Welnu, Naardinkland was
koningsgoed. Daarnaast was ook een groot deel
van of geheel Flethite, het domein Leusden met

de omliggende wouden tot 777 eigendom van
de koning.4’
Ik veronderstel, dat dit complex koninklijke
goederen aangeduid werd (het hoeft nog niet
eens een naam geweest te zijn) als Gooi en
Gooiland. Dit bleef lang hangen, zeker in het
Sticht. De voormalige gouw Flethite vinden
we later terug in het decanaat Gooiland?’ In
Driebergen en Langbroek vinden we in de late
re middeleeuwen Rijnwaartse en Gooiwaartse
kavels, respectievelijk lopend in de richting
van de Kromme Rijn en in die van het vroege
re Flethite?’Ten westen van Flethite werd de
aanduiding Gooiland tot de naam van
Naardinkland, nadat dit zijn juridische en
bestuurlijke aansluiting bij Amstelland verkre
gen had. Dit alles is inderdaad vanuit het
Utrechtse gezien en daarom denk ik, dat
Wimmers en Van Zweden deze naamsverande
ring terecht in die periode geplaatst hebben,
waarin het Gooi als deel van Amstelland in
handen van de bisschop van Utrecht was als
leen van de graaf van Holland.

NOTEN
1) W.H. Wimmers en R.R. van Zweden - Archeologische

en historisch-geografische elementen in een natuurge
bied. Antropogene achtergronden van de Gooise
natuurgebieden. Wageningen. 1992.

2) C. Dekker - Het Kromme Rijngebied in de middeleeu
wen. Een institutioneel-geografische studie. Stichtse
Historische Reeks 9. Zutphen, 1983, p. 370 vv.

3) D.P. Blok - De Franken in Nederland. Derde druk,
Bussum, 1979, p. 79.

4) Oorkondenboek Sticht Utrecht I. respectievelijk no. 126
en 48.

5) Zie noot 2, p. 372.
6) Zie noot 2, p. 273.

De bovenstaande tekst is een bewerking van de lezing van
de heer dr D.P. Blok, gehouden op de Open Dag van de
Stichting Tussen Vecht en Eem in Nederhorst den Berg op
15 mei jl.
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Historische kringen in de regio tussen Vecht en Eem
en hun periodieken
Een landelijk perspectief

Jaap Kerkhoven en Paul Post

Ter inleiding

De belangstelling voor de lokale en regionale
geschiedenis is in het afgelopen decennium bui
tengewoon sterk gegroeid. Een omvangrijke
groep Nederlanders is lid van een vereniging op
dit terrein of van een heemkundige kring. Het
aantal van deze organisaties is met name de
laatste tien tot vijftien jaar opzienbarend geste
gen.
Vanuit het P.J. Meertens-Instituut wordt door
middel van een tweetal nauw samenhangende
projecten aandacht besteed aan het fenomeen
van de regionale/lokale historische of heemkun
dige kring/vereniging. In deze bijdrage worden
deze projecten kort belicht en worden de circa
13 kringen die samenwerken onder de koepel
van de Stichting Tussen Vecht en Eem in dat
landelijke perspectief bezien. De doelstelling is
derhalve tweeledig. Enerzijds willen we in kort
bestek de projecten introduceren in de overtui
ging dat ze ook voor de kringen uit het gebied
tussen Vecht en Eem van belang kunnen zijn.
Anderzijds willen we de regio van de Gooi-,
Vecht- en Eemstreek confronteren met dat lan
delijke onderzoeks- en documentatiekader.
Hierbij zullen met name de periodieken van de
kringen een sleutelrol toebedeeld krijgen; de
wereld van de historische kringen wordt in eer
ste instantie via hun periodieken benaderd.

De projecten: het periodiekenproject en
het depot

Het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam is
een instituut van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen (KNAW) dat als
onderzoeksterrein de geografische, de sociale
en de historische verscheidenheid van de
Nederlandse taal en cultuur heeft. Sedert circa
1990 richten het onderzoek en de documentatie
zich op de'regionale en lokale geschied- en
heemkunde-beoefening in Nederland.
Allereerst gebeurt dit via een exemplarische
peiling in een bestand van periodieken van deze

verenigingen. Eind dit jaar of begin volgend
jaar komen naar verwachting de onderzoeksre
sultaten van deze landelijke verkenning in 218
tijdschriften van historische en heemkundige
kringen ter beschikking.
Een tweede project is van een geheel andere
orde en wordt vanuit de bibliotheek van het
P.J. Meertens-Instituut uitgevoerd in samen
werking met het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur in Utrecht. Het betreft een lande
lijk depot waar alle periodieken van de kringen
worden samengebracht. Dat depot (officieel:
Depot van Nederlandse lokaal- en regionaal-
historische en heemkundige tijdschriften) is
begin dit jaar officieel van start gegaan. Op het
P.J. Meertens-Instituut worden al geruime tijd
de meeste van dit type periodieken verzameld.

Tijdschrift van de Historische Kring ’’Baeme”

te S »

13c jaargang nr. 4 - december 1989
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beheerd en ontsloten. Op het ogenblik bevat het
depot meer dan 525 periodieken. Bij de uit
bouw van het depot zal een beroep worden
gedaan op de medewerking van de kringen. Het
ligt in de bedoeling een volledig bibliografisch
overzicht van het depot op te nemen in de
boven genoemde publikatie over het periodie
kenproject.

De periodieken van de regio tussen Vecht
en Eem

In beide projecten spelen ook de kringen die
overkoepeld worden door de Stichting Tussen
Vecht en Eem en hun periodieken een rol.
Wanneer we nu, vooruitlopend op de presenta
tie van enige onderzoeksgegevens uit het eerste
onderzoeksproject, de blik richten op de regio
tussen Vecht en Eem kan vanuit het depot het
navolgende bibliografische overzicht worden
aangereikt. Via een asterisk (*) wordt aangege
ven of bedoelde tijdschriften betrokken waren
in het geselecteerde bestand dat werd gebruikt
in de landelijke peiling.

* Baerne: Baerne : tijdschrift van de histori
sche kring ’Baerne’. - Baarn, 1981-. Jrg. 5-.
Aanwezig: Jrg. 5, no. 3 (1981)-; 4 maal per
jaar.

Contactblad Historische kring Bussum:
Contactblad / Historische kring Bussum. -
Bussum, 1984-. Jrg. 1-. Aanwezig: Jrg. 1, no.
1 (1984/85)-; 3 maal per jaar. Vanaf jrg. 4
(1988) loopt jaargang gelijk met kalenderjaar.

Contactblad historische kring Weesp:
Contactblad / Historische kring Weesp. -
Weesp, 1985-. Jrg. 1-. Aanwezig: Jrg. 1, no. 1
(1985/86)-; 2 maal per jaar.
Jaargangnummering loopt niet gelijk met
kalenderjaar.

* Eigen perk: Eigen perk / Hilversumse histo
rische kring ’Albertus Perk’. - Loosdrecht,
1982-. Jrg. 2-. Aanwezig: Jrg. 2, no. 1 (1982)-
; 4 maal per jaar. Jrg. 5, no. 2 (1985) niet ver
schenen. Jrg. 3, no. 4 (1983) ontbreekt.
Incidenteel bijlagen.

* Historische kring Eenines: Historische
kring / Historische kring Eemnes. - Eemnes,

[1979] -. [Jrg. 1] -. Aanwezig: [Jrg. 1, no. 1
(1979) ] - ; vanaf jrg. 2 (LI 980] ) 4 maal per
jaar. Titel vanaf jrg. 2 ([1980] ): Historische
kring Eemnes.

* Historische Kringeltjes: Historische
Kringeltjes / Historische kring Loosdrecht. -
Loosdrecht, 1974-. No. 1-. Aanwezig: No. 1,
1974-; verschijningsfrequentie varieert, vanaf

jrg. 13 (1986): 5 maal per jaar. No. 1-9 ook in
herdruk aanwezig, no. 1 alleen in herdruk.
Register op de herdrukken 1-9 aanwezig.
Vanaf jrg. 3, no. 10 (1976) ook jrg.numme
ring. Titel vanaf jrg. 3, no. 10 (1976):
Historische kring Loosdrecht. Vanaf jrg. 3
(1976) op elke jrg. apart register.

Historische kring Nederhorst den Berg:
Historische kring Nederhorst den Berg. -
Nederhorst den Berg. 1992-. Jrg. 2-.
Aanwezig: Jrg. 2, no. 9 (1992)-.

* Huizer kring berichten: Huizer kring
berichten / Huizer historische kring. - Huizen,
1980-. [ Jrg. 11 -. Aanwezig: [Jrg. 1 ] . no. 1
(1980) -; 3 tot 5 maal per jaar. Vanaf [jrg. 1 ] .
no. 2 (1980) uitgegeven door: Historische
kring Huizen.

* In gloriosa: In de gloriosa/ Historische
kring 'In de gloriosa' Ankeveen. 's-Graveland
en Kortenhoef. - Kortenhoef, 1984-. Jrg. 1-.
Aanwezig: Jrg. 1, no. 1 (1984)-; 4 maal per
jaar. Register 1984-1991 aanwezig.

* Kwartaalbericht Historische kring Laren:
Kwartaalbericht / Historische kring Laren. -
Laren, 1982- . No. 4-. Aanwezig: No. 4. 1982-
; 4 maal per jaar. Vanaf jrg. 7, no. 27 uitg.
door: Stichting historische kring Laren. Vanaf
jrg. 3, no. 8 ook per jrg. genummerd.

Mededeelingen Museum Gooi en omstre
ken: Mededeelingen van het museum voor het
Gooi en omstreken ... .- Hilversum, 1941-
1968. [Dl. 1] -9. Aanwezig: [DL 1] . 1941-dl.
9, 1968. Onregelmatig. Titel vanaf 1955:
Mededelingen ...

Mededelingenblad historische kring
Blaricum: Mededelingenblad / Historische
kring Blaricum. - Blaricum, 1984-. [No. 11 -.
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Aanwezig: [No. 1] , 1984- ; I tot 2 maal per
jaar.

* Omroeper: De omroeper: kwartaalbericht
van de werkgroep vestingstad. - Naarden, 1987-
. Jrg. 1 - . Aanwezig: Jrg. I, no. 1 (1987)-; 4

maal per jaar. M.i.v. 1989 ondertitel: historisch
tijdschrift voor Naarden. M.i.v. jrg. 3 (1990)
uiig. door de Stichting Vijverberg.

* Oud M uiderberg: Oud Muiderberg : kwar
taaluitgave / Stichting ’comité oud
Muiderberg’. - Muiderberg, 1985-. [Jrg.] 1-.
Aanwezig: [Jrg.] l,no. I (1985)-; 4 maal per
jaar.
[Jrg.] 1 (1985) bestaat uit één afl. Naast de
jrg.nummering heeft het tijdschrift ook een
doorlopende nummering in de reeks van andere
uitgaven van de stichting, beginnend met uitga
ve nr. 27 ([jrg.] 1, no. I).

* Tussen Vecht Eem: Tussen Vecht en Eem:
mededelingenblad van de gelijknamige stich
ting. centrale organisatie van vrienden van de
historie van het Gooi en omstreken. -
Hilversum. 1970-. Jrg. 1- . Aanwezig: Jrg. I,
no. 1 (1970)-jrg. 12, no. 4 (1982); jrg. I n.r., no.
1 (1983)-: verschijningsfrequentie wisselt,
vanaf jrg. 4 (1974): 4 maal per jaar. M.i.v. 1983
nieuwe jrg.nummering: jrg. I n.r. (1983). Van
jrg. 6 (1976) no. 2 t/m jrg. 12 (1982) versche
nen onder de titel: TVE: historisch tijdschrift
voor tussen Vecht en Eem. Van jrg. 1 n.r.
(1983) t/m jrg. 5 n.r (1987) verschenen onder
de titel: Tussen Vecht & Eem, vrienden van het
Gooi: tijdschrift van de stichting ’tussen Vecht
en Eem’ en van de vereniging ’vrienden van het
Gooi’. M.i.v. jrg. 6 n.r. (1988) verdwijnt
'Vrienden van het Gooi' uit de titel. Ondertitel
varieert. Regelmatig themanummers.

Villa Amuda: Villa Amuda: contactblad /
Historische kring stad Muiden. - Muiden, 1992-
. Jrg. 5- . Aanwezig: Jrg. 5, no. 4] no. 20

(1992)- ; 4 maal per jaar.

Een eerste impressie

Deze zestien periodieken vormen een goede
toegang tot de wereld van de regionale en loka
le geschiedbeoefening in de regio van de Gooi-,
Vecht- en Eemstreek, zeker wanneer men ook

achter deze opsomming kijkt en deze gegevens
’aankleedt’ met contextmateriaal. We geven
enige impressies weer.
Allereerst valt op dat de regio twee provincies
raakt. Met name voor de overkoepelende struc
turen, die meestal provinciaal georganiseerd
zijn. is dit beslist een complicerende factor. Op
dit organisatorisch-institutionele aspect, de
enorme bovenbouw die inmiddels boven het
lokale niveau is opgericht, komen we nog te
spreken. Voorts valt op dat er binnen het gese
lecteerde bestand een zekere gelaagdheid naar
voren komt. Er is op lokaal niveau de ’harde

hisroRiscbe kruk; mssum

N. ti. Keik na de verbouwing In 1832

contactblad

kern’ van de periodieken van de lokale kringen.
Op regionaal niveau is er behalve het oudere
mededelingenblad van het museum voor het
Gooi en omstreken de al genoemde Stichting
Tussen Vecht en Eem. Het tijdschrift en de his
torische vereniging Holland valt buiten het per
spectief, omdat hier sprake is van een provin
ciale of gewestelijke organisatie (in het geval
van Holland gaat het zelfs om twee provincies).
Voor de gekozen regio zien we een beeld van
een nagenoeg dekkend bestand aan kringen.
Kring en tijdschrift zijn nauw verbonden. Na
het oprichtingsjaar volgt meestal direct of nage
noeg direct de eerste jaargang van het tijd
schrift. De oprichtingsjaren en de eerste jaar-
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gangen der periodieken blijken dicht bij elkaar
te liggen en meestal in de jaren tachtig geplaatst
te moeten worden. (Enige oprichtingsjaren van
de betreffende kringen: Blaricum: 1982;
Bussum 1983; Hilversum 1980; Huizen: 1981;
Laren: 1980;Muiden: 1987; Nederhorst Den
Berg: 1988;Weesp: 1977.) We hebben in het
gebied tussen Vecht en Eem dus te maken met
een relatief jong fenomeen. Het tijdschrift is
zoals gezegd een belangrijke pijler van het
werk van de kringen, maar zeker niet de enige.
Daarnaast moeten bijvoorbeeld zeker worden
genoemd: de eigen verenigingsruimte die kan
variëren van een voormalige brandweerkazerne
(Blaricum, Eemnes), een deel van een (voorma
lig) schoolgebouw (Kortenhoef, Bussum) of
van het gemeentehuis (Loosdrecht), tot een deel
van een fortificatiebouwwerk (Weesp), het
beheer van vaak divers samengestelde collec
ties (het ’archief’; soms geheel geautomati
seerd) en het naar buiten treden via open dagen,
vergaderingen, tentoonstellingen, regelmatige
thema-avonden, publikaties, werkgroepen e.d.
De lokale kringen en hun periodieken noemden
we zojuist ’de harde kern’ van het bestand.
Maar bij nader toezien blijkt ook daar sprake
van een zekere differentiatie. Enkele nuances
noemen we hier. De Omroeper van Naarden
lijkt in alles op een ’klassiek’ blad van een his
torische lokale kring, maar wordt bij nader toe
zien niet door een lokale historische kring
gedragen. Het blad wordt uitgegeven door de
Stichting Vijverberg en werd als zodanig oor
spronkelijk door twee, en wordt nu door vooral
één coördinator/redacteur/auteur gedragen. In
strikte zin heeft Naarden geen historische
kring." Een opvallend gegeven dat om een ver
klaring vraagt. Dat ook de term ’mededelingen
blad’ niet altijd de lading dekt, wordt geïllus
treerd door Het Mededelingenblad van de histo
rische kring Blaricum, dat als een volwaardig
lokaal-historisch periodiek beschouwd kan
worden.

Op basis van deze regionale impressies kunnen
tal van vragen worden geformuleerd. Hoe ver
houdt dit beeld zich met het landelijke beeld?
Hoe valt die opbloei van periodieken en krin
gen in de tachtiger jaren te verklaren? Wat is
het profiel van tijdschrift en kring? Hoe is de
samenstelling van de kring, meer in het bijzon
der de verhouding van gevestigden en nieuwko

mers? Hoe kan die bijzondere situatie in
Naarden worden verklaard? Eigenlijk zijn het
steeds vragen naar motieven en functies, naar
het fascinerende krachtenveld waarin mensen
op lokaal niveau actief omgaan met het verle
den in het spanningsveld tussen traditie en
moderniteit. Een verbreding van het perspectief
en een confrontatie van de situatie in de regio
tussen Vecht en Eem met een landelijke peiling
kan hier, zo is onze overtuiging, verhelderend
werken.

1992/1
Hen uitgave van

de Hilversumse Historische Kring
"Albertus Perk"
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Het periodiekenproject
De zojuist geformuleerde vragen komen ook
aan de orde in het al kort genoemde periodie
kenproject?1 Doelstelling van dit onderzoek is
om via een verzameling van 218 tijdschriften
van lokale en regionale historische kringen
inzicht te krijgen in de belangstelling voor
lokaal en regionaal cultuurwetenschappelijk
onderzoek in Nederland na 1945. De gebruikte
collectie periodieken is samengesteld op grond
van formele criteria en niet van kwalitatieve
beoordeling. Het bestand is opgevat als een
seriële bron. Bewerking heeft plaatsgevonden
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voor één peiljaar per decennium. Dit zijn de
(willekeurig gekozen) jaren 1948, 1958, 1968.
1978 en 1988. In deze bijdrage zullen we het
inhoudelijke aspect grotendeels buiten
beschouwing laten en verwijzen we naar het
komende onderzoeksverslag.
Tot slot kan nog worden opgemerkt dat er kon
worden voortgewerkt op eerdere peilingen. Met
name noemen we hier een enquête van de
Culturele Raad Noord-Holland en de
Historische Werkgroep Haarlem. ' Deze betrof
een inventarisatie van organisaties die zich in
Nederland bezighouden met lokale en regionale
geschiedbeoefening en gaf specifieke aandacht
aan bronnen en methoden. Het meest recent is
een overzicht van historische verenigingen in
Noord-Holland.41
Bezien we nu enige aspecten en resultaten
nader in het licht van de eerder vanuit de perio
dieken van de regio tussen Vecht en Eem gefor
muleerde vragen. Op onderdelen zullen we de
landelijke gegevens steeds vergelijken en con
fronteren met ons geselecteerde bestand uit de
regio tussen Vecht en Eem, waarbij we weder
om de periodiek van de kring als uitgangspunt
nemen.

Landelijk profiel van het tijdschrift
Allereerst kan worden vastgesteld hoe in grote
lijnen de hierboven via een bibliografisch
bestand opgesomde tijdschriftenreeks geheel
past in het landelijke beeld. Er is onmiskenbaar
sprake van een algemeen landelijk profiel van
een lokale of regionale periodiek. Het betreft
hier dan zowel de vorm als de inhoud. De band
tussen periodiek en kring/vereniging is hecht.
Veel tijdschriften worden gedragen door een
kleine groep die het overgrote deel van de kopij
levert. Redactieleden hebben geruime tijd zit
ting en drukken daardoor hun stempel op het
tijdschrift. Aan de tijdschriften wordt door de
besturen veel waarde gehecht: ze zijn het rijke
lijk van illustraties en foto’s voorziene visite
kaartje. Gestencild of gekopieerd wordt er nog
maar weinig. Van het offsetprocédé wordt
steeds meer gebruik gemaakt. Bovendien is er
vooral de laatste jaren een proces van professio
nalisering en kwaliteitsverbetering in de wijze
van drukken waar te nemen. Van het blad hangt
in het oordeel van sommigen het ledental af,
niet van lezingen en excursies. Kijken we nu

Historische
Kring Eemnes

...AJ-V

naar de inhoudelijke kant dan blijkt hoe de
inhoudelijke kwaliteit van de tijdschriften sterk
uiteenloopt. Een indicatie is de ontvang van de
artikelen: in sommige een veelheid van kleine
bijdragen, in andere artikelen van enige
ontvang. We kunnen naar kwaliteit drie groe
pen onderscheiden. De eerste zijn contactbla
den waarin inhoudelijke artikelen onderge
schikt zijn aan mededelingen over verenigings
activiteiten (de relatieve waarde van aanduidin
gen als ’contactblad’, ’mededelingenblad’ sig
naleerden we boven reeds). Vaak worden die
artikelen in een reeks korte afleveringen gepu
bliceerd. In de tweede groep komen inhoudelij
ke bijdragen meer tot hun recht. De derde groep
wordt gevormd door tijdschriften van weten
schappelijk niveau. In de hier centraal staande
regio overheerst de tweede groep.
Een deel van de tijdschriften is landelijk gezien
te karakteriseren als ’heemkundig’: een verza
melnaam voor een aantal vormen van onder
zoek met betrekking tot de eigen woonomge
ving. Sommige kringen, vooral in de zuidelijke
provincies, noemt zich ook expliciet heemkun
dekring. Onder ’heemkunde-onderzoek’ vallen
de lokale en regionale geschiedenis en de
volkskunde, maar ook dialecten en milieu. In de
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publikaties over het milieu gaat het soms om
flora en fauna alsook om allerlei aspecten van
natuur- en milieu-beheer zonder dat een raak
punt is gezocht met de cultuurwetenschap.
Hieruit blijkt, dat de afbakening van het te
bestuderen terrein niet even stringent plaats
vindt als bij een academisch specialisme.
In de regio tussen Vecht en Eem is dit heem
kundige aspect nagenoeg afwezig. Vrij alge
meen spreekt men van geschiedbeoefening en
historische kring, hoewel men soms (zoals in
Huizen) een cursus ’heemkunde’ aanbiedt. Wel
is zonder de noemer ’heemkunde’ de notie van
een bredere zich ook tot de natuur van de direc
te woonomgeving uitstrekkende interesse aan
wezig in het tijdschrift Tussen Vecht en Eem.
De achtergrond hiervan ligt in het feit dat het
tijdschrift een gemeenschappelijk orgaan van
twee verschillende organisaties is: de
Vereniging Vrienden van het Gooi die zich tot
doel stelt het eigen karakter van het Gooi en
omstreken zo goed mogelijk te bewaren, en de
Stichting Tussen Vecht en Eem die lokale en
regionale organisaties op historisch (en aanver
want terrein) bundelt.

Een eerste indruk omtrent de inhoud

Wanneer we ook kort naar de inhoud van de
periodieken kijken, is de indruk die de analyse
van het landelijke bestand achterlaat tweeledig.
Enerzijds is er steeds een lokaal of regionaal
kader waar men niet buiten treedt. Algemene
titels zijn zeldzaam en het verband met de eigen
omgeving is ook daar niet afwezig. Een tweede
indruk is het opmerkelijke scala aan onderwer
pen dat binnen deze geografische omlijsting
aan bod komt. Er is geen beperking in thema
keus, geen samenhang of onderscheid tussen
centrale en perifere belangstellingsgebieden
daarbinnen, laat staan een onderzoekprogram
ma. Bovendien ondergaat dit beeld doorheen de
tijd geen verandering. Het blijft opmerkelijk
constant. Geprofileerde trends in de themakeu
ze ontbreken. Voor een periode van veertig jaar
is dat een opmerkelijk resultaat. Onderwerpen
met politieke implicaties worden gemeden. Er
is een exclusieve gerichtheid op de eigen woon
omgeving en er wordt niet naar gestreefd het
bronnenmateriaal ondergeschikt te maken aan
eigen onderzoekdoelen. Tenslotte kan nog wor
den geconstateerd dat het verleden weinig

17e jaargang nummer 80 - december 1990

Verschijnt 5 maal per jaar.
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’diepte’ kent: het gaat niet alleen om een nabij
verleden in ruimtelijke zin, maar ook in tempo
rele zin. De recent wel gesignaleerde ’middel-
eeuwengolf’ weerspiegelt zich geenszins in de
periodieken.

We laten het bij deze zeer korte impressie
omtrent de inhoud en gaan over naar een meer
formeel aspect van de lokale historische perio
diek om van daaruit meer zicht te krijgen op het
krachtenveld waarin de lokale of regionale his
torische vereniging tot wasdom komt.

Aantal en verspreiding

Een zeer belangrijk en opvallend aspect wordt
gevormd door het gegeven van de spreiding van
de periodieken (en dus ook van de kringen) in
tijd en plaats. Zonder nu tal van grafieken en
verspreidingskaarten aan te reiken, moge een
gecombineerde tabel vanuit het periodiekenpro
ject met de verzameling van 218 tijdschriften in
dit opzicht voldoende zeggingskracht bezitten.
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Totaal aantal verschillende tijdschrifttitels
per provincie per peil jaar

Provincie 1948 1958 1968 1978 1988

Groningen . 1 2 2
Friesland - 1 1 2 2
Drenthe - 1 3 4
Overijssel - 2 5 22 22
Gelderland - 1 6 21 39 42
Utrecht 1 1 3 6 17 17
Noord-Holland 1 2 3 14 25 29
Zuid-Holland - 1 5 11 31 34
Zeeland - - 4 6 7 8
Noord-Brabant - 2 5 20 43 46
Limburg - 1 2 5 8 9
Flevoland - - - 2 3 3

Totaal 2 8 31 93 202 218

Het beeld is opvallend te noemen. Het aantal
bewerkte tijdschrifttitels is in ieder peiljaar
meer dan verdubbeld. De opbouw van de gese
lecteerde verzameling is hier zeer duidelijk: de
eerste jaargangen van de tijdschriften nemen in
aantal in het laatst van de jaren zestig sterk toe.
De conclusie moet dan ook zijn, dat de groei
van het genre aan het eind van de jaren zeventig
en het begin van de jaren tachtig explosief
geweest is. De situatie in de regio tussen Vecht
en Eem past geheel in dit beeld. Wat de sprei
ding over het land betreft valt op dat Zeeland en
de drie noordelijke provincies zeer lage cijfers
te zien geven.
Deze gegevens geven aanleiding tot vele reflec
ties. We kunnen er immers van uitgaan dat de
groei van het aantal tijdschriften in de verzame
ling een bepaalde tendens of ook wel stijging in
de belangstelling voor de plaatselijke geschie
denis en de heemkunde weerspiegelt. De
gevonden resultaten roepen aldus vragen op
over de manier waarop grote groepen in de
samenleving omgaan met hun verleden, een
ontwikkeling die bovendien vooral vanaf de
jaren zeventig valt te situeren. Welke factoren
spelen hier een rol?
Een vastomschreven antwoord kan in dit bestek
onmogelijk worden gegeven. Hoogstens kan
het krachtenveld in kaart worden gebracht
waarin dit specifieke segment van het
Nederlandse verenigingsleven geplaatst dient te
worden. Dat veld van krachten willen we nu in
een reeks van samenhangende factoren aan de
orde stellen.

Migratie en identiteit
Historische verenigingen in kleine plaatsen
hebben vaak meer leden dan die in grote
gemeenten. De integrerende functie ervan in
kleine plaatsen komt nadrukkelijk naar voren
wanneer, zoals wel eens het geval is, nieuwko
mers niet welkom zijn als lid. Soms ook wordt
het tijdschrift grotendeels in dialect uitgegeven.
Massale vestiging kan leiden tot een reactie van
afsluiting binnen de oorspronkelijke bevolking.
Dat in plattelandsgemeenten met een stabiele
sociale structuur de identiteitsvormende functie
van verenigingen het sterkst zal zijn, is evenwel

HISTORISCHE KRING
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in zijn algemeenheid een aanvechtbare stelling.
Dit is ook van toepassing op de historische ver
enigingen.
Belangstelling voor de geschiedenis van de
woonplaats is zeker niet altijd belangstelling
voor de geboorteplaats. De stelling laat zich
ook omdraaien: waar weinig migratie is, is de
behoefte klein om terug te grijpen op het lokale
verleden als identiteitsvormende waarde. Juist
in gemeenten met een sterke migratie verge
makkelijken de verenigingen de integratie.

TVE lT jrg . 1993
- 159 -



Daaraan wordt binnen de historische en heem
kundige verenigingen regelmatig gerefereerd
door gevestigden zowel als nieuwkomers.
De blik weer richtend op de streek tussen Vecht
en Eem kan, zo denken we, in algemene zin
worden gezegd dat ook hier gevestigden en
nieuwkomers samen de kringen en de periodie
ken dragen. Een algemeen beeld vertekent hier
overigens, omdat het onderscheid tussen
’gevestigden’ en ’nieuwkomers’ in het geval
van forensenagglomeraties als Hilversum en
Bussum, en in mindere mate ook Baarn en
Loosdrecht. natuurlijk relatief genoemd moet
worden.

Houvast in een veranderende omgeving:
musealisering en identiteit
Een veel gehoorde en besproken these is dat de
belangstelling voor het eigen verleden verbon
den is met het tempo waarin onze samenleving
verandert. Dit soort gedachtengoed wordt wel
gepresenteerd onder de noemer van ’musealise
ring’ of ’historisering’ van de cultuur. De
grootschalige bedreiging van cultuur en natuur
roept een reactie van betrokkenheid op. Men
reageert op het moderniseringsproces dat niet
alleen bedreiging en vernietiging van natuur en
cultuur omvat, maar met name ook op het
tempo waarin de geschiedenis wordt geschre
ven. Veranderingen gaan steeds sneller, histori
sche periodes worden steeds korter, voorwer
pen en rituelen verliezen steeds sneller hun oor
spronkelijke functie en worden sneller tot een
relict. Maar er is bij mensen een grens aan het
verdragen van dit veranderingstempo. Door
zich nu op het nabije en relatief overzichtelijke
verleden van eigen plaats of streek te richten
creëert men een compensatie voor dit moderni
seringsproces en het identiteitsverlies dat
optreedt wanneer de banden met het verleden te
snel en te onverbiddelijk worden doorgesneden.
In algemene zin bieden dit soort theorieën zeker
waardevolle perspectieven zo menen wij. Zo
kan het samengaan van betrokkenheid bij cul
tuur en natuur worden geplaatst, kan worden
verklaard hoe bij sommige historische kringen
belangstelling voor het verleden vloeiend over
kan gaan in acties tot behoud, beheer en restau
ratie van lokale cultuur, en kan voor een deel
misschien verklaard worden waarom de
Noordelijke provincies en Zeeland zo laag sco

ren. Juist daar immers veranderde aan de perife
rie van de Nederlandse samenleving het aange
zicht van stad en land het minst, die gebieden
worden door de rest van Nederland ook (toeris
tisch) gekoesterd als museale oases. Ook zou
hier het antwoord op de eerder gestelde vraag
naar de speciale situatie in Naarden op het
gebied van historische kringen gezocht kunnen
worden: geopperd zou immers kunnen worden
dat juist ook Naarden als een dergelijke muse
ale historische oase functioneert en dat daar de
betrokkenheid bij de verleden cultuur reeds
ondergebracht is in tal van gespecialiseerde
instituties, zoals het Vestingmuseum, de eigen
archiefdienst, werkgroepen, het rijke vereni
gingsleven e.d.
Maar dit verklaringsmodel van musealisering
van cultuur en natuur kan ook gemakkelijk
worden misverstaan. Het reikt slechts een zeer
algemeen kader aan. Zo kan het bijvoorbeeld
niet vertaald worden naar een nostalgische
afkeer van het hedendaagse leven: daar ligt niet
het motief voor het werk in de historische ver
eniging. Lokale geschiedenis is juist een van de
strategieën ter verhoging van het wooncomfort.
In deze gerichtheid op het lokale gaat een kos
mopolitische instelling schuil, een instelling die
zich soms ook uit in actieve betrokkenheid bij
nabije cultuurpolitiek. In dit opzicht wordt wel
expliciet gereageerd op veranderingen. In tal
van plaatsen, en ook hier voegt ’tussen Vecht
en Eem' zich weer geheel in het landelijke
beeld, lag aan de oprichting van een historische
kring het besef ten grondslag dat ons cultuurbe
zit langzaam, maar zeker, aan het verdwijnen
was. In Kortenhoef hing anno 1782 bij prak
tisch elk gezin het turfsteekijzer van vader in de
schuur. Anno 1982 weet de jeugd helemaal niet,
wat een turfsteekijzer is, ze hebben er nooit één
gezien. De. heer Van Ee schrijft derhalve een
brief naar het gemeentebestuur, met het verzoek
of zij niet eens willen praten over een museum,
historische vereniging of wat dan ook, dat kan
voorkomen, dat het enkele turfsteekijzer dat er
dan misschien nog in een oud schuurtje hangt,
niet ook nog als oud ijzer wordt weggegooid.5’
Valse romantiek? De initiatiefnemers in
Kortenhoef werden blijkens de gekozen formu
leringen niet gedreven door de illusie, de tijd te
kunnen stilzetten. De mate waarin de leefomge
ving van vroeger herkenbaar is gebleven, speelt
ongetwijfeld een rol van betekenis. Hoe meer
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verstedelijking, introductie van nieuwe bouw
materialen en vormgevingsprincipes, nieuwe
boven de lokale gemeenschap uitgaande
bestuurlijke structuren en hoe meer van het ver
trouwde verloren gaat, des te meer behoefte aan
historie.

MEDEDELINGENBLAD
VAN DE

HISTORISCHE KRING
BLARICUM

NO, 11 f=«-ruar 1980

Musealisering van cultuur biedt dus een alge
meen kader. Tegen deze achtergrond kan de
sinds de jaren zeventig groeiende belangstelling
voor en actieve betrokkenheid bij het behoud
van cultuurgoed, dat zijn oorspronkelijke func
tie verloren heeft en daardoor in zijn voortbe
staan wordt bedreigd, worden geplaatst. De
voortgaande modernisering maakt steeds snel
ler gebruiksvoorwerpen rijp voor het museum.
Zo vertoont de conservering van historische
relicten in musea, oudheidkamers en door his
torische verenigingen een onwaarschijnlijke
opbloei. Er heeft ook een herwaardering plaats
gevonden van dialecten, klederdrachten enz.
die vorm krijgt in een geïntensiveerde deelna
me aan het werk van verenigingen en in de
oprichting van nieuwe verenigingen. Verwante
verschijnselen zijn voorts het vormen van een
collectie voorwerpen waaraan persoonlijke her
inneringen een specifieke waarde verleend heb

ben. In deze bredere context is ook de opzien
barende groei van de historische verenigingen
en hun periodieken te plaatsen. Veel verenigin
gen spannen zich actief in voor behoud van
materiële overblijfselen. Ook hier vormen de
kringen in het gebied tussen Vecht en Eem geen
uitzondering.
Via deze notities over cultuurverandering en
musealisering komt ook op meer afgeleide
wijze het aspect van identiteit naar voren, maar
nu los van migratie. Een historische kring, niet
in de laatste plaats door het regelmatig naar bui
ten treden via een periodiek, raakt direct de
eigen lokale identiteit. Soms gebeurt dit ook in
nauwe samenhang met rivaliteit ten opzichte
van belendende kringen en periodieken. Ook
kent deze notie van identiteit een zekere politie
ke of ook ideologische component. In heel
West-Europa groeit de behoefte, het geweste
lijk eigene te benadrukken. In Nederland stimu
leren de provinciale overheden de gewestelijke
cultuuruitingen middels de culturele raden. De
lokale historische tijdschriften worden vaak ten
doop gehouden door de burgemeester en het
historisch verenigingsleven heeft in toenemen
de mate van doen met het gemeentebeleid. Een
zeer reële vraag zou nu zijn of het hernieuwde
regionalisme ook onder de vrijetijdshistorici tot
uiting komt.

Verenigingsleven in historisch perspectief,
vrije tijd, betere opleiding, democratise
ring cultuurparticipatie, veranderd profiel
van de lokale historicus

Een volgende factor in het genoemde krachten
veld is het verenigingsaspect. De leden van de
verenigingen zijn nog steeds overwegend
afkomstig uit de plaats, waarvan zij de geschie
denis bestuderen. In de kleinere plaatsen zijn de
verenigingen hechter verankerd in de bevolking
dan in de grote. Dit roept de vraag op naar de
verhouding tussen vereniging en lokale samen
leving. Vrije tijd is een voorwaarde van niet-
professionele beoefening van de geschiedenis.
Deze simpele vaststelling opent een historisch
perspectief op de groei van het aantal histori
sche verenigingen: voorheen was de lokale en
regionale geschiedenis een zaak van ’gentlemen
of leisure’.“ Deze uitdrukking geeft tevens aan
dat een gevestigde maatschappelijke positie een
kenmerk was van actieve historici. De auteurs
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van historische plaatsbeschrijvingen ten tijde
van de Republiek waren voor een groot deel
afkomstig uit de regentenklasse en de geeste
lijkheid. in de negentiende eeuw traden
gemeentelijke bestuurders, archivarissen ju r is 
ten en notarissen, ambtenaren en predikanten,
(hoog)leraren en ook wel onderwijzers naar
voren - kortom, vertegenwoordigers van de
niet-industriële burgerij. Met name in de zuide
lijke provincies speelden naast pastoors ook
academisch geschoolde ordegeestelijken een
voortrekkersrol. Dit bleef na de Tweede
Wereldoorlog het overheersende beeld. De tijd
schriften vonden hun lezers onder een geletterd
publiek. De selecte samenstelling van de ver
enigingen is evenwel verminderd. Verbreding
trad ook op in geografische zin. De eerste loka
le verenigingen ontstonden in de steden: Den
Haag (1890), Dordrecht (1892), Amsterdam
( 1900). Haarlem (1901). Leiden (1902). Nu is
het aantal ongeveer 600, uiteraard niet allemaal
in de steden. De spectaculaire groei van het
aantal tijdschriften hangt samen met een ver
breding van de ledensamenstelling. De vereni
ging is soms aanzienlijk ouder dan het perio
diek. In de tijd dat actieve beoefening van loka
le geschiedenis en heemkunde nog min of meer
de zaak van individuen was, kon het ook voor
komen dat de vereniging samenviel met het
tijdschrift, dat zelf weer eenmanswerk was.
Voor de recent opgerichte verenigingen gaat de
vaststelling inzake het langdurig functioneren
zonder een eigen periodiek niet langer op: het
tijdschrift is thans een middel om de band met
een groeiend ledenbestand vorm te geven. Het
wegvallen van maatschappelijke drempels in de
verenigingen en de groei van de belangstelling
voor hun werk ging samen met een stijging van
het opleidingsniveau van de Nederlandse
bevolking als geheel. Over de leden van de ver
enigingen zijn op dit punt geen gegevens
beschikbaar, maar de parallel met het bezoek
aan cultuur-historische musea suggereert dat
sterke toename van de belangstelling geenszins
een daling in scholingsgraad impliceert.
In dit verband is het overigens interessant om te
zien hoe in het kringenbestand van de Gooi-,
Vecht- en Eemstreek in het maatschappelijk
buitengewoon breed samengestelde palet van
dragende en stuwende krachten nog steeds de
’traditionele intellectuele en bestuurlijke elite’
een belangrijke plaats inneemt. Genoemd kan

dan worden de belangrijke rol van docenten en
onderwijzers (Blaricum, Naarden (Stichting
Vijverberg en De Omroeper), Hilversum,
Muiden, Eemnes), archivarissen, maar ook die
van professionele bestuurders, juristen en een
pastoor (Muiderberg). Met name de samenstel
ling van het bestuur van dc overkoepelende
regionale Stichting Tussen Vecht en Eem is in
dit opzicht veelzeggend.
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Verhouding amateurs/beroeps

Via bovenstaande korte schets van de ontwik
keling van het verschijnsel historische vereni
ging kwam indirect al de verhouding ten
opzichte van ’beroeps-historici’ aan de orde.
Dat aspect hoort zeker ook thuis in het hier
beschreven krachtenveld waarbinnen de krin
gen geplaatst moeten worden. De onderlinge
verhouding in zijn algemeenheid is geenszins
een idylle. Wat hier onder andere zwaar weegt,
is het onderscheid tussen insiders en outsiders
en daarmee de beginsituatie van degenen die
zich met het verleden bezig houden. Naast het
sociale onderscheid is er aldus ook het inhoude
lijke. De beroepshistoricus vindt een deel van
de rechtvaardiging van zijn bestaan in zijn vak-
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kennis, maar leest in een brochure van de
Stichting regionale geschiedbeoefening Noord-
Holland: "Historisch onderzoek kan door ieder
een worden verricht als men maar over enkele
basis-vaardigheden beschikt". Tegenover het
bewustzijn van exclusiviteit van de eigen
omgang met het verleden bij de vakhistorici
staan overspannen verwachtingen ten opzichte
van hen bij veel niet-professionele historici. De
discussie spitst zich keer op keer toe op hun
onderlinge verhouding binnen samenwerkings
verbanden die zich zoals gezegd inmiddels
opstapelen boven de lokale en regionale krin
gen. Amateurs voelen zich soms misbruikt door
de beroepshistorici.71 De vakonderzoekers van
hun kant stellen zich juist voor, dat door een
inbreng van amateurs binnen een (door de vak
historicus) gecoördineerd onderzoeksveld lief
hebberij, maatschappelijk nut en wetenschappe
lijk effect gecombineerd kunnen worden en de
mentale afstand verkleind.'71 Er wordt gepleit
voor het toevertrouwen van onderdelen van
onderzoek aan de amateur "zodanig dat het
genoegen in het doen van dit werk voor de
amateur behouden blijft".” Impliciet uitgangs
punt is, dat alle historische interesse onder een
zelfde noemer gebracht kan worden. Maar naast
het wetenschappelijk georiënteerde historisch
denken bestaan er vormen van omgaan met de
geschiedenis van een andere orde en het is van
belang daar gespitst op te zijn. Het antwoord op
de vraag naar een gemeenschappelijke noemer
wordt soms op praktisch niveau gegeven. Zoals
ook in dit artikel on/.es inziens wordt aange
toond, vindt het omgaan met het verleden van
beroepshistorici enerzijds en lokale en regiona
le historische verenigingen anderzijds in voor
een belangrijk deel zeer onderscheiden krach
tenvelden plaats. Wij zijn van mening dat dit
onderscheid nader in kaart zou moeten worden
gebracht alvorens allerlei initiatieven tot
afstemming, samenwerking, kwaliteitsverbete
ring, toerusting, vorming en professionalisering
e.d. te starten. Dit brengt ons direct naar een
volgende factor.

Institutionele, organisatorische sturing
’van bovenaf’

Een andere factor in het krachtenveld waarin de
historische kring tot bloei kwam en komt,
wordt gevormd door allerlei organisatorische

sturing van boven af. In vele streken was er van
bovenaf een bewuste politiek om op lokaal
niveau historische of heemkundige kringen op
te richten. Voor Brabant kan Brabants Heem
worden genoemd, in het geval van onze toespit
sing in deze bijdrage het werk van de Stichting
Tussen Vecht en Eem. Inmiddels lijkt die
oprichtingsimpuls van bovenaf definitief voor
bij en kondigt zich een groeiend spanningsveld
tussen lokale kring en overkoepelende instantie
af. Hier doet zich steeds vaker het ’lokaal pri
maat’ gelden. Regionale overkoepelende orga
nisaties worden als het ware ’ingehaald’ qua
beleid door de lokale kringen die zich steeds
nadrukkelijker profileren als het kritische
draagvlak waarvan de bovenbouw afhankelijk
is. Zowel in het Brabantse als in de Gooi- en
Vechtstreek hoort men dit wel eens door de
kringen verwoorden met de zinsnede: ”De kin
deren zijn groot geworden...”. Van de andere
kant is het wel zó dat de band met de lokale
kringen in dit soort van regionale koepelorgani
saties het nauwste is juist ook door de geschet
ste historische ontwikkelingen. De koepelorga
nisaties hebben meestal de oudste rechten.
Maar het organisatorisch netwerk boven de
lokale kringen is uitgebreider. In literatuur over
dit onderwerp wordt bijvoorbeeld al langer
gewezen op specifieke vormen van centralisatie
op provinciaal niveau. Deze observatie heeft
ook nu nog gelding, zeker wanneer we nog
maals de opvallend afwijkende cijfers van de
Noordelijke provincies in herinnering roepen.
Bij een in 1984 gehouden enquête bleek de aard
van de historische verenigingen in deze provin
cies in hoge mate af te wijken van die in
Nederland als geheel.101 Het werkterrein was
veel vaker de gehele provincie en subsidie
kwam ook veel vaker van Rijk of provincie.
Omgekeerd werd opmerkelijk weinig samenge
werkt met archivarissen en was er zelden spra
ke van cursussen die deskundigheidsbevorde
ring tot doel hadden. De organisatorische
gelaagdheid is nog complexer wanneer we ook
allerlei landelijke instituties en stichtingen erbij
betrekken (vgl. de Stichting voor Historisch
Onderzoek met voorheen de aparte werkge
meenschap voor lokale en regionale geschiede
nis; het vertakte archiefwezen etc.). In verschil
lende grensstreken bestaan onder andere via
zogenoemde Eur(o)regio’s ook nog weer grens
overschrijdende internationale netwerken.
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Op deze manier heeft zich ook boven de
genoemde kringen van ’tussen Vecht en Eem’
een groots bouwwerk verheven. De kringen
worden overkoepeld door een regionale
Stichting Tussen Vecht en Eem. Daarboven is er
sedert enkele jaren de coördinerende functie
van een tweetal provinciale stichtingen met elk
een door de provincie gefinancierde functiona
ris. In Noord-Holland de al genoemde Stichting
regionale geschiedbeoefening Noord-Holland
met een provinciaal historisch consulent; voor
Utrecht is er het Stichts Historisch Contact met
een consulent regionale geschiedbeoefening.
Die provinciale organisaties zijn weer overkoe
peld door een landelijk samenwerkingsverband
het LORG (Landelijk Overleg Regionale
Geschiedbeoefening) met het in Utrecht geves
tigde Nederlands Centrum voor Volkscultuur
als aangewezen coördinator. Vele van de hier
genoemde lagen geven bovendien weer eigen
tijdschriften uit.

Slot: 'het lokaal primaat’

We begonnen vanuit een tweetal landelijke pro
jecten met een reeks impressies en vragen op
basis van de periodieken en kringen uit de regio
tussen Vecht en Eem. Vanuit het landelijke per
spectief willen we ook weer afsluiten op lokaal
en regionaal niveau met een notitie rond wat we
hier het ’lokaal primaat’ noemden.
In deze verkenning gaven we via de periodie
ken een impressie van het krachtenveld waarin
lokale en regionale historische verenigingen
werkzaam zijn. Vervolg-onderzoek zou juist op
het lokale niveau dienen plaats te vinden. Niet
alleen de hier aan de orde gekomen vragen rond
motieven en functies van het omgaan met het
verleden op lokaal niveau kunnen dan in zeer
toegespitste context aan de orde komen, maar
ook de organisatorische en beleidsmatige kant
zou met zo’n lokale benadering gediend zijn.
De bloei van niet-professionele vormen van
geschiedbeoefening heeft immers ook in ter
men van overheidszorg een praktisch, beleids
matig aspect. Allerlei initiatieven tot afstem
ming, samenwerking, kwaliteitsverbetering,
toerusting, vorming en professionalisering e.d.
zijn bij uitstek gediend met een goed inzicht in
de beginsituatie op lokaal niveau. Kortom: ook
hier geldt het 'lokaal primaat’! Plannen voor
een dergelijk meer kwalitatief onderzoek op

lokaal niveau zijn er inmiddels. Het ligt in de
bedoeling in 1994 op het P.J. Meertens-
Instituut een project te starten waarin de histori
sche kring, hun leden en activiteiten, centraal
komen te staan.

NOTEN
1) Wij zijn hierbij zo vrij om de Stichting Werkgroep

Vestingstad Naarden niet aan te merken als een lokale
historische of heemkundige vereniging.

2) Het project werd in 1990 gestart; de eerste fase werd uit
gevoerd door Drs. E. Happe. Deze bijdrage is mede
gebaseerd op haar werk.

3) P.P.W.J. van den Brink - Tussen exploratie en exploita
tie. Verslag van de enquête naar lokale en regionale
geschiedbeoefening in Nederland (IJmuiden 1986).

4) K. Bossaers - Historische verenigingen in Noord-
Holland, in: Historisch Magazine voor Noord-Holland
1,3 (1992) 17-19.

5) J. Immerzeel - Tien jaar Historische Kring Tn de glorio-
sa’ 1982-1992, in: In de gloriosa (1992) 3-10, aldaar 3.

6) M.A.W. Gerding - Op zoek naar het Eigen Verleden, in:
M. Herweijer e.a. (red.). Provinciaal beleid en streekcul-
tuur (Groningen 1988)31.

7) M.A.W. Gerding e.a. (red.) - Begeleiding in de regionale
geschiedbeoefening. Tijdens het symposium Holland
1840 werd deze thematiek opnieuw naar voren gebracht.
Vgl. P.G.J. Post, Symposion Holland 1840, in:
Volkskundig Bulletin 17,1 (1991) 102-104 (Utrecht
1991).

8) H.F.J.M. van den Eerenbeemt - Naar een nieuw interac
tiemodel bij historisch onderzoek vanuit de basis, in:
H.F.J.M. van den Eerenbeemt (red.), Driestromenland in
het historisch bedrijf lokaal - regionaal - interregionaal
(Tilburg 1986) 9-23, aldaar 10 en 20.

9) G. Trienekens - Theoretische en methodologische aspec
ten van de lokale en regionale geschiedenis, in: Balans
en perspectief. Visies op de geschiedwetenschap in
Nederland (Groningen 1987) 167-188, aldaar 175.

10) Zie onze noot 4.
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Terugdenkend aan Désiré Bouvy
A.C.J. de Vrankrijker

Wij kenden elkaar al in de jaren, waarin hij als
gymnasiast bij de Jezuïeten in Amsterdam ter
schole ging. Toen hij kunstgeschiedenis ging
studeren, hebben wij elkaar wat uit het oog ver
loren. Aan zijn promotie (cum laude) heb ik
zelfs geen duidelijke herinnering.

In de jaren zestig leefden de contacten op. Wij
hadden en kregen beiden bemoeienis met werk
op cultureel terrein in Bussum en in Hilversum.
Wat Bussum betreft gold het de Culturele raad,
na enkele jaren omgevormd tot de Stichting
Culturele Gemeenschap Bussum. Elementen
van zorg waren ondermeer de inrichting van
een kunstenaarscentrum, het verlevendigen van

het straatbeeld met beeldende kunst en het ont
breken van een gemeentelijk monumentenbe
leid.
In Hilversum gold het de zorg (onderhoud en
uitbreiding) voor de collectie van het Goois
Museum, de overdracht hiervan aan de gemeen
te Hilversum in 1969 (het cultureel centrum De
Vaart) en tenslotte het begeleiden van de terug
keer van de collectie naar het Oude Raadhuis
aan de Kerkbrink.

In genoemde zaken was Bouvy als kunsthistori
cus uitermate deskundig. Dit onder meer door
zijn formidabele geheugen dat elk detail wist op
te diepen dat hij ooit in druk of op één der vele
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Portret D.P.R.A. Bouvy als directeur Rijksmuseum Het Catharijneconvent, schilderij Huib Rol, 1980.
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tentoonstellingen die hij stelselmatig bezocht
onder zijn schedel had vastgelegd.
Désiré was bovendien een geboren verteller, en
dan één naar wie een gezelschap echt placht te
luisteren, ook wanneer het verhaal te ver in
onderdelen afdaalde en te ver werd uitgewerkt.
Wat hem. naar mijn indruk, altijd weer redde,
was zijn gevoel voor humor, de geestige
manier, waarop hij wetenswaardigheden wist te
brengen. Zijn eigen gulle schaterlach bracht een
welkome onderstreping.

Hoe ver en ook vasthoudend Désiré in het
detailleren kon gaan, ervoeren wij als redactie
van het tijdschrift TVE/VVG, toen we hem
hadden gevraagd een artikel te schrijven over
het Smithuyserbosch dat hij bezat en in het zui
den van het Gooi ligt. Hij had in de loop der
jaren van dit gebied een gemengd en gevarieerd
bos gemaakt en was er zeer aan verknocht.
Mede hierdoor werd het artikel veel en veel te
lang, vakje voor vakje werd behandeld. Voor
een medebosbezitter of -beheerder leesbaar en
van betekenis, niet echter voor de lezerskring
van ons tijdschrift. Het heeft moeite gekost om
het artikel tot de gewenste opzet en omvang
terug te schroeven. Onze auteur kon zeer vast
houdend zijn en was dat ook ditmaal.

Over het werk van Désiré Bouvy, in vereni
gingsverband en ook in geschriften, valt nog
veel meer te vertellen. De allergrootste nadruk
moet echter vallen op wat gerust zijn levens
werk mag worden genoemd. Hij was na zijn
studie conservator geworden van het
Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht; een
instelling van bescheiden omvang. Hij stelde
zich toen de vraag: Zou het niet beter zijn één
groot religieus museum te stichten met de col
lecties van andere bisdommen en andere chris
telijke religies? Het is de grote, zeer grote,
onschatbare verdienste van Désiré Bouvy
geweest dat hij eindeloos en onvermoeibaar
heeft gejaagd op de mogelijkheden om met
rijksgelden te komen tot een museum, zoals hij
dat in het hoofd had.
In mei 1979 kon het Rijksmuseum Het
Catharijneconvent worden geopend, met dr
D.P.R.A. Bouvy als directeur. Zonder zijn vol
hardend streven zou dit museum nu niet
bestaan.

Dr Désiré Paul Raymond Arthur Bouvy werd
geboren op 25 juni 1915 te Bussum. Hij over
leed in Blaricum op 3 mei 1993. In mijn
gedachten blijf ik hem voor mij zien in al zijn
levendigheid. In het leven van mij en mijn
vrouw is met hem een waardevol contact weg
gevallen.
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi

Verkort verslag van de jaarlijkse algeme
ne ledenvergadering

Voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering
gehouden op 22 april jl. waren wij welkom in
het Goois Museum in Hilversum.
De voorzitter, ir J.W.G. Pfeiffer, opent de ver
gadering in aanwezigheid van 36 belangstellen
den, inclusief het bestuur. Een speciaal woord
van welkom richt hij tot het erelid,
dr W.K. Kraak en tot de leden van de Raad van
Advies, mr M.W. Jolles en drs H. van
Goudoever.
Hij blikt terug op het 3e Gooicongres. gehou
den in november 1992. Op dit congres is het
rapport ’Natuur- en Landschapsvisie voor het
Gooi' aangeboden aan de voorzitter van het
Gewest Gooi en Vechtstreek, mevrouw
mr drs M..I.M. Vlaanderen en aan de inleiders,
mevrouw D.IJ.W. de Graaff-Nauta, drs R.J. de
Wit en de heer H.J.L. Vonhoff en aan alle aan
wezigen op het congres (ruim 500). De reacties
op het rapport blijken verdeeld.
Het bestuur vindt een van de belangrijkste con
clusies dat het erg belangrijk is dat de natuurlij
ke verbindingen tussen de diverse gebieden
blijven bestaan en zelfs worden verbeterd.
Momenteel is een onderzoek gaande naar
Gooise Ecologische Infrastructuur (GEIS) om
een en ander in kaart te brengen.
Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan
de financiële toestand van het tijdschrift TVE.
De financiële problemen lijken, althans voor de
directe toekomst, opgelost. Twee leden uit ons
midden (de heren Farjon en Kwantes) zijn tot
de redactie toegetreden.
Helaas is opnieuw een teruggang te melden van
ons ledental. Een onderzoek naar de samenstel
ling en belangstellingsgebieden van de leden
wordt voorbereid.
De voorzitter richt zich vervolgens tot de heer
Jolles, die eind 1992 is afgetreden als voorzitter
van de redactie TVE. Ook heeft hij vele jaren
bestuursfuncties bij onze Vereniging vervuld.
Hij stelt de vergadering voor de heer Jolles tot

erelid te benoemen, wat onder applaus een feit
wordt.
De notulen van de ledenvergadering van
22 april 1992 alsmede het jaarverslag over 1992
worden onder dankzegging aan de secretaris
goedgekeurd.
Naar aanleiding van het jaarverslag deelt de
voorzitter mee dat wij onlangs opnieuw bezwa
ren hebben gemaakt tegen de plannen op de
Hilversumse Meent onder andere een short-golf
accommodatie aan te leggen. Ook is bezwaar
gemaakt tegen de mogelijke bouw van een cre
matorium aan de Kolhornseweg eveneens in
Hilversum. Op een vraag uit de vergadering
antwoordt dc voorzitter dat wij op dit moment
ons niet hebben bemoeid met de ontwikkelin
gen rond het Hertenkampgebied, aangezien het
hier de bebouwde kom van Hilversum betreft.
Rekening en verantwoording over 1992 wordt
afgelegd door de penningmeester,
mr G.H. Fuhri Snethlagc. De vergadering gaat
akkoord het batig saldo ad ƒ 4.710,- toe te voe
gen aan de aktiereserve en de rest, ruim
ƒ 10.000,- ten gunste van het kapitaal te boe
ken.
De kascommissie stelde schriftelijk voor de
penningmeester te dechargeren voor zijn finan
cieel beleid, hetgeen bij acclamatie wordt aan
genomen.
De contributie voor 1994 blijft gehandhaafd op
minimaal ƒ 20,- per jaar (inclusief het tijdschrift
TVE).
Statutair treedt dit jaar ir E.J. van Busschhach
af. De voorzitter dankt hem voor het vele werk
dat hij het afgelopen jaar heeft verricht. Met
een CD-bon onderstreept hij de dank van de
Vereniging. De heer Van Busschbach zegt met
plezier terug te denken aan de bestuursvergade
ringen, de in goede sfeer verlopende discussies
onderbouwd met kennis van zaken. De samen
werking binnen het bestuur waardeert hij zeer.
Mevrouw drs S.R. Roest en dr C. Dudok de Wit
treden om persoonlijke redenen vervroegd af.
Ook zij worden bedankt voor hun medewer-
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king.
De drie door het bestuur voorgestelde nieuwe
bestuursleden mevrouw mr A.M. Westermann-
de Boer, mr G.H. Veenhoven en drs J. Kwantes
worden bij acclamatie benoemd en aan de aan
wezigen voorgesteld.
Na een korte pauze volgt een lezing door
prof. dr P. Zonderwijk getiteld ’Nieuwe kansen
voor de natuur in het Gooi’. Van deze lezing
vindt u elders een uitgebreid verslag geschre
ven door ons bestuurslid de heer H.J. Proper.

Op de onlangs gehouden algemene ledenver
gadering van de Vereniging van Vrienden van
het Gooi is door het bestuur voorgesteld
mr M.W. Jolles te benoemen tot Erelid van de
Vereniging.
De heer Jolles heeft gedurende twintig jaren
veel gedaan ten bate van onze vereniging; de
laatste acht jaren was hij voorzitter van de
redactie van het tijdschrift TVE.
Het voorstel had de volledige instemming van
de vergadering.
Het bestuur drukt met deze benoeming de dank
uit aan de heer Jolles voor het vele werk dat hij
zoveel jaren met enthousiasme heeft verricht.

Met de Natuurwacht op stap

Traditiegetrouw organiseren wij ook dit
najaar weer een aantal interessante wandelex-
cursies voor u door de mooiste Gooise natuur
gebieden. Ervaren gidsen leiden u rond en ver
tellen u onderweg van alles over de natuur.
Redenen genoeg om eens mee te wandelen.

Herfstwandeling door het Hilversums
Wasnteer-gebied en omgeving

Datum wandeling: zaterdag 25 september.
Vertrektijd: 10.00 uur. Duur wandeltocht:
circa 2,5 uur. Vertrekpunt: het begin van de
Lage Vuurscheweg te Hilversum. Vanuit
Hilversum kiest u de Soestdijkerstraatweg
richting Baarn. Vlak voor het viaduct van
de A27 gaat u rechtsaf de zandweg op, ver
volgens linksaf over de verharde weg onder
de A27 door en rechtsaf langs de A27 tot
aan het einde van de verharde weg. Vanuit
Baarn kiest u de Hilversumsestraatweg
richting Hilversum en vervolgens net voor
bij het viaduct van de A27 linksaf de zand
weg op en verder als boven.

Na het Laarder Wasmeer-gebied, de
Zuiderheide en de heide bij Blaricum is nu ook
het bosgebied bij het Hilversums Wasmeer
omrasterd en wordt begraasd door zo’n
30 Charolaisrunderen. Deze hebben een stuk
bos van circa 190 ha tot hun beschikking.
Wellicht komen wij de runderen tijdens de

wandeling tegen. Het is een fraai geacciden
teerd terrein, waarin nog restanten zijn te vin
den van de heide die hier vroeger was. Een
gebied rijk aan wild en vogels. Zeer de moeite
waard.

Herfstwandeling door het Laarder
Wasmeer-gebied

Datum wandeling: zaterdag 16 oktober.
Vertrektijd: 10.00 uur. Duur wandeltocht:
circa 2 uur. Vertrekpunt: het toegangshek
aan het einde van de Meerweg in
Hilversum. De Meerweg begint bij de krui
sing Kamerlingh Onnesweg/Anthony
Fokkerweg en loopt langs het gebouw van
Philips.

Wij hebben het al vaker gezegd: het Laarder
Wasmeer-gebied is een soort stalenkaart van
bijna alles wal u in de Gooise natuur op een
relatief kleine oppervlakte kunt tegenkomen.
Een zeer afwisselend gebied. Natuurlijk bren
gen wij ook een bezoek aan de vogelobserva-
tiehut. Vergeet dus niet uw verrekijker en foto
toestel mee te nemen.

Sint-Hubertuswandeling van Bussum-
Zuid naar Baarn

Datum wandeling: zaterdag 30 oktober.
Vertrektijd: 10.00 uur. Duur wandeltocht:
circa 5 uur! Vertrekpunt: NS-station
Bussum-Zuid (westzijde).
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Voor de tweede maal organiseert de Gooise
Natuurwacht een Sint-Hubertuswandeling.
Sint-Hubertus is de schutspatroon van de
jagers. Zijn naamdag is op 3 november en juist
om die tijd zijn de herfstbossen op hun mooist.
De ideale tijd derhalve voor een lekkere lange
wandeling voor de volhouders onder u. De
wandeling voert u over de Fransche
Kampheide, door Kamphoeve, De Snip en het
Omroepbos. over de Wester- en Zuiderheide,
door Anna's Hoeve, de staatsboswachterij De
Vuursche. het landgoed Groeneveld en de bos
sen van het vroegere Koninklijke Domein.
Vanuit Baarn kunt u met de trein weer terug
naar het vertrekpunt. Het treinkaartje is voor
eigen rekening.
Het is verstandig om voor onderweg iets te eten
en te drinken mee te nemen.
Na langdurige regenval kan het hier en daar wat
modderig zijn, dus houdt rekening met uw
schoeisel.

Een herfstmorgen langs de Gooimeerkust

Datum wandeling: zaterdag 6 november.
Vertrektijd: 09.00 uur. Duur wandeltocht:
circa 2,5 uur. Vertrekpunt: het Roefje, aan
het einde van de oude haven van Huizen,
nabij de pier.

Deze wandeling organiseren wij in samenwer
king met de afdeling Het Gooi van de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging. De excursie wordt dan ook door
een gids van de KNNV geleid. Hen boeiende
wandelexcursie, waarin ruim aandacht wordt
besteed aan vogels, planten en al het andere wat
de natuur in dit gebied te bieden heeft. Neem
dus verrekijker en loep mee, dan ziet u wellicht
nog meer.

Een winterse wandeling door de sneeuw

In de winter van 1992/1993 is het niet gelukt.
Maar wij blijven het proberen. Een wandeling
door de sneeuw is niet te plannen. Maar ook
voor de komende winter geldt: als er sneeuw
ligt en dan niet zo’n laagje ’poedersuiker',
neen, een echt pak sneeuw en het ziet er naar uit
dat het lang genoeg blijft liggen, dan kunt u met

ons door de sneeuw wandelen. Bel in dat geval met
het secretariaat van de Gooise Natuurwacht (02159-
15995) en u hoort waar en wanneer de sneeuwwan-
deling wordt gehouden. Houdt ook tegen die tijd de
Natuurwijzer in De Gooi- en Eemlander in de gaten.

Deelname aan de wandelexcursies staat in principe
open voor iedereen. Honden kunnen absoluut niet
worden toegelaten, ook niet aangelijnd.
Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u zich
wenden tot de secretaris van de Gooise
Natuurwacht, de heer J. Kamies. Telefoon: 02159 -
15995 (graag na 17.00 uur).

De Gooise Natuurwacht behoudt zich het recht voor
om excursies af te gelasten wanneer extreme weer
somstandigheden daartoe aanleiding geven.
Deelname aan excursies geschiedt altijd op eigen
risico.
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Uit de tijdschriften

I)e Wijde Blik, uitgave van de stichting
Milieutijdschrift Gooi, Vechtstreek, e.o.;
9e jrg., no. 92/3, december 1992.

Onder de titel ’Gooise buitens tonen veel stijlen
van tuinaanleg’ geeft Elsie Schoorel een goed
overzicht van de geschiedenis van de tuin in
Nederland, van de Middeleeuwen tot en met de
tijd van de aanleg van de buitenplaatsen in het
Gooi. Behandeld worden Gooilust, Schaep en
Burgh, Hilverbeek, Sypesteyn, Groeneveld,
Oud-Bussem en De Beek, Nieuw-Valkeveen en
nog een aantal andere. Een instructief artikel.
Met literatuuropgave.

De Wijde Blik, uitgave van de stichting
Milieutijdschrift Gooi, Vechtstreek, e.o.;
9e jrg., no. 92/4, januari 1993.

Langs de Westdijk tussen Naarden en
Muiderberg ligt een aantal kleine meertjes,
zogenaamde wielen, oude doorbraakkolken van
de vroegere Zuiderzee. Wielen kennen velen
vooral van onze grote rivieren, maar ook de
Eempolders hebben er een aantal langs de Eem
en meer binnenwaarts, waar op voorjaarsavon
den hengelaars hun geluk beproeven en de wan
delaar van het vogelleven kan genieten.
Rob Koeleman schrijft een interessant verhaal
over deze onbekende en dus onbeminde wielen
aan de Westdijk, met ruime informatie over ont
staansgeschiedenis, temperatuurverloop naar
gelang van de diepte, waterhuishouding en -
kwaliteit, fauna en flora.

De daling van de grondwaterstand in het Gooi
door sterke waterwinning is een onderwerp van
voortdurende zorg.
Oeverfiltratie is een nieuwe techniek om rede
lijk schoon water te winnen, maar de methode
is niet zonder schadelijke gevolgen voor het
milieu. J. Veltkamp, milieujournalist, brengt
hierover verslag uit in samenwerking met

ir A. Stakelbeek, PWN, projectleider van het
proefproject oeverfiltratie Gooimeer.
Deze proef wordt bij Oud-Naarden genomen
ten behoeve van de drinkwaterwinning voor hel
Gooi. Het is een veelbelovend alternatief, maar
het blijkt dat een aantal nadelige effecten op de
loer liggen. Het wordt lijd dat de bestrijding
van vervuiling aan de bronnen, Rijn, Maas en
Hsselmeer, effectief wordt, verzuchten de
auteurs.

In de Gloriosa, uitgave van de Historische
Kring Ankeveen, 's-Graveland en
Kortenhoef; 10e jrg., no. 1, februari 1993.

Dit nummer begint met de postume plaatsing
van een artikel van de hand van Tussen Vecht
en Eem's oud-redacteur Jasper Daams over
Bossen en Venen.
De geschiedenis van het veen in ons land is
boeiend en ingewikkeld. Met het idee dat we te
maken hebben met hoogveen en met laagveen
zijn we er niet van af! De auteur noemt venen
als mosveen, zeggeveen, rietveen, broekveen en
wat niet nog meer. De rol die bosvenen in de
geschiedenis van de bodem in ons land
gespeeld hebben, is daarbij bijzonder interes
sant. Soms kwam daaruit heel zwaar hout
tevoorschijn, zoals bij voorbeeld bleek bij ver-
veningsprojecten, bij de aanleg van een water-
leidingbassin binnen het Loenerveen en bij de
zandwinning in de Blijkpolder.
In het verleden zijn deze nu grotendeels verd
wenen landschappen van grote verscheidenheid
in planten- en dierenwereld geweest, verschei
denheid die alleen maar werd veroorzaakt door
menselijke activiteit bij het beheer van het land
door de bevolking. Zodra dit oude beheer door
de latere ontwikkelingen in onbruik raakte, ging
er veel verloren, besluit de auteur.

In een artikel De Fransen in de Vechtstreek
bericht B.J. van der Kolk over een excursie op
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30 oktober 1992 door een aantal leden van de
historische kring 'Une société d'études et de
recherches historiques du pays de Retz’, samen
met leden van In de Gloriosa hier te lande
gemaakt. Wat kwamen de Fransen hier zoeken?
Om dat te begrijpen moet men een heel eind in
de geschiedenis terug gaan, zelfs tot de
Middeleeuwen, naar het schijnt, toen de wijn
handel tussen het Pays de Retz en de Lage
Landen bloeide. (Men zoeke het ten zuidwesten
van Nantes, tegen de Baie de Bourgneuf, waar
in ook het Ile de Noirmourtier ligt.) Maar het
zijn vooral de Frans-Nederlandse betrekkingen
in de 17e en de 18e eeuw die de belangstelling
van de société hebben; in dit geval nog ver
sterkt door de ervaringen van de jaren 1672 en
1674. Ter geheugenopfrissing: 1672, de Franse
legers door de Hollandse waterlinie tegenge
houden tussen Utrecht en Amsterdam; 1674,
wraaktocht van de Hollandse vloot, onder bevel
van onder andere Cornells Tromp, die zijn

Trompenburg en veel bomen in vlammen had
zien opgaan, naar de Franse kust, waarbij
Noirmourtier werd geplunderd. Dit laatste ver
haal vindt men uitvoerig in het
Loosdrechtnummer van dit tijdschrift 6e jaar
gang, no. 2. mei 1988. pag. 123. Wie dit gele
zen heeft, kan meeleven met één van de Franse
dames die, zoals Van der Kolk beschrijft, bij
het luiden van de klok van Oud-Loosdrecht
verzuchtte: "Oh. notre Marie-Anne!" Ook bij
Trompenburg maakte het gezelschap halt en
later op de dag hield burgemeester Kozi jn
(Cousin voor de gelegenheid?) een toespraak
in voortreffelijk Frans. De dag werd besloten
met een diner in Museum van Loon aan de
Keizersgracht in Amsterdam.
Wel een gebeuren het vermelden waard! En
met de mogelijkheid van een meer bestendige
verbinding tussen de Franse en de Nederlandse
kringen.
Ter navolging door andere kringen tussen
Vecht en Eem?

Boomstortinge

Ontrent Abkoude en Ouwerkerk, bij Woerden
en Oudewater, te Kamerik en in de Loosdrecht;
ja selv’ ook in de zee (ik spreek nu van geen
landschappen, buiten Holland) ontrent de
stranden worden somwijlen opgedolven en uit
gegraven stammen van hoornen, alle swart en
hard; schoon hout om te timmeren en daaken te
leggen. Kommelijn, in de bijvoegselen op
Amsterdam, spreekende van het Reigersbos,
van de opgegravene in het Westsaanerveld en
bij de Vaart van hel Kattegat.
Deese Boomstortinge nu is geschied door het
bidden van biskop Willebrord, quansuis deese
hiedense bedeplaatsen vervloekende en dus
omverrukkende (Eindius, Gabbema en G.
Brand).
Andere daarentegen stellen dat een ijslijk
onweer alle bossen in Holland sou hebben
neergeveld (Buchelius. Heda, Wachtendorp.
Merttla enz.).
Maar wanneer zou dit onweer over deese
landstreek sijn voorgevallen ’A.857, of A.867,
700, 1170 of 1173. Sie welke onsekerheden in

de tijdrekening.
Alwaar om sommige dit ongeval geheel ver
dacht houden en liever willen gelooven dat de
boomen uit andere landen of hier sijn koomen
aandrijven, of (maar dit is bij mij geenszins
aannemelijk) selve hier in het aardrijke sijn
gegroeid.

Uit: Lud. Smids, M.D.: Schatkamer van
Nederlandse Oudheden, p. 39. 1737.
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Literatuur
Boekbespreking

Om de toekomst van Gooi en Vechtstreek.

In het februarinummer van dit tijdschrift (nr. 1,
1993) is verslag gedaan van het op 17 novem
ber 1992 onder de titel Om de toekomst van
Gooi en Vechtstreek gehouden derde Gooi-con-
gres. Kern van het congres en van de
Gooiproblematiek was en is het behoud van
hetgeen resteert van het oorspronkelijk karakter
van het Gooi en in het bijzonder van natuur en
landschap. De Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, mevrouw De Graaff-
Nauta, gaf tijdens het congres een uiteenzetting
over de bij het kabinet levende gedachten
omtrent bestuurlijke vernieuwing. Zij stelde
daarbij de vraag of het Gewest Gooi en
Vechtstreek niet te kleinschalig is. Gelet op de
gebiedsindeling van enkele maatschappelijke
sectoren verwachtte zij een druk tot schaalver
groting; daarnaast constateerde zij samenhan
gen met andere regio's, onder andere met het
Gewest Eemland.

In zijn scriptie stelt Gouka vast, dat er al sinds
de j aren twintig gepleit werd voor een nieuw
overheidsorgaan met eigen bevoegdheden op
het gebied van de ruimtelijke ordening. De
taakstelling van het in 1967 opgericht Gewest
Gooiland zou daarin hebben voorzien, maar
door de opzet kan getwijfeld worden aan het
resultaat van de samenwerking. Gouka vraagt
zich nu af wat de gevolgen van de door het
kabinet voorgestane ontwikkeling van het bin
nenlands bestuur kunnen zijn voor het huidige
Gewest Gooi en Vechtstreek. Hoewel hij stelt
zich te onthouden van de verleidelijke gedachte
een nieuwe regio-indeling te scheppen, sugge
reert zijn behandeling wel een voorkeur voor
een oplossingsrichting: ’Samengaan (van Gooi
en Vechtstreek, J.K.) met Zuidelijk Flevoland
heeft alles in zich wat beide vorige opties/op-
lossingsrichtingen (respectievelijk Groene Hart
en Eemland, J.K.) misten.

Het doet recht aan:
- de wederzijdse oriëntatie (van zowel Gooi en

Vechtstreek als Zuid-Flevoland, J.K.) op
Amsterdam en Utrecht;

- de onderling gegroeide economische, sociale
en culturele banden;

- het geeft blijvend de mogelijkheid invloed uit
te oefenen op nieuwe vestigingsplaatsen voor
inwoners en bedrijven uit Gooi en
Vechtstreek en

- het geeft geen financiële problemen in ver
band met de bestuursstructuur van het gewest
Gooi en Vechtstreek, omdat het provinciebe
stuur en het gewestbestuur in elkaar kunnen
overgaan.

De nieuwe provincie zal hierdoor (zonder
Noordoostpolder, J.K.) in eerste instantie uit
groeien tot een omvang van iets meer dan
500.000 inwoners.
En als Eemland na het volbrengen van zijn
groeitaak ook aangewezen is op Zuidelijk
Flevoland, zou het aannemelijk zijn. dat dit
gewest alsnog besluit toe te treden, dan ontstaat
een provincie nieuwe stijl met 800 a
900.000 inwoners. Homogeen voor wat betreft
hun belangen en in staat op basis van gelijk
waardigheid met de omringende provincies
nieuwe stijl te overleggen.
Het bovenstaande geeft de essentie van de
scriptie weer, al doet dit tekort aan het ant
woord op de vraag wat de gevolgen zullen zijn
voor het voortbestaan van de huidige gemeen
ten en provincies.
Bent u ook van mening, dat voor het behoud
van het karakter van Gooi en Vechtstreek de
bestuurlijke oplossing eerst richting Zuid-
Flevoland en dan richting Eemland moet wor
den gezocht? Wij zullen in het volgende num
mer van dit tijdschrift uitvoeriger ingaan op de
problematiek van de bestuurlijke ontwikkelin
gen tussen Vecht en Eem.

Jan Kwantes
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Om de toekomst van Gooi en Vechtstreek.
Bestuurlijke ontwikkelingen in Gooiland 1404-
2004.
door A. Gouka, handelsuitgave van de docto
raal scriptie voor de vakgroep Bestuurskunde
Faculteit der Politieke en Sociaal-Culturele
Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam.
Prijs .ƒ' 17,40.
125 pag. Verkrijgbaar bij VVV-kantoren in
Gooi en Vechtstreek, boekhandel Los, Bussum;
boekhandel Rozenbeek, Hilversum of door
overschrijving van ƒ 15,- op gironummer
5291604 of bankrekening nr. 554338637 t.n.v.
A. Gouka, Bussum.

Pampus, geschiedenis van een fort.

Bij de opening van het nieuwe seizoen voor
Pampus verscheen een nieuw boek over de
ruim honderdjarige geschiedenis van dit mar
kante fort-eiland.
De journalist en Pampuskenner bij uitstek, Cees
Pfeiffer, bracht bekende en onbekende verhalen
over het fort in dit boekje bijeen. Hij bestudeer
de de voorgeschiedenis die aan het eind van de
vorige eeuw leidde tot de bouw van het fort-
eiland. Hij voerde gesprekken met familieleden
van de vroegere bewoners, oud fortwachters en
ingekwartierde militairen. Aan de hand van
deze verhalen ontstaat een duidelijk beeld van
het dagelijkse leven op het eiland.
Het eiland, ontdaan van zijn militaire functies,
blijft ook in de jongste geschiedenis tot de ver
beelding spreken. Pfeiffer getuigt hiervan door
het beschrijven meer recente ’ware’ gebeurte
nissen, plannen en dromen.
Sommige dromen komen uit: bij voorbeeld de
oprichting van de Stichting Pampus (in 1986).
Deze stichting beijvert zich voor het behoud
van het fort-eiland en het toegankelijk maken
daarvan voor het publiek.
Het boekje laat zien waarom dit de moeite meer

dan waard is en hoe ver men al op deze weg
gevorderd is. Achterin treft men een oproep aan
het werk van de stichting te steunen.
Hopelijk komen sommige dromen echter niet
uit: het hoofdstuk 'Lineaire stad op Pampus’
lijkt op dit moment weer echo's in de
Amsterdamse plannenmakerij te krijgen. Een
bezoek aan Pampus zal iedereen ervan getuigen
dat dit boze dromen zijn.
Moge dit boekje ertoe bijdragen die te verjagen.

Pampus, geschiedenis van een fort.
door Cees Pfeiffer, uitgave mei 1993
Prijs ƒ 25,-.
128 bladzijden, 82 afbeeldingen. Verkrijgbaar
in de boekhandel en op het fort. Recensie-
exemplaren zijn aan te vragen per fax: 02940-
15183.
ISBN 90 6262 312 3

Wandelingen door Oud- en Nieuw-
Loosdrecht in 1925.

door K. van Walderveen
Prijs ƒ 15,-.
Verkrijgbaar bij J. Mol, Regenboog 57, Nieuw
Loosdrecht, tel. 02158-24841. ■

Kortgeleden is de geheel herziene uitgave
gereed gekomen. Dit bijzonder leuk geschreven
boekje is van de hand van de vroegere gemeen
tesecretaris van Loosdrecht, de heer K. van
Walderveen.

Loosdrecht toen en nu.

Prijs ƒ 32,50.
Onlangs is de 2e druk verschenen van dit foto
boek. Het is weer volop verkrijgbaar bij J. Mol,
Regenboog 57, Nieuw Loosdrecht, tel. 02158-
24841 en Jac. J. Mur, Oudloosdrechtsedijk 23,
Oud Loosdrecht, tel. 02158-21132.

TVE 11' jrg. 1993
- 173 -



Goois Museum
Richard Nicolaiis Roland Holst,
18 september t/m 21 november 1993.
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Er is nog een speciale band tussen het Goois
Museum en R.N. Roland Holst. Op 16 januari
1896 werd in het gemeentehuis van Hilversum,
nu het Oude Raadhuis, het huwelijk gesloten
tussen Roland Holst en Henriette van der
Schalk. Haar moeder was in de zomer 1895 in
Hilversum komen wonen. Na hun huwelijksreis
gingen R.N. Roland Holst en zijn vrouw wonen
in de tuinmanswoning van het buiten
Schoonoord te 's-Graveland.

De kunstenaar R.N. Roland Holst heeft een
grote invloed gehad op de Nederlandse beel
dende kunst van de eerste helft van de twintig
ste eeuw. Door zijn publicaties over kunst en
zijn werk als hoogleraar in de periode van 1918
tot 1934 en vanaf 1926 ook als directeur van de
Rijksacademie van Beeldende Kunsten te
Amsterdam drukte hij zijn stempel op de ont
wikkelingen van de kunst.
Maar zeker ook door zijn eigen werk verkreeg
hij een grote invloed. Vanaf circa
1900 legde Roland Holst zich toe op
de monumentale kunst, zoals muur
schilderingen en glasschilderkunst en
toegepaste grafische kunst zoals gele
genheidsdrukwerk.

In de tentoonstelling wordt vooral
aandacht besteed aan de affiches die
R.N. Roland Holst heeft gemaakt.
In het totaal heeft hij zestien affiches
ontworpen. Al deze affiches zijn in de
tentoonstelling te zien.
Pas op 41 jarige leeftijd maakte hij
zijn eerste ontwerp. Met uitzondering
van het affiche voor de Nederlandsche
Oliefabriek, waren de opdrachtgevers
allemaal sociale of culturele instellin
gen, zoals de N.V. Het Tooneel, de
Arbeiders Verzekeringbank ”De
Centrale”, de Pulchri Studio en twee
V olks-universiteiten.
Eén van die Volks-universiteiten was
die van Hilversum.
In 1919 werd Roland Holst door het
bestuur van de Volks-universiteit
gevraagd een affiche te ontwerpen.
De kosten bedroegen ƒ 400,-. Totaal
werden er 500 gedrukt in twee kleuren
en 200 exemplaren in zwart en goud.
Op voorstelling op de affiche laat een
groep mensen zien die zich laven aan
de bron van kennis; de Volks-univer
siteit.
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Actualiteiten

Tentoonstellingsprogramma Singer
Museum

5 september t/m 10 oktober 1993
Jan Sierhuis
Schilderijen, verkooptentoonstelling.
Jan Sierhuis is in het Singer Museum geen
onbekende. Zijn grafische werk wordt regelma
tig getoond tijdens de grafiekbiënnale’s. Nu
stelt Sierhuis ook zijn schilderijen en tekenin
gen ten toon. Ook in deze, meer vrije techniek,
herkennen we zijn snelle, dynamische en vooral
geheel eigen, kleurrijke handschrift.

5 september t/m 31 oktober 1993
Vasarely
Schilderijen.
Victor Vasarely is een internationaal bekende
schilder, Hongaar van geboorte en sinds 1930
woonachtig in Frankrijk. Hij baarde opzien met
monumentale, abstracte schilderijen. Deze zijn
opgebouwd uit geometrische patronen, veelal in
felle kleuren, soms ook in zwart/wit, waarvan
de vaak bedrieglijk optische werking het hoofd
doel is.
Deze overzichtstentoonstelling komt tot stand
in samenwerking met het Vasarely Museum in
Budapest.

19 september t/m 17 oktober 1993
Schildersvereuiging Laren-Blaricum
Verkooptentoonstelling.
Jaarlijkse tentoonstelling met werk van de
leden.

14 november t/m 19 december 1993
H. Slijper
Schilderijen en tekeningen, gedeeltelijke ver
kooptentoonstelling.
Henk Slijper is vooral bekend om zijn gouaches
en tekeningen van de natuur en dan met name
van het vogelrijk. Hij heeft onder meer naam
gemaakt als natuur-illustrator, maar schildert en
tekent ook andere onderwerpen zoals stillevens
en portretten.

Een klein gedeelte van het werk is bestemd
voor de verkoop.

28 november 1993 t/m 30 januari 1994
Leo Gestel (1881-1941)
Schilderijen en tekeningen.
Leo Gestel behoorde met Jan Sluijters en Piet
Mondriaan tot de pioniers van het Modernisme
in Nederland. Gestel was een veelzijdig kunste
naar die met groot talent vele stijlen hanteerde.
Internationale roem oogstte hij onder andere
met de min of meer abstracte werken die hij in
Mallorca maakte. Ook wordt hij beschouwd als
een belangrijk kunstenaar van de Bergense
School.
De tentoonstelling is samengesteld aan de hand
van vele bruiklenen uit binnen- en buitenland.

Singer Museum, Oude Drift 1, 1251 BS Laren
open dinsdag t/m zaterdag 11.00-17.00 uur
zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur
maandag, 1 januari, 30 april en 25 december
sesloten
telefoon 02153-15656; infolijn 02153-15232;
telefax 02153-17751.

Bijzondere expositie in het Nederlands
Vestingmuseum

In Het Nederlands Vestingmuseum is tot
15 november een bijzondere tentoonstelling te
zien:
De Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Kunstschilder Joseph Lesage aan het front

Deze tentoonstelling besteedt aandacht aan hel
feit, dat 75 jaar geleden, op 11 november 1918.
de wapenstilstand werd gesloten, die een eind
maakte aan de Eerste Wereldoorlog. Centraal in
de expositie staan de tekeningen, aquarellen en
brieven, die de Franse kunstenaar Joseph
Lesage vervaardigde en schreef in de vier jaren,
waarin hij als soldaat-telegrafist aan het front
lag en daar de ellende van de loopgravenoorlog
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meemaakte.
Lesage heeft het eind van de oorlog niet mogen
beleven. Drie weken voor de wapenstilstand
overleed hij aan de toen beruchte ’Spaanse
griep'.
Het werk van de hoogbegaafde Lesage, in fami
liebezit, wordt nu na 75 jaar voor het eerst ten
toongesteld.
Dat hiervoor Naarden werd gekozen, vindt zijn
oorzaak in het huwelijk van de tweede dochter
van Joseph Lesage met de docent Frans
dr B. Boerebach, geboren in Naarden en later
ereburger van deze stad.
De expositie wordt ondersteund door tientallen
voorwerpen, plaatwerken en documenten uit de
Eerste Wereldoorlog. Zij zijn afkomstig uit
archieven én verzamelingen of werden gevon
den op de slagvelden. Evenals de tekeningen
van Lesage vertellen zij het dwaze en ver
schrikkelijke verhaal van deze oorlog. Dat is
ook het geval met de ruim 20 driedimensionale
foto’s, die te bezichtigen zijn.
Wie meer wil weten over bepaalde bijzondere
aspecten van de Eerste Wereldoorlog kan daar
over boeiende informatie krijgen in een serie
van 7 maandelijkse lezingen. Inlichtingen daar
over worden gaarne verstrekt door Het
Nederlands Vestingmuseum.

Het Nederlands Vestingmuseum
Westwalstraat 6, 1411 PB Naarden
open maandag t/m vrijdag 10.00-16.30 uur
zaterdag, zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur
telefoon 02159-45459.

Natuurmonumenten neemt deel
Horstermeer over
Terrein rond Nera wordt natuurgebied
De Vereniging tot Behoud van Natuur
monumenten is van plan tegen het eind van de
jaren negentig te beginnen met de aanleg van
een natuurgebied in het zuidelijk deel van de
Horstermeerpolder bij Nederhorst den Berg.
Het gaat om delen van de rietlanden en weide
gebieden die horen bij het radio-ontvangstation
Nera. Het beheer van het 150 hectare grote ter
rein wordt in de loop van het voorjaar overge
dragen aan Natuurmonumenten.
De plannen vloeien voort uit het
Natuurbeleidsplan van het rijk. Daarin is de
Horstermeerpolder opgenomen als zogenaamd

'natuurontwikkelingsgebied'. Voorlopig zal
van enige verandering overigens niets merk
baar zijn. Natuurmonumenten en de Nera,
onderdeel van de hoofddirectie telecommuni
catie en post (HDTP) van het ministerie van
verkeer en waterstaat, zijn overeengekomen
niet eerder met werkzaamheden te beginnen
dan de zomer van 1998.
Het terrein waar het om gaat ligt in het zuide
lijk deel van de polder en grenst aan de natuur
gebieden van de Kortenhoefse plassen. Er staat
een groot aantal ontvang-antennes opgesteld
van onder andere de RCD (radio controle
dienst). Deze zullen het landschap blijven
domineren, ook nadat het beheer en deels het
eigendom van het terrein is overgegaan in han
den van Natuurmonumenten.
”Wat wij er precies gaan doen weten we nog
niet. Al is het maar omdat het nog zo lang
duurt voor we er aan de slag kunnen”, aldus
districtsbeheerder ing W. van der Klift. ”Het is
de bedoeling dat het landschap min of meer
gaat aansluiten op de Kortenhoefse plassen.
Dat betekent dat er moeras en moerasbos
komt, afgewisseld met open plekken met
bloemrijke, schrale graslandjes. Maar hoe en
wat kunnen we nog niet zeggen."
Het terrein was eigendom van Domeinen. Het
terrein direct rond de gebouwen is overgedra
gen aan het ministerie van verkeer en waters
taat en dan in het bijzonder aan HDTP. De rest
is per pennestreek verkocht aan het ministerie
van landbouw, natuurbeheer en visserij, die het
onderbrengt bij Staatsbosbeheer.
Na langdurige onderhandelingen met onder
meer de boerenorganisaties uit de regio, is
besloten dat Staatsbosbeheer het hele gebied in
beheer geeft aan Natuurmonumenten. Deze
koopt de weiden die niet worden verpacht.
Voor de natuurgebieden wordt een erfpachtre-
geling getroffen. De resterende 90 hectare blij
ven in gebruik bij de boeren die de weilanden
nu van Domeinen pachten.
Van der Klift: "Voor deze boeren verandert er
niets. De veranderingen maken hun toekomst
perspectieven niet zonniger, dat is waar, maar
zij behouden al hun rechten. Het enige verschil
is dat wij namens Staatsbosbeheer de pacht
innen. Het is extra werk, maar dat hebben we
er graag voor over, gezien de potentiële grote
natuurwaarde van het terrein en de bijzondere
ligging tegen de plassen aan. Het is nu al een
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bijzonder vogelrijk gebied. Dat zal alleen nog
maar kunnen toenemen als wij het beheer over
nemen."

Evert van Tijn, De Gooi- en Eemlander. 7 janu
ari 1993.

Natuurmonumenten koopt landgoed
Boekesteyn

Principe-overeenkomst met Solvay-
Duphar rond

De Vereniging tot Behoud van Natuur
monumenten wordt de nieuwe eigenaar van het
’s-Gravelandse landgoed Boekesteyn.
Natuurmonumenten heeft in beginsel overeen
stemming bereikt met de huidige eigenaar, het
chemisch-farmaceutische concern Solvay-
Duphar in Weesp.
Boekesteyn is meer dan veertig jaar gebruikt als
laboratorium, proefboerderij en proeftuin voor
het ontwikkelen en beproeven van bestrijdings
middelen voor de landbouw. De overname
werd mogelijk nadat Solvay-Duphar eind vorig
jaar definitief besloot het pas enkele jaren oude
agro-biologische laboratorium op Boekesteyn
te sluiten.
Boekesteyn ligt pal naast het landgoed Schaep
en Burgh, waar het hoofdkantoor van
Natuurmonumenten gevestigd is. Het parkbos
van Boekesteyn, dat ongeveer de helft van het
landgoed beslaat, vormt al één geheel met dat
van Schaep en Burgh en met iets oostelijker, in
de gemeente Hilversum gelegen Bantam.
Door de overname lijkt Natuurmonumenten in
één klap verlost te worden van het dreigende
ruimtegebrek in Schaep en Burgh. Het huis
Boekesteyn is al in gebruik als kantoor.
Natuurmonumenten onderzoekt nog wat er
voor nodig is ook het laboratorium als kantoor
in te richten.

Activiteiten Stichting Regionale
Geschiedbeoefening Noord-Holland

Cursusprogramma 1993-1994

De Stichting Regionale Geschiedbeoefening
Noord-Holland organiseert ook in het nieuwe

seizoen opnieuw een aantal cursussen. Begin
augustus zal het cursusprogrammaboekje weer
worden verspreid onder archiefdiensten, histo
rische verenigingen en oud-cursisten. Andere
belangstellenden kunnen het boekje aanvragen
bij het bureau van de Stichting, tel. 023-
3 i 8436.

De cursussen die worden aangeboden zijn:

Ontdekkingsreis naar het verleden
Basiskennis methodiek van historisch onder
zoek. Aan de orde komen: formuleren van een
vraagstelling, onderzoeksopzet, literatuuronder
zoek, het gebruik van archieven, andere bron
nen, het verwerken van de gegevens tot een
werkstuk.
Locatie: Schagen
Tijdstip: woensdagavond 19.30-21.30 uur
Duur: 8 lessen
Kosten: ƒ 120.- (inclusief syllabus)
Aanvang: oktober 1993

Bronnen in het Rijksarchief in Noord-
Holland
Een overzicht van het materiaal voor onderzoek
naar lokale en regionale geschiedenis dat in het
Rijksarchief aanwezig is. Zowel archiefstukken
als de collectie kaarten en de bibliotheek krij
gen aandacht. In een aparte les zal worden inge
gaan op het in Zuid-Holland aanwezige materi
aal, dat van belang is voor de geschiedenis van
Noord-Holland.
Locatie: Haarlem
Tijdstip: zaterdagochtend 10.00-12.00 uur
Duur: 6 lessen
Kosten: ƒ 90,- (inclusief cursusboekje)
Aan vang: oktober 1993

Huizenonderzoek/dorpsreconstructie
Praktijkgerichte cursus voor diegenen die
bewoners en eigenaren van een huis. een straat
of een dorp willen uitzoeken. Bronnenmateriaal
als kadaster, bevolkingsregister en belastingge
gevens worden behandeld aan de hand van een
case-study. De aandacht zal vooral gericht zijn
op de negentiende eeuw.
Locatie: Koog aan de Zaan
Tijdstip: maandagavond 19.00-21.00 uur
Duur: 6 lessen
Kosten: ƒ 90,-
Aanvang: februari 1994
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Nederzettingsgeschiedenis
Wie belangstelling heeft voor het ontstaan en
de ontwikkeling van het Noordhollandse land-
schap, komt in deze cursus aan zijn trekken. Na
een algemene inleiding over aspecten van
nederzettingsgeschiedenis wordt ingegaan op
oude kaarten, toponiemen en archiefmateriaal.
Tenslotte wordt een voorbeeldstudie nader
bekeken.
Locatie: Amsterdam
Tijdstip: maandagavond 19.00-21.00 uur
Duur: 5 lessen
Kosten: ƒ 75,-
Aanvang: januari 1994

Bestuursgeschiedenis
De ontwikkeling die het plaatselijk bestuur
doormaakte in de periode 1600-1900 wordt
behandeld. Vervolgens wordt ingegaan op de
mogelijkheden van onderzoek naar lokale
bestuursgeschiedenis, het benodigde bronnen
materiaal en de vindplaatsen.
Locatie: Alkmaar
Tijdstip: dinsdagavond 19.15-21.15 uur
Duur: 4 lessen
Kosten: ƒ 60,-
Aanvang: januari 1994

Oud-Nederlands
Bij het onderzoek naar het verleden is niet
alleen het oude handschrift een probleem, maar
ook wijkt het Nederlands nogal af van wat wij
heden ten dage gebruiken. In deze cursus
komen verschillende aspecten van het oud-
Nederlands, van circa 1300 tot circa 1800, aan
de hand van gedrukte teksten aan de orde.
Locatie: Hoorn
Tijdstip: maandagavond 19.15-21.15 uur
Duur: 8 lessen
Kosten: ƒ 120,-
Aanvang: oktober 1993

Middeleeuws Latijn vertalen
In oudere stukken komt men dikwijls enkele
woorden of zelfs hele akten in het Latijn tegen.
Met behulp van deze cursus wordt de vaardig
heid van cursisten in het vertalen van het Latijn
vergroot. Tevens wordt enige aandacht besteed
aan de uiterlijke vorm van de teksten. Van de
deelnemers wordt enige basiskennis van het
Latijn verwacht (bijvoorbeeld schoolkennis).
Locatie: Weesp
Tijdstip: dinsdagavond 19.30-21.30 uur
Duur: 10 lessen, 1 x per 2 weken
Kosten: ƒ 150,-
Aanvang: november 1993

Lezingencyclus
Het thema van de lezingencyclus is dit keer
‘Vreemdelingen in Noord-Holland'.
Verschillende aspecten van immigratie worden
belicht in vier avonden. Aan de orde zullen
komen onder andere de seizoensgebonden trek-
arbeid, vreemdelingen en criminaliteit en het
overheidsbeleid. Inschrijving voor afzonderlij
ke avonden is mogelijk.
Locatie: Beverwijk
Tijdstip: maandagavond 20.00 uur
Duur: 4 bijeenkomsten
Kosten: ƒ40,-
Aanvang: november 1993
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Varia

Auteurs

D.P. Blok (geb. 1925). Studeerde gesehiedenis
(hoofdvak middeleeuwse geschiedenis) aan de
Universiteit van Amsterdam. Promoveerde in
1960 op het proefschrift: Een diplomatisch
onderzoek van de oudste particuliere oorkonden
van Werden. Was van 1965 tot 1986 directeur
van het P.J. Meertens-lnstituut te Amsterdam
en tot 1990 bijzonder hoogleraar in de nederzet-
tingsgeschiedenis en plaatsnaamkunde aan de
Universiteit van Amsterdam.

Hans Bronkhorst (geb. 1927). Auteur van de
biografieën ’Koningin Victoria' en van 'Lloyd
George’ en een boek over ’Vincent van Gogh'.
Hij maakte een bloemlezing van negentiende
eeuwse korte verhalen: ’Victoriaanse vertellin
gen’. Hij vertaalde een roman van Evelyn
Waugh: 'De Laatste Latinist' en een boek over
de geschiedenis van het Vaticaan en de pausen:
’Het Vaticaan’. Daarnaast schreef hij een boek
je over ’Frankrijks Vijfde Republiek’. Hij houdt
lezingen over Van Gogh. de Franse
Impressionisten en het Musée d'Orsay. Hij was
van 1948 tot 1974 redacteur-buitenland van het
dagblad De Tijd en van 1974 tot 1984 redacteur
Geestelijk Leven van het weekblad De Tijd.
Woont te Baarn.

M.W. Jolles (geb. 1910). Jurist. Was lid van de
Raad van bestuur van de Nederlandse
Reassurantie Groep N.V. Was penningmeester,
later secretaris van de Vereniging van Vrienden
van het Gooi en sinds kort erelid van deze
Vereniging. Bovendien jarenlang voorzitter van
de redactie van TVE.

Jaap Kerkhoven (geb. 1952). Studeerde
geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij werkte samen met Paul Post
binnen een project van het P.J. Meertens-
lnstituut te Amsterdam over regionale en lokale
geschiedbeoefening in Nederland en verwacht
dit jaar een proefschrift te voltooien over con

flicten tussen Volendammers en andere
Zuiderzeevissers. Recente publikaties over
onder andere: Spinoza’s politieke geschriften in
maatschappelijke context; levend verleden in de
Nederlandse openluchtmusea; Volkskunde en
museum. Een literatuurwijzer, Red. P.G.J. Post
(Amsterdam/Arnhem 1992). Woont te
Amsterdam.

Paul Post (geb. 1953). Studeerde in Utrecht en
Rome (liturgiewetenschap). Hij promoveerde in
1984 op een onderwerp uit de christelijke kunst.
Hij was achtereenvolgens werkzaam bij NWO
en als universitair docent liturgiewetenschap te
Heerlen. Sedert 1988 is hij hoofd van de afde
ling volkskunde van het P.J. Meertens-lnstituut
van de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam. Hij publiceert
vooral op het terrein van de religieuze volkscul
tuur en is hoofdredacteur van het Volkskundig
Bulletin. Tijdschrift voor Nederlandse cultuur
wetenschap. Recente publikaties o.a.:
Christelijke bedevaarten (met M. van Uden,
1988). Verbeelding van vroomheid: de devotie-
prent als cultuurwetenschappelijke bron
(1990). De Palmzondagviering (met J. Pieper.
1992). Woont te Naarden (buiten de vesting).

Harry G.M. Prick (geb. 1925). Was van 1969
tot oktober 1988 conservator van het
Nederlands Letterkundig Museum de
Documentatiecentrum te Den Haag. Hij schreef
talloze artikelen voornamelijk over Lodewijk
van Deyssel en andere Tachtigers als Willem
Kloos, Frederik van Eeden en Helene Swarth.
Daarnaast verzorgde hij onder andere de defini
tieve edities van Aegidius W. Timmerman.
Tims herinneringen (1983), Annie Salomons,
Herinneringen uit de oude tijd (1984), Willem
Kloos, Zelfportret (1986) en Frans Erens,
Vervlogen jaren (1989). In 1977 promoveerde
hij cum laude op De Adriaantjes. Een onder
zoek naar wording en achtergronden van Van
Deyssels kind-leven.
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H.J. Proper (geb. 1943). Studeerde in
Wageningen landschapsarchitectuur en econo
mie. Sinds 1979 is hij werkzaam bij het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij als hoofd van de afdeling Landschap en
Stedelijk Groen bij het Informatie en Kennis
Centrum Natuur, Bós, Landschap en Fauna. Hij
is sinds 1992 bestuurslid van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi. Woont te Hilversum.

Verantwoording illustraties:

Fort Kijkuit: Topografische Dienst,
Emmen.

Nieuwe kansen: Foto's auteur.
L. van Deyssel: Goois Museum.
Désiré Bouvy: Rijksmuseum

Het Catharijneconvent.
Utrecht.

Rectificatie

TVH 1 le jrg. nr. 2:

Afbeelding pag. 94 is verwisseld met afbeel
ding pag. 83.

Artikel E.N.G. Damme: op pag. 95 moet noot
6 vervallen. Bij de bronnen is de belangrijkste
literatuurverwijzing weggevallen: het
Streekarchief Gooi en Vechtstreek zuid te
Hilversum.

Artikel A. de Beer: op pag. 115 wordt gespro
ken over een ’dellinger’. De naam van dit ver
schijnsel is niet te verklaren door: ’delling is
wegzinken’, maar is afkomstig van de
Amerikaanse radio-ingenieur J.H. Dellinger,
die in 1937 het verschijnsel heeft ontdekt.
(Met dank aan de heer ir J. Noordanus te
Huizen.)
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