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Vereniging van Vrienden van het Gooi
Doelstellingen

• In het Gooi en het omliggende gebied de leefbaarheid
en een goed milieubeheer bevorderen.
• Een ruimtelijke ordening stimuleren waarbij wordt
gelet op de cultuur- en natuurwaarden van stad en
dorpen in het Gooi en het eigen karakter van het
landschap.
• De in het Gooi inheemse flora en fauna beschermen.
Hoe bereikt de Vereniging haar doelstellingen.

Bestuur
Voorzitter

Mr. J.E. Brikkenaar van Dijk, Nieuwe Hilversumseweg
8, 1406 TE Bussum, 02159-31248
Vice-voorzitter

Drs. M. van Mierop-Kaayk, Sandtmannlaan 1, 1412 GD
Naarden, 02159T550I
Secretaris

Mr. M.W. Jolles, Larixlaan 10, 1213 SZ Hilversum,
035-14227

• Het bestuur volgt de ruimtelijke ontwikkelingen in het
Gooi op de voet en maakt zonodig bezwaar tegen de
bestemmingsplannen of stelt alternatieven voor.
• De Vereniging werkt samen met en geeft in daartoe
geëigende gevallen financiële steun aan organisaties
met een verwant doel in het Gooi.
• Er is een door het bestuur ingestelde Gooise Natuurwacht, welke tot taak heeft ontsiering en misbruik van
de Gooise gronden tegen te gaan.
• Minstens twee maal per jaar worden ledenvergade
ringen gehöuden, waarna een lezing met lichtbeelden
of discussie volgt.
• Ieder voorjaar wordt een reeks roeitochten op het
Naardermeer georganiseerd, terwijl zowel in voor- als
najaar onder leiding van deskundige natuurwachters
wandelingen worden gehouden.
• Tezamen met de Stichting Tussen Vecht en Eem’ geeft
de Vereniging een 4x per jaar verschijnend tijdschrift
uit.

J.P. Dudok van Heel, Groot Hertoginnelaan 36a, 1405
EE Bussum, 02159-12980
Drs. H. van Goudoever, Jan Hamdorfflaan 18, 1251
NM Laren, 02159-82555
H.C. Majoor, Henriëtte Roland Holst Hof 5,1251 TA
Laren, 02153-15575
W.J.B. Nugteren, Papaverstraat 11, 1402 CV Bussum
02159-13145
H.B. van Rijswijk de Jong, Lindelaan 12, 1405 AK
Bussum ,02159-12514
Dr. A.M. Voute, van Lyndenlaan 8, 3768 MG Soest,
02155-15573

Historie

Raad van Advies

De Vereniging werd in 1935 opgericht, oorspronkelijk
waar mogelijk, ter ondersteuning van het Gooisch
Natuurreservaat. De Vereniging organiseerde in 1959 en
in 1980 een Gooicongres, waar de problemen van het
Gooi op bestuurlijk en wetenschappelijk niveau aan de
orde werden gesteld. Het eerste congres gaf mede de
stoot tot het tot stand komen van het Gewest Gooiland,
later uitgebreid tot het Gewest Gooi en Vechtstreek. De
Vereniging gaf twee fotopockets uit over het Gooi (in
1960 en 1967) en zij verleende financiële steun aan het tot
stand komen van de zgn. ’groene kaart’ van het Gooi. In
1982 werd onder haar auspicieën het ruim geïllustreerde
boek ’Het Gooi bekeken en besproken’ uitgegeven.

Dr. C. Cup, Spoorlaan 30, 1406 ST Bussum
Drs. H.W.E. Dieperink, Jagerspad 9, 1251 ZV Laren,
02153-83615
Dr. W.K. Kraak, Wielewaallaan 38, 1403 BZ Bussum,
02159-15725
Ir. H.P. Loggere, Holleweg 9, 1261 BW Blaricum,
02153-87003
Ir. A.D. du Mosch, Eslaan 17, 1404 EE Bussum,
02159-30704
J.M. Soutendijk-Polderman, Melkweg 6, 1261 GV
Blaricum, 02153-82395

Ledenadministratie en excursies

J.B. Mastbergen-Vlasveld, Kon Emmalaan 11,1405 CJ
Bussum, 02159-33895
Aanmeldingen als lid aan bovenstaand adres. Minimum
contributie f 15,- per jaar. Nieuwe leden ontvangen de
Gooikaart gratis. Op vertoon van het bewijs van
lidmaatschap (het rechterstrookje van de accept-girokaart ter betaling van de jaarlijkse contributie) hebben
leden vrije toegang tot de volgende landgoederen, onder
de voorwaarden die bij de ingang zijn aangegeven:
’Bantam’ aan de Fransekampweg te Bussum, ’De Beek’,
aan de Oud-Blaricummerweg te Naarden, ’Oud Bussem’
ingang Oud-Bussummerweg of Bikbergerweg te Huizen,
’Boekesteyn’ aan het Noordereind te ’s-Graveland en
’Oud Naarden’, in- en uitgang bij de boerderij 'Oud
Naarden’ aan de Oud-Huizerweg te Huizen.

Penningmeester

J.G. Oost Lievense, Groot Hertoginnelaan 36, 1405 EE
Bussum, 02159-16313
Leden

Gooise Natuurwacht

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

Larixlaan 10, 1213 SZ Hilversum, 035-14227

N.B. Verzoeke alle post voor de penningmeester of de
ledenadministratie en excursies rechtstreeks naar de
betreffende adressen te zenden.
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’Tot educatie van de jeugt...’
Het dorpsonderwijs in de beide Eemnessen tot 1915
J.V.M. Out
Toen in 1705 een nieuwe schoolmeester in
Eemnes-Binnen aangesteld moest worden,
werd in het notulenboek van het Gerecht de
noodzaak hiertoe allereerst aangegeven als
tot dienste van de kerke en daarna pas tot
educatie van de jeugt. Het onderwijs aan de
kinderen was dan ook lange tijd een
neventaak van de koster. Over de mensen die
dit deden, de resultaten van hun onderwijs,
de bepalingen waar ze zich aan moesten
houden e.d. gaat deze historische schets.
Maar allereerst in kort bestek iets over de
beide Eemnessen.

grotendeels hersteld.
Om financiële redenen werden beide gerech
ten echter in 1714 als ambachtsheerlijkheden
verkocht. De benoeming van schout, schepe
nen, maar ook van de predikant, koster enz.
geschiedde nu door de ambachtsheer of
ambachtsvrouwe1). In 1796 brachten de uit
Frankrijk overgewaaide ideeën hierin echter
weer verandering; alleen de kerkelijke
bemoeienissen van de ambachtsheer bleven
tot in deze eeuw bestaan! In 1811 werden de
Eemnessen tot één gemeente samengevoegd.
Hoe constant het bevolkingsaantal in al deze
eeuwen bleef, is in onderstaande tabel te zien:

De huidige gemeente Eemnes bestond vóór
1811 uit twee zelfstandige gerechten: EemnesBuiten (ook wel Buitendijk) en EemnesBinnen (oftewel Binnendijk).
De bewoningsgeschiedenis van deze beide
Eemnessen gaat terug tot omstreeks 1100,
toen men vanuit de hogere gronden langs de
Eem de veengronden meer noordwaarts ging
ontginnen. Na een hevige eigendomstwist
tussen de Graaf van Holland en de Utrechtse
bisschop werd uiteindelijk door de laatste de
meest noordelijk gelegen ontginningskern
Eemnes-Buiten in 1352 van Eembrugge
afgescheiden. Het kreeg stadsrechten. De
zuidelijke kern, Eemnes-Binnen, werd in 1439
zelfstandig en verkreeg eveneens stadsrechten.
Beide dorpen bleven echter in de loop der
eeuwen kleine plattelandsgerechten met een
eigen schepenbank (lage en middelbare
justitie). Dit bleef tot 1674. Toen kreeg prins
Willem lil van de Staten van Utrecht de hoge
Heerlijkheid over de Eemnessen en enkele
andere Eemlandse gerechten. In Baarn
vestigde hij een ’hoge bank' (voor de
criminele rechtspraak) onder leiding van de
drossaard. Toen Willem in 1702 overleed
kwamen de Eemnessen weer ’in de boezem’
der Staten en werd de oude toestand

Binnen
dijk
1518
273
1632
274
1748
± 300
332
1811
1890
1960
* te hoog?

Buiten
dijk
818
807
± 1200*
816

Eemnes
(totaal)
1091
1081
± 1500
1148
1285
2876

In de loop van de vorige eeuw nam het
bevolkingsaantal in het begin enigszins af
(epidemieën?), maar langzaam herstelde dit
zich, totdat er door de omvangrijke woning
bouw in de tweede helft van onze eeuw eerst
een verdubbeling, later zelfs een verdrievoudi
ging kwam (nu: ruim 7000 inwoners).
Wat de religie betreft bleef het aantal
rooms-katholieken door de eeuwen heen
steeds vrij groot. Na de reformatie (1580)
werd er al spoedig één predikant voor beide
Eemnessen aangesteld; pas in 1652 werd een
eigen predikant voor Binnendijk benoemd.
Dit deel van de tegenwoordig gemeente
Eemnes bleef grotendeels katholiek. In 1675
kwam er voor de beide Eemnessen weer een
3

en de predikant. Zij geven aan, wat deze
functionarissen doen moeten om de gerefor
meerde religie te bevorderen.
Artikel 1 is eigenlijk een nadere uitwerking
van het bovengenoemde artikel 9 van de
Dordtse synode en heeft de volgende inhoud:
a) de schoolmeester moet 1 a 2 keer per week
catechesatie geven en de catechismusvragen
door de kinderen te laten leren;
b) iedere maandagmorgen dient hij te
onderzoeken of de preek van de voorgaande
zondag is aanhoord en of de catechesatie is
bijgewoond.
De predikant en ouderlingen moeten min
stens eens per kwartaal bij de schoolmeester
op huisbezoek om uitvoerig naar het
bovenstaande te informeren. Als kinderen
van diaconie-armen niet ter kerke zouden
gaan, moest de ondersteuning die week
komen te vervallen. De koster moest een
absentielijst bijhouden. Een zeer strenge
bepaling, waar tegenover stond, dat de arme
kinderen kosteloos onderwezen zouden wor
den (bepaling uit 1773). Dit laatste is echter
zeker in Buitendijk niet altijd het geval
geweest (zie: Rapport van Wijnbeek, hieron
der in de paragraaf'H et peil van het
onderwijs').
In 1773 werd in het notulenboek opnieuw de
resolutie van de Staten van Utrecht uit 1668
in herinnering gebracht. Toen werd bepaald,
dat alle katholieke kinderen, die door het
dorp ondersteund moesten worden (voorna
melijk weeskinderen) bij gereformeerden in
de kost moesten zijn. Zij moesten daar een
gereformeerde opvoeding genieten. Het feit.
dat deze bepaling na zoveel jaren opnieuw in
herinnering werd gebracht met daarbij het
besluit het gerecht hier nog eens op te wijzen,
bewijst wel, dat toepassing in de praktijk niet
altijd plaats vond.
Ook de ambachtsvrouwe van Eemnes,
Jannetje Parvé, bemoeide zich in vroeger
jaren al met deze kwestie. In het gemeentear
chief is een kladbrief van 20 september 1726
van haar bewaard. Daarin wijst zij de Staten
van Utrecht erop, dat in Binnendijk de
armmeester het ene jaar van de roomse, het
andere jaar van de gereformeerde religie was
en dat de ondersteunde kinderen overeen-

pastoor, die zich in Buitendijk vestigde.
Bij de volkstelling van 1839 bleek dat ruim
61% van de totale bevolking katholiek was.
Onderwijsbepalingen in de hervormde
notulenboeken

In de acteboeken van de Kerkeraad van de
hervormde gemeente van Eemnes-Buiten
vinden we een aantal bepalingen over het
onderwijs, in het bijzonder over de taak van
de schoolmeester. Die bepalingen stonden
ongetwijfeld in deze boeken genoteerd om ze
steeds bij de hand te hebben bij de benoeming
van een nieuwe schoolmeester.2)
Welke bepalingen waren in de ogen van de
Kerkeraad van toen zo belangrijk? Allereerst
had men artikel 9 en 10 uit het Dordtse
synodeboek (bijeenkomst van 31 augustus tot
4 september 1652) overgenomen.
Artikel 9 bepaalt, dat alle schoolmeesters het
hele jaar les moeten geven; vaak beperkte
men zich tot bijvoorbeeld alleen de winter
maanden. Zij moesten gebruik maken van
boeken, die vanuit de gereformeerde levensvi
sie geschreven waren. De kinderen moesten
de grondbeginselen van deze religie bijge
bracht worden en de schoolmeester moest
zelf een voorbeeldig leven leiden. Artikel 10
vermaande de ouders de kinderen niet in
Paapse schooien oft hij kloppen (= begijntjes
of geestelijke vrouwen zonder orderegels) te
laten leren. Ook in Eemnes kwamen
dergelijke klopjes voor.3) In 1642 werd
namelijk een Blaricumse priester bij twee
Eemnesser klopjes aangehouden en in het
doopboek van de katholieke kerk staan er
enkele rond 1675 als doopgetuige genoemd.
We vinden de volgende namen: Merritje en
Jannitje Jans, Neeltje Willems en Grietje
Barten. Of zij ook kinderen onderricht
hebben, kan ik niet achterhalen.
Verderop in het acteboek staat letterlijk een
zestal bepalingen overgenomen. Deze bepa
lingen, die door de classis Amersfoort op 11
maart 1704 werden vastgesteld, moesten ieder
jaar aan de leden van de Kerkeraad ter
overweging en vermaning worden voorgele
zen. De verschillende artikelen gaan over de
plichten van de Kerkeraad, de schoolmeester
4

komstig de godsdienst van hun ouders
werden besteed in de pleeggezinnen, waar
door conscentiedwang en liefdeloosheyd ver
bannen wordt.4)
In 1747 was dit ook al aangeroerd: bij het
gerecht was een schrijven van de Staten van
Utrecht binnengekomen. Daarin deelde men
mee klachten van afgevaardigden bij de
synodale vergadering te hebben gehad over
de besteding van de kinderen. De schout en
leden van het gerecht waren in een speciale
zitting bijeengekomen om hierover te beraad
slagen. Zij besloten een rechtskundige om
advies te vragen.5) De afloop is niet bekend.
De Soestenaren, die eenzelfde schrijven
ontvingen, antwoordden resoluut, dat er
binnen hun dorp zelfs niet genoeg gerefor
meerden woonden, om de gereformeerde
kinderen bij onder te brengen!6) Deze kwestie
werd in 1777 wat reëeler opgelost door de
regeling, dat vanaf dat jaar de katholieken
hun armen zelf volledig zouden onder
steunen7).
Na 1800 vinden we weinig algemene onder
wijszaken meer in de notulenboeken van de
hervormde kerken, omdat vanaf 1801 het
onderwijs een ’algemeen christelijk’ karakter
moest hebben en de direkte bemoeienis van
de kerken daarmee verdwenen was.

*■

m

Meester Staal, die vanaf 1868 in Eemnes-Buiten
schoolmeester was

gevuld werd8).
De school stond vlak bij de kerk, waarschijn
lijk ongeveer op de plaats waar tegenwoordig
nog de oude openbare school (vóór 1915)
staat, thans het voormalige R.K. Verenigings
gebouw, dat op afbraak wacht. Voor het
gebouwtje moest erfpacht betaald worden
aan de kerk van Eemnes-Binnen. Dit is niet
zo moeilijk te verklaren als men weet, dat op
de plaats waar het gebouwtje stond een oude
waterkering, de Zuidwend, gelegen heeft. Na
het buiten gebruik stellen hiervan is die dijk
geslecht en de vrijgekomen grond ten
behoeve van de kerkfabriek (onderhoud)
tussen Binnen- en Buitendijk verdeeld. Zo
had de kerk van Binnendijk diverse stukken
land in Buitendijk.
In het begin van de vorige eeuw was het
toenmalige schooltje zo oud en bouwvallig,
dat de gemeenteraad tot bouw van een
nieuwe school besloot.9) De goedkeuring
hiervan door de schoolopziener en de
subsidieverlening van f1200 door Gedepu
teerde Staten volgden spoedig.
Op 23 juli 1824 was de openbare aanbeste
ding in herberg ’De Lindeboom’. De
aankondigingsaffiche en het bestek met

De schoolgeboinvtjes

De oudste vermelding van een schooltje is uit
de tijd van de reformatie. Er wordt dan
gesproken over de grotendeels verwoeste
kerk van Buitendijk (door de Spanjaarden),
waardoor de gemeente in de school ter kerke
ging (1593).
Over de school van Buitendijk weten we pas
meer uit de rekeningen van de kerkmeesters,
vanaf 1724 aanwezig. We zien daar in, dat het
schoolhuis en de kosterswoning hoogstwaar
schijnlijk één geheel vormden en dat dit met
deels riet, deels pannen bedekt was. Ook de
boerderijen hebben nu nog dezelfde dakbe
dekking: het pannendak diende voor opvang
van schoon regenwater. Voor water had de
meester ook een eigen pomp en hij kon ook
putten uit de voor hem in het kerkportaal
geplaatste regenton, die via de kerkgoten

5

voorwaarden zijn nog in het gemeentearchief
aanwezig10). De totale kosten van de bouw
van een schoollokaal en de verbouwing van
de bijbehorende woning werden op f3000
geraamd. Aannemer en architect zijn (nog)
onbekend. Het oude schooltje mocht door P.
van Es voor f225 afgebroken worden. Op 25
april 1825 zond de schout aan de gouverneur
en de schoolopziener bericht, dat de school
gereed was.
Direkt daarop werd er in de gemeenteraad
over gesproken ook het oude schooltje van
Eemnes-Binnen te vervangen. Dit schooltje,
dat tegenover de kerk lag aan het zoge
naamde ’schoolpad’, geeft ons raadselen: in
1807 was het schoolhuis van Binnendijk voor
afbraak voor f56.18.0 verkocht. Was 18jaar
later de vervangende ruimte al oud te
noemen? Had men in 1807 geen nieuw
schoollokaal gebouwd? In ieder geval weten
we, dat in november 1825 het besluit werd
genomen, een nieuwe school te bouwen.
Opnieuw werd door de provincie een bedrag
van f1200 toegezegd en op 27 april werd in de
herberg 'Het Roode Kruis’ de school
aanbesteed. Jan Koelewijn, de plaatselijke
timmerman, nam voor f2800 de bouw aan.
Ook hiervan zijn in het gemeentearchief de
aankondigingsaffiche, het bestek en de
voorwaarden nog aanwezig. Het werd een
degelijk gebouwtje, want in tegenstelling tot
dat van Buitendijk, is het nog steeds in goede
staat aanwezig. Nu is het echter als woonhuis
ingericht (Wakkerendijk 220). De school
werd namelijk in 1886 opgeheven.
In dat jaar werd de school van Buitendijk
door de raad bestemd om alle kinderen van
beide Eemnessen, die niet naar het pas
gestarte bijzonder onderwijs zouden gaan, te
huisvesten. In 1875 en in 1883 waren
respectievelijk katholiek en protestantschristelijk onderwijs van start gegaan.11) Die
school van Buitendijk was al niet meer het
gebouwtje van 1824, want op 7 december
1881 had de raad besloten tot nieuwbouw,
het liefst aan de ’straatweg’ (Wakkerendijk).
Men wilde een drieklassige school, maar na
overleg met een van de rooms-katholieke
geestelijken, kapelaan Mulder, was dit
gewijzigd in een tweeklassig gebouw. Van de

zijde van de Binnendijkers kwam nogal wat
verzet tegen het opheffen van hun school,
maar B en W wimpelden de bezwaren
omtrent de grote afstand af met de
eenvoudige constatering, dat de kleuters van
Binnendijk dan wel zeker zonder enig
bezwaar de nieuwe R.K. kleuterschool bij de
katholieke kerk (in Buitendijk!) konden
bezoeken. De lagere-schooljeugd, die toch
ouder was, kon bovendien tussen de middag
overblijven.12) Op vrijdag 22 mei werd de
school in herberg ’De Lindeboom’ aanbe
steed. De door de Amersfoortse architect
W.H. Kam ontworpen school zou door
aannemer Van Barneveld uit Vreeswijk voor
f13.920 aangenomen worden. De oude
school en woning werden door Van Dijk uit
Laren voor f630 afgebroken. Hij ontving na
de sloop nog een premie van f25 voor het
snelle en accurate werk. Tijdens de bouw
waren er moeilijkheden tussen bouwers en de
kerkvoogdij over de uitweg via het kerkhof
en de opslag van bouwmaterialen. Dit werd
dooreen financiële vergoeding geregeld. Ook
liet de gemeente struiken planten tussen de
schoolingang en de kerk ten einde het gezigt
eenigszins te beletten. De in 1784 gemaakte
zijingang van de kerk lag namelijk precies
tegenover die schoolingang.13) De school van
Buitendijk is tot 1915 als zodanig in gebruik
gebleven. Daarna diende het enige tijd als
opslagruimte, twee jaar als R.K. Jongens
school en verder als patronaats- en vereni
gingsgebouw. Het katholieke kerkbestuur
had het daartoe in eigendom verworven.
Enige jaren geleden werd het weer door de
gemeente teruggekocht om mettertijd afge
broken te worden om er sociale woningbouw
te realiseren.
De schoolmeesters van Binnendijk

Bij het beschrijven van de schoolmeesters, die
in beide Eemnessen werkzaam zijn geweest,
doet zich een moeilijkheid voor. In de door
hen bij de classis getekende formulierenboeken14), waarin zij verklaarden zich te houden
aan de Dordtse regels (formulieren van
enigheid), staat in de eerste periode alleen
’schoolmeester te Eemnes’ achter de onderte6

Hendrik Aartz van Snellenberg, die in 1707
pas de formulieren bij de classis onderte
kende. Waarschijnlijk was Hendrik een beste
schoolmeester, want toen de Buitendijkers in
1714 een nieuwe meester moesten hebben,
probeerden ze Hendrik naar hun dorp te
krijgen, hetgeen mislukte: hij bleef tot 1740 in
Binnendijk werken. In dat jaar werd Jakobus
Paak (afkomstig uit Weesp?) zijn opvolger.
Ook deze had het klaarblijkelijk naar de zin:
hij bleef tot 9 september 1777 in functie.
In 1778 kwam Gijsbert van Maanen naar
hier. Ook hij was een blijver, vermoedelijk
ook omdat zijn vrouw, Antonia Klinkenberg,
uit Eemnes kwam. In de archieven vinden we,
dat hij regelmatig ’kwekelingen’ in opleiding
had. Als we de aantallen kinderen zien, die
van hem onderricht kregen, was enige extra
hulp niet overbodig. In 1826, meester Van
Maanen is dan 73 jaar oud, is de 18-jarige
Willem van Bruggen bij hem in de leer. De
school telde toen 83 kinderen. In januari 1829
waren dat er 81: 23 van 5 -7 jaar. 52 van 8 12 jaar en 8 ouderen. Typerend voor die tijd:
57% was jongens. Weliswaar mocht de
bejaarde meester in deze jaren een nieuwe
school betrekken, maar een betaalde hulpon
derwijzer kreeg hij niet! Gedeputeerde Staten
vonden dit na overleg met de schout van
Eemnes niet nodig. Pas in 1831, Van Maanen
was toen 78 jaar oud, kwam Gijsbert van
Merkesteyn hem bijstaan in zijn zware taak
(vaak moest hij het ook alleen opknappen!)
en op 2 augustus 1834 ging Van Maanen met
pensioen. Op 13 september werd van
Merkesteyn als zijn opvolger benoemd.
Meester Van Maanen heeft niet lang van zijn
welverdiende rust kunnen genieten: hij stierf
op 20 januari 1835. Zijn weduwe kreeg medio
1837 een gratificatie van f25 en pas bij
Koninklijk Besluit van 26 november 1838
kreeg zij een pensioen van f50 per jaar.
De nieuwe hoofdonderwijzer Gijsbert van
Merkesteyn was gehuwd met de driejaar
oudere Clara Schaap van der Muelen. Ook
hij bleef Eemnes-Binnen zeer lang trouw!
Rond 1860 werd er aan zijn school enige tijd
een hulponderwijzer benoemd en ook vele
kwekelingen werden er in de praktijk
opgeleid. Van Merkesteyn maakte de achter-

kening. Of'dit in Binnen- of Buitendijk was is
door mij zo goed mogelijk nagegaan, maar
het kan foutief zijn.
Al omstreeks 1568 wordt in Binnendijk een
financiële vergoeding voorde koster/school
meester getroffen, maar zijn naam kennen we
niet. In 1593, bij de visitatie op het platteland
in het Sticht, werkte in Binnendijk Peter
Timens (Hermans). Over hem en de in de
acta van de classis Amersfoort in 1620
vermelde Berend Berend is weinig bekend.
Na hen werkte hier vermoedelijk Herbert
Heus (de Geus), die in 1630 uit de
Bommelerwaard naar hier kwam. Zes jaar
later vertrok hij naar Bunschoten. Daarna
komen we in de formulierenboeken de
schoolmeester G. Goossen Aertsz tegen.
Vermoedelijk werkte hij hier een lange tijd en
werd hij rond 1668 door een zekere Jacob
Egberts Vos opgevolgd. Rond 1680 lezen we
de naam van Henry Couette en 4 jaar later
van Jacobus van Leeuwen. Kennen we al
deze mensen slechts bij naam, van de
volgende schoolmeester weten we meer. In
1695 kwam Gijsbert Dirkse Rebel van de
Lage Vuursche naar Binnendijk. Gijsbert was
oorspronkelijk woonachtig in Hilversum,
waar hij het beroep van kleermaker uitoe
fende. Hij komt in de Gooise koptiendenregisters als landeigenaar in Hilversum voor.
Zijn familie woonde daar al vele generaties.
Op 6 oktober 1686 verhuisde hij naar Huizen,
waar hij met Aeltien Hendricks trouwde. Hij
was toen nog steeds kleermaker. Op 26
november 1689 verhuisde hij naar de
Vuursche, nu als koster/schoolmeester.
Enige tijd later kwam zijn vrouw te overlijden
en trouwde hij met Mertje Rutgers. Daarna
zette hij zijn loopbaan voort in Binnendijk. In
het voorjaar van 1705 overleed hij.1') Het
kiezen van een opvolger had heel wat voeten
in aarde. Pas in het najaar wordt er een
overeenkomst bereikt tussen de leden van het
gerecht en de Kerkeraad. De Kerkeraad
beweerde namelijk dat zij alleen de keuze
moest maken, waarna het gerecht die
persoon moest benoemen. Omdat het gerecht
voet bij stuk hield, geschiedde tenslotte de
keus gezamenlijk zoals voorheen de
gewoonte was!16) De nieuwe man werd
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uitgang van het aantal leerlingen mee, toen
hij al vele jaren hoofd was. Ten gevolge van
de opening van een katholieke meisjesschool
in 1876 en een school met de Bijbel in 1883
was het gedaan met de levensvatbaarheid van
zijn school.
Op 14 november 1885 vroeg Van Merkesteyn
ontslag. De gemeente besloot de school te
sluiten en het hoofd met ingang van 1 april
1886 eervol ontslag te verlenen, nadat deze
meer dan 50 jaar aan de Binnendijkse school
verbonden was geweest.

Agt. Geregte is voor goet gekeurt en van de
beroepene aangenomen.
Laurens Schagen bleef hier 6 jaar werken. Na
zijn vertrek naar Graft werd er niet zo snel
een opvolger gevonden. Wel viel al spoedig
de keus op de Binnendijkse meester Hendrik
Aartz van Snellenberg, maar dit kon de
goedkeuring van het gerecht niet wegdragen.
Pas 4 maanden nadien werd door loting
Hendrik Kool gekozen.19) Op 21 augustus
1715 ondertekende hij het formulierenboek
van de classis, 14 maanden na zijn aanstel
ling. Lang was hij hier niet in functie: in 1717
aanvaardde hij een benoeming in Veenendaal. Pieter van der Meer volgde hem op. In
1727 kwam deze te overlijden en de uit
Rotterdam afkomstige Gijsbert Monting
werd de nieuwe meester. Ook deze was niet
lang in functie: in 1730 overleed hij.
Op 15 mei 1731 wordt dan Govert Krijn van
den Hoek door de ambachtsvrouwe van
Eemnes, Jannetje Parvé, als schoolmeester
aangesteld.20) De ambachtsheer of -vrouw
was hiertoe gerechtigd, maar dit is de enige
benoeming waarbij hun bemoeienis duidelijk
blijkt. Govert was daarvoor in Soest als
zodanig werkzaam geweest. Hij bleef tien jaar
hier werken en vertrok toen naar Ameide.
Negen weken na zijn vertrek wordt er een
zeer ambitieus man tot nieuwe schoolmeester
gekozen: de uit Naarden afkomstige Jan van
Keyserswaard. Hij is hier niet alleen koster,
schoolmeester, voorzanger, en begrafenison
dernemer, maar hij combineert dit vanaf
1751 met het ambt van notaris. Dit laatste
bleef hij tot zijn overlijden in 1797 verrichten,
maar dan al lang niet meer gecombineerd met
de andere taken: in 1762 nam hij ontslag in
die eerste functies. Ruim anderhalf jaar
werden deze verricht door Jan Groote de
Jong, totdat deze in 1764 naar Amsterdam
vertrok. Pieter Langedijk komt hem opvol
gen en die zal het hier aanmerkelijk langer
uithouden, dan zijn voorganger!
Pieter, zoon van een predikant, werd geboren
in Abbekerk. Voor hij naar Eemnes kwam,
was hij werkzaam in Etershem en Schardam.
Op 8 januari 1765 startte hij zijn Eemnesser
loopbaan. Hij was nog ongehuwd, maar dat
duurde niet lang meer: op 27 maart 1768

De schoolmeesters van Buitendijk

Bij een kerkvisitatie in 1593 werd de naam
van de schoolmeester genoteerd: in EemnesBuiten werkte Lambrecht Gerritsen. Daarna
heeft de predikant enige tijd de school
bediend (1606). Uit de acta van de classis
Amersfoort is ons ook de naam van Maarten
Gijsberts bekend. Die werkte hier in 1619.
Een volgende schoolmeester, die we bij naam
kennen, is Leendert Jansen van den Berch.
Volgens het formulierenboek van de classis,
werkte deze schoolmeester tot Eemenes hier
rond 1627. Het vermoeden bestaat, dat hij in
Buitendijk werkzaam was. Hij vertrok rond
1632 vermoedelijk naar Maartensdijk. Zijn
opvolger kan Meyndert Gerritsen (de Wit?)
zijn geweest. Deze staat in de lidmatenlijst
van Amersfoort als Franse schoolmeester
gemeld. Hij kwam daar met attestatie van
Eemnes op 4 juli 1646, samen met zijn
echtgenote Heindrickgen Everts.17)
In 1645 kwam Bartholomeus Daniels hier
werken. In een classisrapport uit 1669 wordt
hij als een ’goede’ schoolmeester gemerkt. Hij
maakte de eeuw vol, en meer dan dat: pas in
1707 vroeg hij wegens hoge ouderdom
ontslag! Uit een aantal kandidaten werd
daarop een nieuwe schoolmeester gekozen.18)
De notulen van de Kerkeraad van 29
november 1707 luiden: Daarop zijn de
stemmen ingesamelt en is meester Laurens
Schagen van Hensbroek met meerderheid der
stemmen verkozen om de voornoemde ampten
(schoolmeester, koster en voorzanger) volgens
de gearresteerde kerke-ordre waar te nemen,
welke beroepinge op den 24 november van den
8

huwde hij de in Blaricum geboren en in
Huizen wonende Adriaantje Coster. Nog
geen jaar later overleed zij al. Niet lang
daarna, op 27 april 1770 trouwde Pieter met
Marietje Teunisd. Meijers uit OudLoosdrecht. Zij kregen 6 kinderen, waarvan
er drie jong stierven. Ondanks zijn drukke
werk als koster (o.a. koper schuren, stoelen
verhuren, zaken voor het Avondmaal klaar
zetten), begrafenisondernemer (o.a. verhogen
en leggen van zerken in de kerk, overluiden
van doden) en voorzanger, heeft hij ook nog
een aantal kinderen in de kost. Dit alles legt
hem klaarblijkelijk geen windeieren: in 1796
besluit hij - 52 jaar oud - te gaan rentenieren.
Het is ook mogelijk, dat hij uit erfenis een
klein vermogen verkregen heeft (schoonvader
was gouverneur).21) Hij woonde even bij zijn
opvolger Jan Vos in, daarna ging hij in een
huisje in (vermoedelijk) de Kerkstraat wonen.
Dat hij zeker niet onbemiddeld was, blijkt
ook uit het feit, dat hij in 1804 de Hervormde
kerk van Buitendijk een bedrag van f 1000
leent.22) Jan Vos woont niet lang in Eemnes:
in 1796 vermeldt een kohier twee volwasse
nen, die in het schoolgebouw woonachtig
zijn, één jaar later maar een. Is zijn vrouw
soms overleden en is hij kort daarop naar
elders vertrokken? Een zekere Ari Boers
werkt hierna een jaar op de Buitendijkse
school, al spoedig opgevolgd door Adriaan
Baske. Die blijft 4 jaar. Misschien is Adriaan
in die periode gehuwd, want aanvankelijk
staat hij als alleenwonend in een kohier, later
meldt dat twee personen in het schoolhuis.
Men mag aannemen, dat meester Baske
katholiek was: bij zijn komst wordt de
oud-schoolmeester Pieter Langedijk opnieuw
als voorzanger in de kerk aangesteld.23)
Als in 1803 Adriaan Baske vertrekt, wordt
Pieter Langedijk opnieuw als schoolmeester
aangesteld. Hij is dan 59 jaar oud. Waarom
gaat hij zijn beroep opnieuw uitoefenen? Ik
heb dit tot nu toe nog niet kunnen
achterhalen. Langedijk blijft in functie, totdat
hij op 27 november 1819 één jaar na zijn
vrouw op 82-jarige leeftijd overlijdt. Zoon
Teunis Meyers Langedijk, 43 jaar oud en
gehuwd met de Maartensdijkse Willemijntje
van Oostveen, neemt zijn vaders werk over.

m

a

Meesier Legros, die de sluiting van de Buitendijkse
schooi in 1915 meemaakte

doch niet voor lange duur: in november 1823
komt ook hij te overlijden. Als nieuwe
onderwijzer wordt een zekere A. Vervoor
aanbevolen, maar kennelijk heeft hij van een
baan in Eemnes afgezien, want op 1 juli 1824
begint de 21-jarige Weespenaar Kornelis
Koning zijn werk in de Buitendijkse school.
Opmerkelijk is, dat bij de sollicitatie van
meester Koning voor het eerst niet alleen de
Kerkeraad, maar ook de pastoor van Eemnes
naar zijn mening was gevraagd. Meester
Koning trof het, al gauw na zij komst gaf hij
onderwijs in een nieuwe school.
Hoeveel kinderen zater er bij hem op school?
Cijfers uit 1830 vertellen ons, dat het er maar
liefst 90 waren: 50 jongens en 40 meisjes. De
toeloop naar deze school was erg groot, want
in november 1834 werd meester Koning
ondanks zijn protesten door de gemeenteraad
aangezegd om geen kinderen meer aan te
nemen, die verder dan de 'koepel van
Eemland’ (theehuisje halverwege de Wakkerendijk) woonden24).
Meester Koning kreeg vanaf omstreeks 1855
assistentie van een hulponderwijzer. Enkele
namen: in 1862 was er een Martinus Jacobus
van Garderen en in 1864 G. van Pesch. In
maart 1868 vroeg meester Koning per 1juli
9

onderwijs een bepaalde jaarwedde. In Buiten
dijk werd dit per kwartaal aan hem
uitbetaald door een kerkmeester. Dit bedrag
werd nog enigszins verhoogd met een deel
van de geheven schoolgelden en een som
geld, die door de diaconie of een weldoener
werd gegeven voor onderwijs aan armlastige
kinderen. Dit laatste kwam echter slechts in
bepaalde perioden voor en vaak waren deze
kinderen van goed onderwijs verstoken.
Bij dit inkomen moeten we zeker niet
vergeten het recht op een vrije woning en de
vrijstelling van het betalen van personele
dorpslasten. Ook door de koster werden
bepaalde vergoedingen ontvangen, maar het
assisteren tijdens de diensten als voorlezervoorzanger en het bijhouden van de copieboeken (dopen, trouwen, lidmaten, begraven)
waren aanvankelijk in het schoolmeesterssalaris inbegrepen, of misschien kunnen we
dit beter omdraaien: de koster moest als
tweede taak de kinderen onderrichten,
onderrichten.
Aparte betalingen waren er vaak voor het
begraven van de doden (inclusief het
’overluiden’, het ophogen van ingezakte
graven e.d.), het schoonhouden van de kerk
en het schuren van het koperwerk, het
verhuren van stoven en kerkstoelen en - na de
Franse tijd - het opwinden van het toren
uurwerk.
Ook voor de gerechtelijke autoriteiten was de
man werkzaam: het doen van van convoca
ties en het aanplakken van biljetten werden
door hem verzorgd.
Hoeveel verdiende de man nu aan dit alles?
In de archieven vinden we geen reeks van
doorlopende afrekeningen, maar incidenteel
vinden we een aantal bedragen, waardoor we
toch een overzicht hiervan kunnen krijgen.
Omstreeks 1568 ontving de koster van
Binnendijk, die door de buren werd aange
steld, uit de opbrengst van de Zuidwend (de
afgegraven waterkering) f 25 per jaar en 1
stuiver per maand van ieder schoolkind. Op
bepaalde tijden mocht hij bovendien een
ommeganck doen, wij zouden dit tegenwoor
dig een collecte noemen. Er was hier geen z.g.
kosteriegoed. Aldus de gegevens uit een
kerkvisitatie-rapport.

eervol ontslag. Hij was toen 67 jaar oud. Dit
werd hem verleend. Hij heeft nog jarenlang
van zijn pensioen (f 373 per jaar) kunnen
genieten.
Per 1 september werd de 23-jarige Utrechte
naar Petrus C. Staal als nieuw hoofd
benoemd. Deze onderwijzer was rooms
katholiek, hetgeen de oprichting van de
protestants-christelijke school bespoedigde
(1883). Uit deze tijd kennen we ook enige
namen van hulponderwijzers: J.W. Wooldrik
(1889), H.D. Post (1891) en G. Cramer
(1892). Handwerken werd o.a. gegeven door
mevr. G. Brouwer (1889).
Na opheffing van de school van Binnendijk
zater er op de school nog voornamelijk
katholieke jongens. In 1890 bijv. telde de
school 57 leerlingen; op de H. Hartschool
zaten 43 katholieke meisjes en op de school
met de Bijbel zaten 42 kinderen. Tien jaar
later waren deze aantallen: openbare school
46 jongens, H. Hartschool 34 meisjes en op
de school met de Bijbel 81 kinderen. Meester
Staal bleef tot ongeveer 1910 hier werken en
werd opgevolgd door meester Legros. In deze
jaren was er aan de school een tweede
onderwijzer verbonden: mej. De Bruin uit
Eemnes. Toen per 1januari 1913 op de H.
Hartschool van de zusters ook jongens
werden toegelaten, werden massaal alle
katholieke jongens van de leerjaren 1 t/m 3
van de openbare school afgenomen en bij de
zusters aangemeld. De toekomst van de
openbare school was daarmee weg, want
vanaf 1 april 1912 werden er geen nieuwe
kinderen meer aangemeld. De school liep
leeg en op 1 april 1915 was er geen enkele
leerling meer en ook niet te verwachten. De
school werd opgeheven en meester Legros
kreeg zijn ontslag.25)
De salariëring van de koster/schoolmeester

Uit de rekeningen van de Hervormde
Gemeente van Eemnes-Buiten en de notulen
van de gerechten van Buitendijk en Binnen
dijk kunnen we enig inzicht verkrijgen in de
hoogte van het salaris en de opbouw van de
diverse onderdelen daarvan.
Allereerst ontving de man voor het geven van
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Ook in Buitendijk bestond geen kosteriegoed.
Daar ontving de koster - zo meldt eenzelfde
rapport uit 1593 - één stuiver uit elk huis (dat
zal wel per maand zijn geweest: er waren ±
100 huizen, dat leverde dan op f 5 per maand
oftewel f 60 perjaar).
Rond 1725 ontving de schoolmeester van
Buitendijk f 115 perjaar met daarbij nog een
klein bedrag hoofdzakelijk voor zijn uitgaven
betreffende het schoonhouden van de kerk.
(Ter vergelijking: de schoolmeesters van
Bussum, Hilversum en Naarden ontvingen in
die tijd respectievelijk f 48 + f 30 aan turf,
f 140 en f 280 per jaar). Schoolgeld en
andere kostersinkomsten zijn hierbij niet
opgeteld.
In 1748 werd het jaartractement verhoogd tot
f 117, dit echter inclusief schoonmaakkosten,
en in 1764 tot f 120. Dit is zo tot het eind van
de eeuw gebleven.
Als in 1818 de schout van Eemnes moet
opgeven hoeveel de schoolmeester in 1793
verdiende, noemt hij echter f 125. Nog
vreemder zijn de opgaven uit de Franse tijd:
f 200 in 1797 en f 144 in 1812. Deze
verschillen kunnen vermoedelijk verklaard
worden door het al dan niet meerekenen van
andere inkomsten en betalingen van diaconiegelden voor armlastige kinderen. Toch blijft
deze materie onduidelijk als we in het ene
jaar, 1796 zien, dat meester Van Maanen
f 145 ontvangt, bestaande uit f 120tractement en f 25 voorde diaconiearmen, terwijl
het jaar daarop f 200 betaald wordt. Een
ding is duidelijk. Na de Franse tijd, als de
gemeente en niet langer de kerk de
schoolmeester zijn tractement gaat uitbeta
len, bedraagt dit weerf 125 perjaar.
Wat de inkomsten als doodgraver betreft,
zijn we in de gelukkige omstandigheid, dat
van beide Eemnesser kerken de tarieflijsten
van het begraven bewaard zijn gebleven26).
De tarieven van Binnendijk lopen in 1705 van
f 1.15 tot f 1.75, afhankelijk van de diepte
van bijzetting en het aantal te verplaatsen
kisten, dat a 6 stuiver per kist daar nog bij
komt. De tarieven van Buitendijk uit 1742
zijn een fractie lager en variëren van f 1.05
tot f 1.20. De koster inde per begrafenis ook
kerkrechten voor het openen der graven, het

verhuur van de kerkgraven en het overluiden
der doden. Vaak droeg hij dit direct af, in
andere jaren wordt dit bij de uitbetaling van
het salaris verekend. Deze kerkrechten
bedroegen in Buitendijk zo’n 20 a 30 gulden
perjaar.
In het midden van de 19e eeuw is er in de
salariëring langzamerhand het een en ander
aan het veranderen, maar het Binnendijkse
schoolmeesterssalaris toont de meeste boven
genoemde onderdelen. Deze opgave is van
1858. De schoolmeesters verdienden:
Buitendijk

schoolgelden
winst schoolbehoeften
voorzanger (sinds 1858)

341,25
69,00
410.25
100,00
510.25

Binnendijk
schoolgelden
winst schoolbehoeften
koster (benoemd 1834)
voorzanger (benoemd 1831)
correspondent (sinds 1851) van het
begrafenisfonds
aanspreker (sinds 1831)
klokopwinder (sinds 1831)

479,05
63,15
542,20
100,00
30,00
150,00
25,00
13,50
860,70

Bij Koninklijk Besluit van 23 augustus 1860(no
49) werd het salaris van het hoofd van Buiten
dijk bepaald op f 560 + 5% van het schoolgeld,
dat van Binnendijk op f 752 + 5% van het
schoolgeld. Beide hoofden hadden tevens recht
op vrij wonen en een jaarlijkse gratificatie, dat
afhing van het aantal leerlingen, de onderwijs
resultaten en betoonde dienstijver. De gelde
lijke beloning vooreen hulponderwijzer moest
f 300 en vooreen kwekeling f 30 bedragen. In
1868 werd ook het salaris van het hoofd van
Eemnes-Buiten naar f 750 opgetrokken; in
1873 werd dit voor beide hoofden f 800.
Het schoolgeld bedroeg krachtens een rege
ling uit 1860 voor het eerste kind f 0,48, voor
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was P.G. Staal hier 25 jaar schoolhoofd; de
raad machtigde B en W een passend
geschenk te kopen, waarvoor f 50 a f 60
uitgegeven mocht worden. Wat dit passende
geschenk werd, weet ik niet, maar enige jarem
eerder vierde de gemeentesecretaris ook zijn
zilveren jubileum en hij ontving een canapé
met 6 stoelen!

het tweede kind f 0,36, voor het derde f 0,32
en voor verdere kinderen f 0,24 per maand.
Dit geld werd alleen van ’gegoede’ ouders
geheven. In Eemnes-Binnen betaalde de
diaconie van de Hervormde kerk tot 1862
voor enkele kinderen van behoeftigen die op
het schooltje aldaar zaten, en die kerkelijk
onder hun kerk, maar die gemeentelijk onder
Baarn hoorden. Zij stopten er echter mee
omdat, zo staat er in de notulen, volgens de
wet de school open staat voor alle bedeelden.
Kort daarna werd er tussen de gemeente
Eemnes en de gemeente Baarn een regeling
getroffen voor schoolgeld voor deze kinde
ren. Sinds 1866 betaalde Baarn daarvoor f 75
per jaar.
Dat het aantal ’gegoede’ ouders niet erg groot
was, leren ons de cijfers uit 1876. In
Binnendijk werd door 13% van de 95
leerlingen en in Buitendijk door 31% van de
85 leerlingen schoolgeld betaald. De 5%regeling leverde derhalve de meester een
(gemiddeld) bedrag van één tot twee
rijksdaalders per jaar op!27)
In 1900 werden de salarissen van de
onderwijsgevenden op de openbare school
opnieuw vastgesteld. Per jaar bedroeg dit:
aantal
dienstjaren

hoofd

minder dan 5 f800
850
5 tot 10
900
10 tot 15
15 tot 20
950
1000
20 of meer

Het peil van het onderwijs

Algemeen is bekend, dat in de 17e en 18e
eeuw het onderwijs in de dorpsscholen op een
niet zo hoog peil stond. Als de koster/school
meester maar kon lezen en schrijven en wat
rekenkunde machtig was, dan vond de
Kerkeraad hem al geschikt om de jeugd te
onderwijzen. Over pedagogische capaciteiten
werd nauwelijks gesproken; alleen een goede
orde houden in de overvolle klaslokalen was
belangrijk. Dat kon pas blijken in de
praktijk, misschien dat er een enkele
informatie in de woonplaats van de aspirantkoster werd ingewonnen.
Belangrijk voor de kerkmeesters was een
ijverige koster, die een welluidende stem had
om zijn voorlezers- of voorzangerstaak goed
te kunnen verrichten en natuurlijk moest hij
van hervormde huize zijn met een onbespro
ken gedrag!
De proeven van bekwaamheid bij de
sollicitatie werden meestal in de kerk
getoond. In Eemnes-Buiten kwam ik tegen,
dat na de voorleesproef in de kerk (de
schrijfkunst zal wel in de sollicitatiebrief zijn
vertoond), de secretaris de cijferconst moest
beproeven2*).
Werd de schoolmeester dan benoemd, dan
verrichtte hij zijn werk onder niet al te ideale
omstandigheden: een kleine ruimte met
weinig leermiddelen en heel veel kinderen, die
onregelmatig de school bezochten. Veel
boerenkinderen gingen vaak alleen in de
wintermaanden naar school. Het verzuim op
het platteland was soms zo groot, dat de
Synode in 1652 nadrukkelijk moest bepalen,
dat alle schoolmeesters soo wel des somers als
des winters alwaar het maar over seer weynige
kinderen schoolhouden.
Over weeskinderen, die vanuit de armenzorg

hulp
onderwijzer
f500
550
600
650
700

Het hoofd had vrij wonen en een tuin. De
hulponderwijzer kreeg een huursubsidie van
f 50. Als hij zijn diploma voor hoofdonder
wijzer bezat, kreeg hij f 100 per jaar meer.
Als een leerkracht tevens ’s avonds herhalingsonderwijs gaf, kreeg hij daar f 0,60 per
uur voor betaald.
Tenslotte nog enige leuke gegevens: toen in
1859 G. van Merkesteyn 25 jaar als
schoolhoofd in dienst van de gemeente was,
ontving hij een grafificatie van f 25. In 1864
was C. Koning40jaar onderwijzer. Hij kreeg
een gemakkelijke stoel als geschenk. In 1893
12
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De school van Eemnes-Builen uit 1882, later R.K. Verenigingsgebouw
bij pleeggezinnen werden geplaatst, werd in
de 17e en 18e eeuw bepaald, hoe lang zij per
jaar naar school dienden te gaan. Twee of
drie maanden was heel gewoon29). Als de
kinderen maar konden lezen (vooral uit de
bijbel en diverse stichtelijke boeken) en
schrijven, dan was dat voor de armmeesters
al meer dan voldoende. De rekenkunde was
een extra, dat pas onderricht werd als men
lezen en schrijven onder de knie had
gekregen.
Al in de Franse tijd, en vooral ook in de
eerste helft van de 19e eeuw kwam er o.a.
door bemoeienissen van koning Willem I een
beweging op gang om het onderwijs te
verbeteren. Er werden schoolopzieners en
inspecteurs aangesteld. Eerstgenoemden kre
gen de taak om hun invloed aan te wenden
om het onderwijspeil te verhogen.
In een briefwisseling tussen een schoolopzie
ner en de schout van Eemnes uit 1824 lezen
we:
Te Eemnes (binnedijks) is de onderwijzer,
ofschoon welwillend ie oud om veeI tot een

verbeterd onderwijs bij te dragen,0). Een
aansporing om zorg te dragen voor de
aanstelling van een hulponderwijzer werd pas
vele jaren later ten uitvoer gebracht!
Ook uit de verslagen van inspecteur Wijn
beek, die in een aantal jaren het hele land
afreisde en honderden scholen bezocht,
komen wij het een en ander over beide
Eemnesser scholen te weten. In 1836
rapporteert hij: Eemnes-binnen; in een zeer
goed lokaal werden hier, door G. van
Markenslein een 120-tal kinderen onderwezen.
De leestoon was eenzelvig, schrijven en rekenen
matig. Onder genoemd getal bevonden zich een
40-tal armenkinderen die op kosten van den
sedert overleden Heer Huidekoper van Maarsseveen het onderwijs ontvingen. Deze weldoe
ner woonde op het kasteeltje Groeneveld, dat
kerkdijk onder Binnendijk valt; hij was
directeur van de Nederlandse Bank. In de
Binnendijkse kerk zijn nog vele schenkingen
van deze familie aanwezig.
De inspecteur kwam ook in de andere school
van Buitendijk. Hij schrijft: Eemnes-buiten;
13

hier was het lokaal ook goed en het onderwijs
van A. de Koning beter dan te Eemnes-binnen.
Dit geldt vooral den leestoon. Het getal
leerlingen bedroeg wel 150, doch ongelukkig
lijk werd hier niet voorzien in het onderwijs der
armenkinderen. Niemand trok zich die ongelukkigen aan en de gemeente is te arm om in
hun onderwijs te voorzien.

In de rest van het verslag lezen we, dat de
schoolopziener van het le en 8e schooldistrict
van Noordholland, Josué Teissedre 1’Ange,
die predikant van de Waalse kerk te Haarlem
was, in de zomermaanden in Eemnes
verbleef. Doch dit zal wel van weinig invloed
zijn geweest op de plaatselijke onderwijs
situatie.31)
Zes jaar later heeft de inspecteur opnieuw
Eenmes bezocht. Nu schrijft hij:
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Eemnes-binnen; de weduwe Huidekoper zorgt
hier voortdurend voor het onderwijs der
kinderen van behoeftigen. Doch over het
onderwijs van G. van Markestein was ik niet
meer tevreden dan tevoren. En iets verder
staat: Onder Baarn, niet ver van Eemnesbinnen heeft Mevrouw Huidekoper op eigen
kosten eene bewaarschool voor kinderen van
behoef tigen opgerigt in een fraai, daartoe
ingerigt gebouw, m et een leer- en speelzaal, een
speelplaats, en voorzien van de noodige
schoolmeubelen. Niets ontbreekt er van het
geen in eene bewaarschool nodig geagt wordt.
De hoofdonderwijzeres Heijtema, tevoren in
eene bewaarschool te Amsterdam, is zeer
geschikt voor hare betrekking en volijverig.
Misschien wat al te druk. De kinderen, die ’s
middags overblijven krijgen een boterham en
water en melk. Er zijn ruim 80 kinderen. Van
de Bijbelsche geschiedenis wordt werk
gemaakt, doch niet met overdrijving,32)
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Sollicitatiebrief van een schoolmeester, in dit geval
uit Naarden

gemeentearchief van Eemnes. In 1876 heeft
de plaatselijke schoolcommissie (in feite hier
het college van B en W) de toestand van het
plaatselijke lager onderwijs als volgt
vastgelegd:
- een ongunstige omstandigheid hier is, dat
de kinderen vaak te jong en zonder enige
ontwikkeling de scholen bezoeken en dat
nog heel onregelmatig bovendien, en al
gauw worden zij er weer afgehaald om thuis
te helpen.
- de school van Buitendijk is beter dan die
van Binnendijk, speciaal wat betreft de
vakken schrijven, aardrijkskunde en
geschiedenis.
- tekenen, Nederlands, kennis der natuur en
zingen worden slechts in die mate gegeven
als de vatbaarheid der kinderen toelaaf, in de
korte schoolperiode worden vooral lezen,
schrijven en rekenen onderwezen.33)
Als je dit zo leest, vraagje je wel af, wat er
sinds een eeuw tevoren in het onderwijs in
Eemnes veranderd was?
Toch was dit geen kwestie van onwil bij de
onderwijsgevenden: het hoofd van Eemnes-

Pluim meldt in zijn ’Geschiedenis van Baarn’,
dat deze bewaarschool in de villa ’Buiten
zorg’ was ondergebracht. Dit huis is thans het
hoofdkantoor van de Nederlandse Padvindersgilde. Gezien de ligging van deze school
en de bemoeienissen van mevr. Huidekoper
met Binnendijk ligt het voor de hand, dat er
hier ook Eemnesser kinderen op school zijn
geweest.
Een volgende rapportage over de toestand
van het onderwijs vinden we in het
14

\ V

.

Villa Buitenzorg te Baarn, waar eens Binnendijkse kleuters school gingen, thans in gebruik bij de Hippische
Sportbond

waarschijnlijk zal ook de ’concurrentie’ van
een nieuwe R.K. en P.C. school daartoe zeer
hebben bijgedragen.

Buiten, P.G. Staal, hield bijvoorbeeld in de
winter 1875/1876 avondschool, die voor
iedereen gratis toegankelijk was. En ook kon
de gemeente, ondanks het feit dat het grote
aantal kinderen in de schooltjes de aanstelling
van een kwekeling verplicht stelde, geen enkel
geschikt persoon naar hier krijgen.
Ook vanuit de onderwijsinspectie werd goed
onderwijs gestimuleerd: in 1869 werd aange
raden om een schoolbibliotheek te gaan
beginnen (het volgend jaar werd hier reeds
’vrij voldoende’ gebruik van gemaakt), in
1879 werd weer aangedrongen op het
aanstellen van hulponderwijzers, in 1888
werd geadviseerd door schoolfeesten het
schoolbezoek te stimuleren en tevens werd
goedgevonden, dat er een handwerkjuffrouw
werd aangesteld.
Aan het eind van de 19e eeuw was het
plaatselijk onderwijs al flink verbeterd. Als
men de leerplannen van de school bekijkt,
dan ziet het leerprogram en de daarbij
gebruikte methoden er veelbelovend uit. En

Ten slotte
Bovenstaand verhaal is nog verre van
volledig. Met behulp van een aantal gegevens
is gepoogd het dorpsonderwijs, later het
’openbaar’ onderwijs, door de loop der
eeuwen te schetsen.
Mag ik besluiten met mijn bewondering uit te
spreken voor die harde zwoegers, die met
tientallen kinderen in hun klas en weinig
leermiddelen, het toch voor elkaar brachten
de kinderen een en ander mee te geven voor
hun later leven!
NOTEN
1) zie: J.V.M. Out 'De Ambachtsheerlijkheden van de
beide Eemnessen (1714-1922)’, Jaarboek OudUtrecht 1980, blz. 110-127.
2) Archief Ned. Herv. Kerk Eemnes-Buiten, Doop-,
trouw-en Kerkeraadsboek 1703.
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3) J.H.M. Putman, Eemlandse klappers 9 (Dopen
Eemnes tot 1811), zie doopgetuigen katholieke kerk.
4) Gemeente Archief Eemnes, 19e eeuws archief, foutief
in map ’Ingekomen Stukken’ 1826.
5) G.A. Eemnes, notulenboek nr 1 (dl 2), blz. 336.
6) E.P. de Booy ’Weldaet der scholen’, Stichtse
Historische Reeks 3, blz. 213-214.
7) Archief R.K. Kerk Eemnes, Armbestuur Kasboek
1778-1820.
8) A. H. N. Kerk Eemnes-Buiten: Rekeningen kerk
meesters. G.A. Eemnes, notulenboek nr 1 (dl 2), blz.
266-267.
9) G.A. Eemnes, 19e eeuws archief, Ingekomen en
uitgaande stukken en de notulen gemeenteraad (in
map ’Ingekomen stukken’) 1824.
10) idem; bovendien: J.C.F. d ’Aulnis de Bourouill
'Chronologische geschiedenis van Eemnes e.o.
1725-1899, en belangrijke aantekeningen voordat
tijdvak’ (hs. Gemeentehuis Eemnes); hierin wordt
ook een eerdere aanbesteding van dakreparatie van
het dak van het schoolhuis in oktober 1813 genoemd.
Naspeuring bracht nog niet aan het licht welke
school dit was en of het uitgevoerd werd.
11) zie: ’Honderd jaar katholiek onderwijs in Eemnes’
(eeuwfeestcomité Eemnes 1975) en ’Een eeuw christe
lijk onderwijs in Eemnes 1882/1883’ (Eeuwfeestcommissie Eemnes 1982).
12) G.A. Eemnes, Notulen Gemeenteraad d.d. 7 dec.
1881. Voor de verdere bouw: 6 dec. 1882. 4 jan. 1883
en 22 mei 1883.
13) A.N. H. Kerk Eemnes-Buiten, Notulenboek Kerk
voogdenen Kerkvoogden met Notabelen (18691886): vergaderingen 20 nov. 1883, 7 en 23 jan. 1884
en 28 febr. 1885.
14) R.A. Utrecht, Archief Classis Amersfoort CA 165.
Zie ook: E.P. de Booy ’Lijst van Utrechtse
dopsschoolmeesters’ in Gens Nostra, jrg 27 (1972),
afl. 7/8, blz. 236.
15) Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus ’De oudere
generaties Rebels’, ts. De Rebels van Gooiland, april
1979, blz. 44.
16) G.A. Eemnes, notulenboek nr 32 (dl 1), blz. 82-83 en
86-87.
17) J.H.M. Putman, Eemlandse klappers 1 (Lidmaten
N.H. Kerk Amersfoort).
18) A. N. H. Kerk Eemnes-Buiten, Doop-, trouw-en
Kerkeraadsboek 1703.
19) idem
20) G.A. Eemnes, notulenboek nr 1 (dl 2), blz. 319-320.
21) E.P. de Booy ’Weldaet der scholen’, blz. 299.
Schoolmeester te Maartensdijk 6-11-1817 betreft
Teunis Meyers Langedijk, de zoon van Pieter
Langedijk.
22) A. N. H. Kerk Eemnes-Buiten, 1 ekeningen Kerk
meesters, 1804/1805.
23) J.C. F d ’Aulnis de Bourouill ’Chronologische
geschiedenis...’, 1802. Tijdens P. Langedijk’s tweede
onderwijs-periode werd in mei 1812 tot onderwijzer
in de Franse taal benoemd: Johannes Matthijs
Hamers.
24) J.C.F. d ’Aulnis de Bourouill ’Chronologische
geschiedenis...’, 1834.
25) G.A. Eemnes, Notulen gemeenteraad.
26) G.A. Eemnes, Notulenboek nr 1 (dl 2), blz. 341 e.v.;
notulenboek nr 32 (dl 1), blz. 83.
27) G.A. Eemnes, 19e eeuws archief, ’Uitgaande
stukken’ 1874 (Beredeneerd Verslag van den toestand
van het Lageronderwijs in de gemeente... blz. 11).
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28) A. N. H. Kerk Eemnes-Buiten, Doop-, trouw- en
kerkeraadsboek 1703, 10 dec. 1713.
29) G.A. Eemnes, armenboek nr 30 (1637-1769).
30 G.A. Eemnes, 19e eeuws archief, Tngekomen
stukken’ 1824.
31) Verslagen Wijnbeek, Jaarboek Oud-Utrecht 1964,
blz. 77-78; Zuid-Hollandse Studieën deel XI (1976),
blz. 77.
32) Jaarboek Oud-Utrecht 1964, blz. 101 en 103.
33) zie noot 27, blz. 1 en 2.

D e Gooise waranden en het konijn
J. Daams
warenne of garenne, maar later heeft het
specifiek de betekenis van konijnenberg of
een (afgesloten) konijnenpark gekregen. Hoe
dit zich allemaal zo ontwikkelde is de
boeiende geschiedenis van het konijn in
West-Europa, waarover hier een aantal
bijzonderheden wordt meegedeeld.

Inleiding

Als er tegenwoordig sprake is van een Gooise
warande dan gaat het steeds over de
Warandebergen onder Blaricum, nu nog een.
jammerlijk verwaarloosde, rest van het oude
kleinschalige Gooise boerenlandschap. De
Vrienden van het Gooi spannen zich in voor
het behoud en het goede beheer van wat
vroeger slechts één der Gooise waranden
was. Omdat uit de tot nu toe bekende Gooise
archivalia blijkt dat waranden in het Gooi
terreinen waren, die voorde jacht op
konijnen werden beheerd, volgt hier een
uiteenzetting over hetgeen bekend is over de
oude waranden en over de introductie van
het konijn in deze landstreken.

Waar komt het konijn vandaan
Voor velen zal het een verrassing zijn te horen
dat het konijn voor ons land geen inheems
dier is.De eerste in ons land aangetroffen
konijnenbotjes zijn volgens Clason gevonden
in de slotgracht van het Huis te Merwede bij
Dordrecht, dat in het begin van de 14e eeuw
werd gebouwd en bij de St. Elisabethsvloed
in 1421 ten onder is gegaan.2) Lang voor onze
jaartelling werden konijnen door de Phoeniciërs in Spanje ontdekt. Zij noemden het dier
shephan en het land waar zij deze dieren
aantroffen werd i-shepan-im genoemd. Dit
werd de oorsprong van de latere naam
Hispania (Spanje) voor het Iberisch schierei
land. Merwaardig is dat de Phoeniciërs in
hun eigen land een dier kenden met de naam
shepan, ook wel sjafan gespeld, dat op de in
Spanje aangetroffen dieren leek. Dit waren
klipdassen, die echter in de verste verte niets
met konijnen te tnaken hebben. Systematisch
staan ze in de buurt van de olifanten. Dit
soort vergissingen zijn er meer gemaakt. Zo
ligt voorde kust van West-Australië een
eiland met de naam Rottnest, een naam die te
danken is aan de oude Hollandse zeevaar
ders, die er de naam van Rottenest aan gaven
omdat zij daar een ratachtig dier aantroffen.
Deze rotten waren echter de er nu nog
voorkomende quogga’s, een buideldier. Toen
na de Phoeniciërs de Romeinen in Spanje
verschenen hebben ze uit de phoenicische
naam i-shepan-im, Hispania gemaakt, wat dus

Waranden

Waranden worden al heel vroeg in de Gooise
geschiedenis genoemd. In een acte van het
Hof van Holland (1470) wordt er b.v. al
gesproken over de mersschen (moerassen),
weyden, veenen, bosschen, heyden, streuellen
(struwelen), waranden ende wildernissen,
gelegen binnen Gooiland. ‘) Warande is een
oud juridisch begrip waarmee de jachtgebie
den van de lagere landsheren werden
aangeduid. Naast warande kende men het
begrip foresta offoreest voor de vorstelijke
jachtgebieden. Volgens Franck en Van
Wijk’s Etymologisch Woordenboek komt het
woord overeen met het oud Franse garenne
voor jachtterrein, konijnenpark en visvijver.
Het waren terreinen, al of niet afgesloten,
waarbinnen het voortbestaan van het wild
gewaarborgd was. De jacht was steeds aan
strenge voorwaarden gebonden. In latere tijd
heeft het woord warande ook de betekenis
van park gekregen. In het Engels is de oudste
betekenis van warren ook die van warande,
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voordat het dier zich vestigde in Noordelijker
streken. West Europa was in die tijden nog
dicht bebost land, waar het konijn zich niet
erg thuis voelde. Het is een dier dat bij
voorkeur een open landschap zoekt en open
landschappen waren toen schaars. Voor 1200
waren de dieren vrijwel uitsluitend in Spanje
en Zuid Frankrijk te vinden. De geestelijk
heid was echter al op bescheiden schaal bezig
met het fokken van allerlei rassen. De
verspreiding geschiedde vooral door kloos
ters omdat de kerk had vastgesteld dat jonge
konijntjes buiten de vasten- en onthoudingsregels vielen en daardoor op onthoudings- en
vastendagen konden worden gegeten.4)
Omstreeks 1300 bereikte het konijn ook
Nederland. Uit het Gooi dateert het eerste
bericht uit 1388: hertog Albrecht bepaalt dan
dat: die misdede.... an onsen coninen in
Goylant ...dat soude wi berechten mil onser
heerlichede. Ook in de buurt van Amersfoort

eigenlijk Konijnenland betekent. De Romei
nen noemden het konijn op grond van zijn
levenswijze cuniculus, een woord dat oor
spronkelijk onderaardse gang betekent. Ons
woord konijn is afkomstig van dat cuniculus.
Ook Maarten Luther heeft bijgedragen tot de
naamsverwarring door in zijn Bijbelvertaling
het woord sjefan door konijn te vervangen,
waardoor in de westelijke taalgebieden het
konijn plotseling in de categorie van voor
Joden onreine dieren terecht kwam.3) De
Romeinen maakten zich echter niet druk over
dit soort kwesties. Zij vonden het konijn een
smakelijke aanwinst voor de keuken, evenals
de haas die zij uit eigen land kenden en zo
hoog waardeerden dat zij hazen in leporaria,
afgesloten ruimten fokten. Toen men het
konijn leerde kennen is men ertoe overgegaan
om die ook in afgesloten ruimten te fokken
en daar zijn de konijnenbergen voor het eerst
ontstaan. Het heeft nog heel lang geduurd

Huis te Merwede bij Dordrecht omstreeks 1646
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waren ze bekend want de bisschop van
Utrecht beklaagt zich in 1384 over de
Amersfoorters, die zijn wiltbaan destrueren
van Conijnen, Feysanten en Velthoenre.5) Het
dier heeft zich, dankzij het veel meer open
karakter van het landschap, heel snel uit
kunnen breiden vooral ook omdat het zich zo
snel voortplant. Hierover heeft men zich in de
middeleeuwen steeds verbaasd. Het is zelfs
aanleiding geworden voor de in de biologie
en wiskunde bekende ’reeks van Fibonacci’
ontstaan uit het Konijnenvraagstuk. Hierin
werd een antwoord gezocht op de vraag
hoeveel konijnen er aan het eind van één jaar
zullen zijn indien men van één paar uitgaat en
aanneemt dat dit en alle erdoor voortge
brachte paren, elke maand een nieuw paar
voortbrengen, dat van de tweede maand af
zelf weer vruchtbaar wordt. De reeks luidt: 1.
2. 3.5.8. 13.21.34.55.89. 144. Elk getal
vormt de som van de beide vorige getallen.
Door Leonardo Fibonacci in 1225
uitgerekend.6)
De enorme uitbreiding van het aantal
konijnen leidde ook tot wat zich later in vele
streken, maar vooral in Australië, afspeelde:
enorme schade aan het landschap te weten
het ontstaan van vele kale vlakten, stuifzan
den, schade aan het gewas en verhindering
van de verjonging der bossen. Toen vooral in
de duinen langs de Nederlandse kust en op de
eilanden het aantal konijnen sterk toenam zal
dit in het Gooi ook zijn gebeurd. Er zijn
voldoende gegevens over de grote schade die
de boeren lijden. In het lezenswaardige boek
van Jelles over de geschiedenis van het beheer
en gebruik van het Noordhollands Duinreser
vaat wordt uitgebreid gesproken over maatre
gelen die door de boeren genomen moesten
worden om schade aan de bouwlanden te
voorkomen, over de aanleg van heiningen om
de dieren zoveel mogelijk buiten te houden en
dergelijke. Rentenaar in zijn ’Vroegste
geschiedenis van het konijn in Holland en
Zeeland’ acht het niet uitgesloten dat juist de
periode waarin konijnen enorm in aantal
toenemen de schade aan het landschap,
vooral in de duinen, mede aanleiding is
geworden voor de juist in die tijd aan de
bevolking opgelegde verplichtingen tot het
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Een rammelaar bespeurt onraad

planten van helm op de kaalgeworden
duinen.
Waranden in de duinstreek
Vanouds kwamen de jachtrechten toe aan de
landsheer. In Holland dus de graaf. Deze kon
echter delen van zijn jachtgebied schenken
aan allerlei heren. Dit gebeurde dan in de
vorm van waranden. Dan had men het recht
om in een niet-afgesloten terrein, onverschil
lig of dat aan anderen toebehoorde, met
uitsluiting van anderen, waartoe dus ook de
eigenaar van de grond kan behoren, op een
bepaalde diersoort of diersoorten de kleine
jacht te beoefenen.5) Toen de betekenis van
het konijn toenam, als voedsel en als
leverancier van vellen blijkt dat veel waran
den bedoeld zijn uitsluitend voor de
konijnenjacht.
Vooral in de loop van de 16e eeuw wordt het
recht van konijnenvangst in waranden in de
duinstreek dikwijls verpacht. De pachters
werden aangeduid als duinmeijers en er zijn
19

Kaart van Nicolaas Hubertz. Bonifatius ca. 1610
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vele bepalingen in contracten opgesteld
waaraan deze zich moesten houden. Vandaar
ook de verwijzing in de Gooise pachtovereen
komsten van 1555 en 1564 naar de
ordonnantiën van de duinen in Holland
waaraan de pachters zich moesten houden.
Als een warande gepacht werd door bijv. de
eigenaren van heerlijkheden, zoals nog al
eens voorkwam, gebeurde dit omdat deze
heren zo’n warande als hun privé jachtterrein
beschouwden. Zij stelden dan een duinmeijer
of jachtopzichter aan die voor de naleving
van de voorschriften moest zorgen. Dit
gebeurde ook in het Gooi waar de waranden
nogal eens aan de baljuw van Gooiland
werden verpacht.
Jelles2) geeft een uitvoerig overzicht over de
ontwikkeling in de duinstreek waar het eerste
pachtcontract voor tien jaar gold. zoals later
in het Gooi ook het geval was. In de loop van
de 16e eeuw neemt het aantal pachtcontracten sterk toe: de konijnenvangst wordt een
belangrijk economisch aspect in de duin
streek. In 1598 blijken de pachters zich te
moeten houden aan liefst 36 artikelen over
verplichtingen en bevoegdheden van de
pachter, over het weren van roofdieren,
honden en katten enz. Tegen het eind van de
overeenkomst moet de warande of het park
opgeleverd worden met een van te voren
vastgestelde populatie van voedsters en
rammelaars naer advenant.
Dit wordt uitdrukkelijk ook in de Gooise
overeenkomsten gesteld, waarbij dus verwe
zen wordt naar de voorwaarden geldig in de
duinstreek. Die regeling van de konijnenbe
volking werd bereikt door bij de vangst, die
veelal met netten plaats vond, een aantal
vrpuwelijke konijnen te sparen. Deze werden
gemerkt door het inknippen van de oren,
waarna de dieren weer werden losgelaten. Bij
een nieuwe vangst behoefde de pachter zijn
konijntje niet opnieuw te ’seksen’. Het werkte
dus tijdsbesparend. Op deze wijze was het
mogelijk om te komen tot een voor een
bepaald gebied globaal vastgestelde
konijnendichtheid.
Dat een warande bestemd voor konijnen iets
specifieks was, blijkt uit het feit dat in 1342
graaf Willem IV die warande van der coninen,

ten zuid-westen van Haarlem gelegen, aan de
heer Dirk van Brederode schonk. Dit terrein
lag naast des Heren warande van Brederode.
In de archieven wordt voor Holland het
konijn voor het eerst in 1297 genoemd als
graaf Jan I aan zijn vrouw bepaalde gebie
den. gelegen tussen Maas en Zijpe, en rech
ten in lijftocht geeft. Daartoe behoren dan
guarennes cervorum, hindarum et cunicolorum,

de waranden van de herten, hinden en
konijnen.
De Gooise pachtovereenkomsten

In Enklaar’s Middeleeuwse Rechtsbronnen
van Stad en Lande van Gooiland zijn enkele
pachtovereenkomsten opgenomen. Van de
overeenkomst van 1530 volgt hier de tekst.
Roerende de verpachtinge van der warande van
Goylant, Cornelis van Borselen. 1530 Novem
ber 29.
Upten XXIX-en dach in Novembry intjaer
duyst vijfhondert ende dertich soe es bij den
luyden van den rekeningen in den Hage
vanwege de key(zerlijke) Ma. bij advyse van
den rentmeester generael van Kennemerlant
ende Westvrieslant Adriaen Stalpart overcommen ende geappointiert mit Cornelis van
Borsselen. schiltknape. aengaende de warande
in Goylant. als dat hij de voirs. warande mit
hueren toebehoiren in pachte hebben ende
behouden sal voor den tijt ende termijn van
thien geheelen jaeren lanck geduerende ende
achtereenvolgende, beginnende ende ingaende
sinte Martinsdage laetsleden in dit jegewoirdige jaer XVc dertich; mits daer jaerlicxs
voeren uuyttreckende ende betaelende tot des
key. Ma. proffijt als grave van Hollant ende
heere slants van Goylant de somme van
twintich ponden van XL gr. Vlaems tpont in
handen van den voirn. rentmeester ofte andere,
indertijt wesende, ten gewoenlicken termijnen;
wel verstaende ende up condicien, dat de voirs.
Cornelis van Borsselen ter expiracie van zijnen
pacht gehouden wordt de voirs. warande up te
leveren, wel gepopuleert ten minste mit
tweehondert paer conynen, voesters ende
rammelaers naer advenant. Tot verzekertheyt
van welcken pacht ende upleveringe als voeren
den voirn. Cornelis gehouden wordt zekere
21
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overeenkomst gesloten angaende de waranden
in G oyla n d t,.. die nu leegh liggen. De nieuwe

cautie ende borchtocht te stellen in handen van
denselven rentmeester, daermede hij van wegen
de key. Ma. tevreden zij. A ctum in der cameren
van den rekeningen in den H aghe upten dach
ende int jaar als boven. M ij present. D am as.1)

pachter moet daar mee genoegen nemen. Hij
moet de warande sulcx aanvaerden, als hij die
vinden sal, sonder questie oft actie te moegen
intenteren o ft quereleren van de peupulatie oft
dat hem voornoemde waranden nyet behoorlijck opgelevert en sullen werden. Hij moet ze

In deze acte wordt slechts in het algemeen
gesproken over de warande van Gooiland,
terwijl als voorwaarde bij het beëindigen van
de overeenkomst wordt gesteld dat de
pachter ervoor moet zorgen dat hij de
warande aan zijn opvolger nalaat, wel

wel achterlaten met tweehonderd paar
konijnen. Opvallend is dat deze pachtover
eenkomst staat aangekondigd als een Verpachtinge van de duynen in Ghoylant. De
pachter Reynier Rutgertszoen, pacht voor 10
jaar tegen een pacht van 24 ponden Vlaams.
14 Maart 1555 is er weer een verpachting van

gepopuleert m il tweehondert paer conynen.
voesters ende rammelaers naer advenant.

Dit is ook het geval met de in Enklaar
opgenomen pachtovereenkomst van 27 Octo
ber 1541. Hierin is ook de verpachting van de

den duynen in Ghoylant om H eynrick
Heynricxzoen alias Kasgen. In de tekst wordt
over de waranden , in meervoud, gesproken.

gorsserijen, gelegen om trent den huyse van
M uyden in drien stukken, genaem t die
Hofweve. opgenomen en wel voor een bedrag
van dertig ponden 'sjaers, voor welk bedrag

De nieuwe pachter moet de waranden weer
aanvaarden zoals ze erbij liggen. De pacht
som is aanmerkelijk hoger: 50 ponden
Vlaams.

de pachter ook de dijk bij de Hofweide moet
onderhouden. Het is niet duidelijk wat er met
het gebied de gorsserijen, gelegen om trent den
huyse van M uyden.... bedoeld wordt. Een
gorsserij is een aanwas van de kust vanuit zee
die op den duur begroeid raakt en daardoor
bruikbaar als weidegebied. Uit de tekst valt
niet op te maken of deze gorsserij al was
ingedijkt.
13 April 1545 wordt alleen de warande van
Gooiland weer verpacht, nu voor zeven

Ende ter expiratie van desen zijnen jegenwoirdigen pacht werd hij gehouden deselve waranden
wel gepopuleert op te leveren tenminste m et
zeshondert paer konijnen, meest voetsters dan
rammelaars, al volgend zekere ordonnantiën
gem aict up des key. Mat. duynen in H o Handt.

Zo wordt het ook gesteld in de verpachting
van 26 januari 1564 aan Paulus van Loo, de
Casstelleyn van Muiden. Weer 600 paar
konijnen achterlaten volgende de ordonnan
tiën van, nu, des co. M t. duynen in Hollant.
Die laatste zinsnede, een verwijzing naar de
ordonantien van Holland, brengt ons een
eind verder. In de duinstreek en de bossen
langs de binnenduinrand is de jacht nl. van
ouds een sterk beschermd heerlijk recht

ponden thien scellingen van X L groten Vlaems
tpondt.. Ook weer met de voorwaarde na

afloop van de pacht de warande achter te
laten met tenminsten tweehondert paer
conijnen.

26 Februari 1546 wordt weer een nieuwe

Voedster bij een wentel met jongen
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geweest, waarnaar talrijke documenten ver
wijzen. De hele landstreek was rijk aan grot
en kleinwild. Er zijn talloze jachtplakkaten
bekend óver de regelingen van de jacht die
hier buiten beschouwing zullen worden
gelaten, gezien het feit dat in de pachtover
eenkomst en m.b.t. de waranden alleen over
konijnen wordt gesproken.
Of een plakkaat uit de Bourgondische tijd
(1470) aan de bewoners van de duinstreek
over het oren van katten en het poten of
blokken van honden ook elders werd
toegepast is niet uit te maken. Men moest nl.
de oren van katten afsnijden om het
binnendringen van konijneholen aan de
dieren te verhinderen. Honden moesten
rondlopen met een stuk hout om de hals of er
werd deze dieren een poot afgehakt om ze te
verhinderen hard te lopen bij het achtervol
gen van wild. Een overzicht van alle
bepalingen wordt gegeven door Jelles2).
Uiteraard zijn er talrijke stukken over het
illegaal vangen van konijnen, men leze er
Hooft maar op na. Stroperij kwam altijd
voor. Volgens de Gooiers was het geen
stroperij omdat hun vanouds de jacht zou
zijn toegestaan, zoals Hortensius dit meldt.7)
Dit komt niet overeen met het reeds vermelde
handvest van hertog Albrecht aan de
Gooiers, dat hij ze zou vervolgen als zij zich
aan konijnen vergrepen, maar wel met de
getuigenverklaring die Mevrouw Koster in
TVE publiceerde.8) Hierin verklaart een
aantal oude Gooiers onder ede dat zij altijt
tot haren appetijte op Goyerbosch gejaecht
hebben mit panden mitfretten als 't hem belieft
heeft ende voirts mit honden gejaecht hebben
deur Goylant rustelijck ende oeck vredelijck
sonder contradictie van yemant. Ende oock van
haren ouders dick ende menichwerff gehoerdt
te hebben.
Omdat fretteren vrijwel uitsluitend gericht
was op de konijnenvangst gold blijkbaar het
verbod van hertog Albrecht niet meer. Of er
ooit een beschikking is geweest zoals b.v. in
Brabant in de middeleeuwen het geval is
geweest over het toestaan van de jacht van
’haar op haar en veer op veer’ voor de
bevolking is niet bekend. Valkerijen, fretteren
en de jacht met honden waren daar lange tijd

aan de gewone Brabanders toegestaan.
In elk geval is stroperij tenminste in later tijd
streng vervolgd.
Pieter Cornelisz. Hooft heeft er moeite
genoeg mee gehad. Cerutti9) beschrijft een
geval van stroperij in Huizen in het jaar 1619.
dat de moeite van het lezen waard is.
Tenslotte is het schieten van een haas door
Harmen Vos in 1899 als protest tegen de
jachtbeperkingen die de Gooiers waren
opgelegd, een roemrucht incident geweest in
de strijd om de rechten van de Erfgooiers.
Waar lagen de Gooise waranden
Op het hierbij opgenomen kaartje van het
Gooi. ontleend aan Meyer10), zijn vier
waranden aangegeven, zoals deze voorkomen
op de bekende kaart van Gooiland na de
heideverdeling van 1843. Alleen de Wolfskamer en het Loo worden met name genoemd.
Op de kaart van Perk uit 1843 wordt ook
Ooms of Rijsbergen genoemd, geheel op
Huizen’s gebied, naast ’van ouds Warande
Coppenberg’ op Blaricums gebied, die
grensde aan Rijsbergen.
Op een kaart van Gooiland van Tirion uit
1750, aanwezig in de collectie van de Vaart,
heeft Perk een nadere begrenzing van volgens
hem blijkbaar de belangrijkste waranden
aangegeven. De door Meyer genoemde
verdere kleinere waranden komen dan niet
meer ter sprake. Op een copie uit 1855 van de
kaart van Nicolaas Hubertz. Bonifatius van
omstreeks 1610 (ook aanwezig in de Vaart)
zijn op een simpele manier een vrij groot
aantal gebieden omlijnd en als waranden
aangeduid. Dit zijn de volgende terreinen:
Braembergen ofte Braessem warande, Cruysbergen Warande, Wol(f?)bergen warande,
Dreuvik waerhande, Gooyer Bosch Waerhande, De Witte Bergen waerhande, Driebosch waerhande, De Wolfskamer waerande,
Warande ghenaemt Achterhuysen. Rijsber
gen, zijnde waerande, Coppenbergh waer
hande tot Blarkom. De laatste vier vormen
op deze kaart een aangesloten gebied. Gezien
de primitieve weergave is het niet mogelijk de
meeste gebieden goed thuis te brengen. Op de
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NOTEN

copie staat verder b.v. de Dreuvik warande
(dus in de buurt van de Trompenberg in
Hilversum), maar op het origineel is niet
duidelijk uit te maken wat er staat.
De westelijke waranden liggen allen in een
gebied dat als Hey staat aangegeven.
’s-Graveland bestond immers nog niet.

1) D. Th. Enklaar, Middeleeuwsche Rechtsbronnen van
Stad en Lande van Gooiland, Utrecht, 1932.
2) J.G.G. Jelles, Geschiedenis van Beheer en gebruik
van het Noordhollands Duinreservaat, Arnhem,
1968.
3) Ivan T. Sanderen, De Wereld der Zoogdieren (vert,
M.A. IJsseling e.a.), den Haag, 1958.
4) A.T.Clason, Jacht en Veeteelt. Haarlem, 1975.
5) R. Rentenaar, De vroegste geschiedenis van het
konijn in Holland en Zeeland, Holland, 1978.
6) H.J. Störig, Geschiedenis van de wetenschap in
oudheid en middeleeuwen, Utrecht, 1961.
7) D.Th. Enklaar en A.C.J. de Vrankrijker, Geschiede
nis van Gooiland, Reprint, Hilversum, 1972.
8) J.M .J. Koster-van Dijk, Gooise Bosbrieven, Tussen
Vecht en Eem, september 1982.
9) W.G.M. Cerutti, Huizen contra Hooft, Tussen Vecht
en Eem, juni 1979.
10) H.H.M. Meyer, Albertus Perk en de Gooise land
bouw, Tussen Vecht en Eem, december 1980.
11) H.W.E. Dieperink, Herstel en behoud van natuur en
landschap in het gebied van de Warandebergen,
TVE/VVG, mei 1983.

De Warandebergen bij Blaricum

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de
Gooise waranden in het verleden een
belangrijke rol hebben gespeeld. Nu leeft de
naam alleen in de Warandebergen bij
Blaricum, al is dit gebied groter dan het door
Perk is aangegeven. Dieperink heeft in een
uitgebreid artikel in TVE/VVG n ) de beteke
nis ervan als monument voor het oude
Gooise cultuurlandschap geschetst. De histo
rische achtergronden van het begrip warande
heeft hij daar niet bij betrokken.
De schrijver van dit artikel, die de achter
gronden daarvan belicht, is van mening dat
deze ook van wezenlijke betekenis zijn voor
de landschappelijke waardering van het
geheel al behandelt het slechts een heel
specifiek aspect van het onderwerp. In het
patroon van de warandebergen dat talloze
elementen bevat van het historisch proces
dat aanleiding is geweest voor het ontstaan
ervan hoort dit aspect een plaats te vinden.
Tenslotte komen er nog altijd konijnen voor.
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Een draaihals in de tuin
W.K. Kraak
richting verdwijnen via Spanje naar NoordAfrika evenals de nachtelijke passanten uit
Noord-Europa. De vogels komen ook wel
over de Alpen en verder zuidwaarts over
Italië. Soortgenoten uit oostelijk Europa
komen via de Balkan. In het zuiden van
Griekenland kunnen draaihalzen al wel
overwinteren. Ze broeden er niet. Heel Hellas
nl. valt buiten het broedgebied van de soort.
Was dat in de oudheid ook zo? Uit niets blijkt
dat de Grieken de karakteristieke, ver
dragende baltsroep kenden, of wisten hoe de
draaihalzen broeden in verlaten spechteholen
(eventueel na andere holenbroeders en
nestmateriaal er uit te hebben gegooid).
Goed, het zwijgen van Aristoteles en van
andere Grieken bewijst natuurlijk niets. Maar
stellig kende men de vogel als doortrekker, en
eventueel als wintergast.
Na het verblijf in het winterkwartier komt de
voorjaarstrek. Draaihalzen vliegen weer in
nachtelijke trajecten terug. Ze ’weten’ als het
ware op welke lengte en breedte ze in Europa
zijn ten opzichte van hun eigen broedbos of
hun geboortestreek.

Vrienden van mij in Hilversum hadden begin
mei 1983 een paar dagen lang een draaihals in
de tuin. Hij zat bij voorkeur op de grond
waar hij zich hartstochtelijk tegoed deed aan
mieren. Hij gedroeg zich niet schuw, ofwel
omdat stillen van de honger de eerste eis tot
zelfbehoud was, of ook uit gebrek aan slechte
ervaring met mensen. De vogel leek op een
hoopje dor blad op het groene gazon.
Inderdaad heeft de draaihals een schitterend
camouflagekleed van bruin en grijs met een
wonderlijk patroon van vlekken en streepjes.
Aristoteles ‘) kenschetst de vogel als iets
groter dan een vink. Hem waren ook de
stevige voeten opgevallen met twee tenen
naar voren en twee naar achteren. De
teennagels vergelijkt hij met die van de
groene specht.2) Aristoteles beschrijft ook
hoever de draaihals zijn tong kan uitsteken,
hoe hij zwaaiende bewegingen maakt met zijn
hals terwijl de rest van het lichaam
(horizontaal) stil gehouden wordt, en een
sissend geluid. Dat alles geeft hem de
vergelijking met slangen in de pen.
Wie de draaihals op de grond ziet fourageren
- de tong als een dunne worm uitgestoken en
snel teruggetrokken - merkt verwantschap op
met de andere mierenjager, die ook vaak op
de grond zit, de groene specht. Een echte
specht is de draaihals niet, want hij kan geen
holen hakken in bomen (zijn schedel is er niet
voor ingerecht) en hij heeft ook geen stevige,
puntige spechtestaart.

Hilversum aan het einde van een treknaeht

Hoe ziet een draaihals Hilversum als
tussenstation om te fourageren? Een vreemd
landschap van steen en groen. Grillig van
bouw. Ook rotsvlakten van verschillende
kleur: asfalt, straatstenen, tennisbanen. Bos
sen, bosranden en parklandschap, grazige
open plekken: sportvelden en frisse gazons.
Eén van die aantrekkelijke open plekken, een
tuin in een buitenwijk van Hilversum. De
bungalow lijkt een onschuldige rots. Overdag
zit zelfs een tjiftjaf onbeschermd boven op de
antenne op het huis. Hier was het goed
toeven enige dagen lang. Een draaihals heeft
ook geen al te grote haast om thuis te komen:

Een gerenommeerde trekvogel: naehttrek

Draaihalzen verzamelen zich niet om op
herfsttrek te gaan. Ze zijn ook nergens talrijk.
Ze hebben geen trekroep, dus geen akoustische band met soortgenoten op de trek. Onze
eigen schaarse broedvogels zullen wel in
zogenaamd breed front in zuidwestelijke
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hij kan zelfs een bewoond huis kraken en laat
met broeden beginnen.

Misschien moet ik gaan zoeken in de
moeilijke woordenschat van de romeinse
vogelwichelaars, de augures en auspices.
Ik voelde me een augur op 24 juli 1961. Het
gebeurde in Toscana, naast een etruskisch
graf bij Cortona. Uit de bosjes klonk - met
enig crescendo - de roep van de draaihals.
Een geluid dat je je hele leven lang bijblijft,
zeker in de sfeervolle omgeving van het oude
Etrurië. Het is moeilijk te bepalen op welke
afstand de vogel verscholen zit! Zo ook hier,
maar zie... de vogel kwam te voorschijn, hij
ging op de grond zitten en liet zich vangen.
Een foto getuigt ervan dat ik een Jynx
torquilla in de hand heb gehad.

l-ynx of Jvnx

Het Oudgriekse woord voor de draaihals is
tweelettergrepig i-ynx, de moderne vogelkundigen (Linnaeus al) hebben er één lettergreep
van gemaakt jynx. De wetenschappelijke
naam, internationaal bruikbaar, luidt dus
Jynx torquilla L.
Een vraag komt nu vanzelf op, of de
Romeinen een latijnse naam voor de vogel ter
beschikking hadden. Plinius3) gebruikt er
geen, hij neemt alleen het griekse woord over
en vertelt niets meer dan wat we al bij
Aristoteles in het grieks hebben gelezen.
Ergens anders in het latijn verschijnt eenmaal
het woord fritilla4), overigens totaal onbe
kend, als vertaling voor iynx. Voor zover ik
overzien kan zwijgen ook de romeinse
dichters over onze vogel.
Zijn mijn verwachtingen te hoog gespannen?
De draaihals is toch in heel Italië broedvogel,
doortrekker en zelfs wintergast. Wellicht zijn
bij de wintervogels ook broedvogels uit Italië
zelf aanwezig. Voorlopig neem ik aan dat de
huidige toestand niet verschilt van die uit de
romeinse oudheid. Waardoor kwam het dat
in het oude Italië wel de griekse naam leefde
maar niet of nauwelijks een eigen latijnse?

Magisch middel om een geliefde terug te
roepen

In het oude Griekenland werd de draaihals
gevangen en op een klein wieltje-met-vierspaken vastgebonden in een houding met
uitgespreide vleugels. Men kon er zeker van
zijn dat een ontrouwe geliefde terugkwam
wanneer men het wieltje in de hand
ronddraaide onder het uitspreken van
bepaalde formules. In de antieke speelgoedindustrie ontdekte men overigens ook dat de
vogel eigenlijk overbodig was. Twee gaatjes
in de spaken ter weerszijde van de as, een
koord er doorheen en draaien maar.
Het dwingende karakter van een herhaalde
mt.v-formule en van de boze vervloekingen
als bindmiddel daartussen uitgesproken wor
den duidelijk bij lezing van een gedicht van
Theocritus3), hartstochtelijke griekse poëzie.
NOTEN
1) Aristoteles (384 - 322 v.Chr.), grieks filosoof en man
van wetenschap, speciaal bioloog. Historia animalium
boek 2, c. 12, p.504a, 11-20.
2) In de overgeleverde handschriften (daterend van
9e-15e eeuw) van deze passage is de naam van de
groene specht (keleos of kolios: een zeldzaam
voorkomend woord) vervangen door het niet
bestaande woord koilios of door het algemeen
bekende woord koloios = kauwtje. Deze fout in de
tekstoverlevering moet al veel vroeger ontstaan zijn,
want Plinius vertaalt de passage van Aristoteles in het
latijn: hij gebruikt hier het woord graculus = kauwtje.
3) C. Plinius Secundus (24 - 79 n.Chr.), Naturalis
Historia boek 11,256.
4) Jacques André, Les noms d ’oiseaux en latin, 1967.
5) Theocritus (3e eeuw v.Chr.), idylle 2 'pharmakeutria'.

Draaihals, tekening van de auteur
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Vroege vogels
Nug teren
op de geldende toegangsbepalingen en
verduidelijken hen de noodzakelijkheid van
die regels. Deze mannen en vrouwen
beschikken over een bewonderingswaardige
kennis van de natuur en vertellen er
desgevraagd graag over. De excursies die de
Natuurwacht organiseert voor de Gooivrienden en andere belangstellenden, genieten dan
ook terecht een gezonde belangstelling.
Maar ze doen meer. Deze Natuurwachter
bijvoorbeeld verricht in dit gebied óók
vogeltellingen. Van begin maart tot half
augustus is hij daarvoor minstens éénmaal in
de week, al voor zonsopgang op pad. Dan
loopt hij volgens schema een bepaalde route
en noteert zijn waarnemingen nauwkeurig op
een topografisch kaartje. Aan het einde van
het seizoen worden alle notities vergeleken.
De gemiddelde uitkomst geeft een voldoende
betrouwbaar beeld van de vogelstand in het
gebied.

Het is een prille lenteochtend. Net vijf uur
geweest en prikkelend koud. Eigenlijk is de
dag nog niet eens aangebroken want het is
aardedonker. Alleen de flets oplichtende
oostelijke horizon breekt het zwart van de
nacht.
Te zien is er niets, hoewel... verrast door de
bezoeker die argeloos in hun midden stapt,
stuift een groepje konijnen uiteen. Heel even
nog kan je vaag de witte ’binnenvoering’ zien
van hun vrolijk opwippende staartjes. Dan
zijn de dieren al met korte huppelende
sprongetjes verdwenen in de muur van
duisternis.
Te horen is er zoveel meer, want uit het
nabije bos klinkt een indrukwekkend vogel
koor. Alle registers staan wijd open. Vooral
de merels hebben veel noten op hun zang.
Luid boven alles uit klinkt zo nu en dan het
lachen van een groene specht. Dichtbij zijn
enige solisten te onderscheiden: fitis, tjiftjaf,
boompieper, koolmees, veldleeuwerik en een
vink, Ver weg maar kristalhelder klinkt de
roep van een koekoek. Vreemd, die zou je in
deze omgeving met bos en heide niet ver
wachten. Waarschijnlijk hoort hij thuis bij
het Larense Wasmeer; dat is hier niet zo ver
vandaan.

We zetten onze fietsen tegen het toiletgebouwtje van de dagcamping.
Binnen klinkt het alarmerende gekletter van
water op een betonnen vloer. Onverlaten
hebben de waterleidingsbuizen verbogen en
de kranen wijd open gezet. De vloeren staan
royaal blank en een stroom kristalhelder
water vormt buiten grote plassen. We draaien
de kranen dicht en buigen de leidingen weer
in hun normale stand.
Rapporten van de Natuurwacht melden
regelmatig vandalistisch gedrag van ’gasten’
van het Gooisch Natuurreservaat. Gelukkig

De Natuurwachters van de Vrienden van het
Gooi

Daar nadert een lichtpuntje. Een fietser. Het
is de Natuurwachter van de Vrienden van het
Gooi. We hebben hier een afspraak.
De Natuurwachters zijn vrijwilligers die
regelmatig over de Gooise natuurgebieden
surveilleren. Ze wijzen recreanten zo nodig
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op net wekelijkse bezoek van de reinigings
dienst en er de nodige moeite voor over had
om zijn afval toch maar eerder kwijt te raken.
Als het thuis maar opgeruimd en netjes is...

maar dat de overgrote meerderheid van de
bezoekers zich wél correct gedraagt.

Langzaam klinken er zes klokslagen. De
diepe galm rolt nog majestueus weg in de
verte, als er antwoord lijkt te komen. Van alle
kanten vermengen bronzen klanken zich met
het jubelende vogelkoor. Een welluidende
symfonie die wonderwel past in de zuivere
sfeer van dit vroege uur. Nu pas besef je
eigenlijk hoe ’stil’ het nog is.
Als we het bos verlaten is de zon net op: een
vage bleke schijf, die met toenemend succes
haar lichtstralen door de nevelbanken zendt.
Poëtisch tekenen zich hiertegen de takken van
een fraai gevormde berk af. Net een tot leven
gewekte fijnzinnige Japanse prent. We blijven
dan ook even geboeid kijken naar dit wonder
van de natuur.

In het bos

Inmiddels heeft het nachtelijk duister plaats
gemaakt voor de schemer en van de vroege
ochtend.
Nevelbanken hangen laag boven de grond en
geven het landschap een desolaat aanzien.
Vaag zichtbaar steken hier en daar kleine
bosschages hun kruinen boven de vochtige
deken uit.
Zwijgend stappen we het bos in, één en al
oor. Links een kuifmees en een houtduif.
Rechts een fitis. Schimmig fladdert een
donzig bruin bolletje uit ons zicht, een
winterkoninkje. Een aantal eksters vliegt
lawaaierig op uit de bomen. Vlak boven ons
hoofd kijkt een koolmeesje ons nieuwsgierig
aan, het kopje schuin naar beneden gedraaid.
Elders zingt een roodborstje uit volle borst
zijn wilde melodie. En dan links al die merels
uit gindse tuinen... Opvallend in deze
overweldigende samenzang klinkt het onver
stoorbare en introverte gekoer van een
tortelduif. Vlak voor ons uit hipt haastig en
met grote sprongen een vlaamse gaai over het
pad, dan neemt hij zekerheidshalve toch
maar de vleugels en duikt laag het bescher
mende bos in. Prompt klinkt de alarmroep
van een geschrokken merel die maar weinig
op heeft met die fraai gevederde rover.
Wat een bruisend vogelleven! Zoiets kan je
alleen op ’n vroege lentedag meemaken. Liet
potlood van mij metgezel noteert de vele
waarnemingen nauwgezet. Hij zal later zijn
handen wel vol hebben aan de uitwerking van
de notities!

Op de heidevelden

Als we vervolgens de open heide oplopen,
laten we de typische bosvogels voorlopig
achter ons. Het is hier duidelijk stiller. Dan
klinkt eerst wat aarzelend, maar steeds
enthousiaster de jubelende roep van een
wulp, héél helder en tot zeer ver hoorbaar.
Even later zien we er twee laag overvliegen.
Met een korte trillende vleugelslag stijgt een
leeuwerik langzaam op. Hoog in de lucht
kondigt hij blij zingend een veelbelovende
lentedag aan.
Met een wilde kreet en onder theatraal
vleugelgeweld vliegt pardoes een fazantehaan
vlak voor onze voeten weg. Terwijl we de
sierlijke vogel nog wat geschrokken nakijken
springt op nog geen twee meter afstand een
hennetje uit het niets omhoog om haar
gemaal naar rustiger oorden te volgen.
Inmiddels strijkt de zon nu strak over de
verdwijnende nevels. Op de kale top van een
grafheuvel is een kleine donkere vorm te zien.
Snel de veldkijker gepakt. Dat is boffen; het
is een eenzame korhen die daar doodstil

V
Naast het pad en half verscholen in een
ondiepe kuil liggen enkele barstensvolle
vuilniszakken en wat bakstenen. Misschien
afkomstig van iemand die niet kon wachten
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bijzonder druk met hun territoriumstrijd.
Hoog springen ze tegen elkaar op. Vleugels
slaan wild tegen elkaar. Dan weer kijken ze
elkaar tijdens een korte adempauze dreigend
in de ogen en maken zacht grommende
geluiden. Het lijkt een krijgdans.
De strijd is nog verre van beslist en
beurtelings moeten de vogels enig terrein
prijsgeven. Tenslotte wijkt de kleinste defini
tief en laat lich langzaam terugdringen. De
tweekamp wordt vervolgens voortgezet tus
sen enkele grote heidepollen. Van de strijd is
nu vrijwel niets meer te zien. Jammer, want
het was een spectaculair gezicht.
Het uitgestrekte heideveld dat overdag zo’n
uitgestorven indruk kan maken, tintelt nu
van het leven. Een vijftal hazen flitst met
enorme sprongen over het veld, om steeds
weer overwachts met spectaculaire haken van
richting te veranderen. Een nerveus geworden
paartje bergeenden kiest zekerheidshalve met
suizende vleugelslag het luchtruim. Je zou
immers zo onder de voet worden gelopen...
Dan verbreekt de klik van de kamera
plotsklaps het wilde spel. De dicht opeen
lopende dieren kiezen snel het hazepad. Even
later zien we ze even verderop weer, dicht
opeen rennend alsof er geen onderbreking is
geweest.

geniet van die allereerste zonnestralen. Daar
staat ze dan minuten lang volkomen
roerloos. Net een monument ter herinnering
aan deze vogelsoort die in het Gooi
waarschijnlijk geen toekomst heeft, want
korhanen zijn hier al geruime tijd niet meer
gezien....
Dan strijkt er een wulp neer. Hij dribbelt
even wat heen en weer en kiest ook een lekker
plaatsje in de zon. De korhen verroert zich
niet.
Aan de voet van het heuveltje beweegt wat.
Een koppeltje wilde eenden klimt al zigzag
gend tegen de steile helling naar de top,
keurig in eikaars spoor. Je ziet ze wel vaker
’s-morgens vroeg op de heide om er te
fourageren. De wulp vindt het daarboven nu
toch wel wat druk worden en vliegt stilletjes
weg. De korhen echter kijkt niet op of om.
Pas als de eenden op overtuigende wijze
aantonen dat alleen zij recht hebben op de
zonnige genoegens van deze heuveltop, trekt
zij zich tegenstribbelend terug. Even later
verdwijnt ze vergezeld van een tweetal zusters
met snelle vleugelslagen in de verte.
Inmiddels heeft de zon de nevels geheel
opgelost en scheert ongehinderd over het
geaccidenteerde veld. Zware slagschaduwen
geven de oude leem- en grindkuilen een
onwerkelijk en dramatisch aanzien.
De dauw op de vergraste berm van het
zandpad licht parelmoerglanzend op. Dikke
waterdruppels hangen aan de naalden van
jonge vliegdennen en aan de bladknoppen
van prunusstruikjes. Het licht dat ze opvan
gen wordt veelkleurig ontleed. Daar hangen
ze dan als kostbare juwelen te schitteren.

We lopen zonder woorden door, opnieuw
luisteren naar vogelzang. Het valt ons op dat
hier geen leeuwerikken meer te horen zijn.
Boompiepers des te meer. Kijk daar zit er een
in het topje van een berk en wat verderop
daalt een andere in een lange golvende
baltsvlucht. Terwijl we hem nakijken vallen
ons in een laag struikje twee vogels op. Kijk
eens aan, het zijn roodstaarttapuiten waarvan
er in het Gooi nog maar enkele paartjes
voorkomen!
En dan volgt een nieuwe verrassing. Diep in
het mulle zand van het ruiterpad gedrukt, de
sporen van een ree. Zoiets verwacht je
eigenlijk niet in een omgeving met zo’n zware
recreatiedruk. De prenten zijn zonder twijfel
vers, het dier moet hier nog net.zijn geweest.

Twee fazantehanen in pronkerige verentooi
voeren op het pad een duel uit. Een
opwindend gezicht. De opvallende rode
vlekken op de koppen lijken in de scherpe
zon fel op te lichten. Die twee hebben het
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Zo te zien is het op deze plaats opgeschrok
ken en met lange sprongen in de bosjes
verdwenen. Niets meer te zien natuurlijk.
Rondom een’prachtig gevormde solitaire eik
is het een drukte van belang. Vogels vliegen
af en aan en er klinkt wild geschetter. Als we
de kijker pakken zien we in de enorme kruin
een negental eksters zitten.
Het zwart-witte volkje is in alle staten. De
vogels springen opgewonden van tak naar
tak. Ruzie? Zo te horen wel. Weer vliegt er
een weg. Met vier soortgenoten achter z’n
staart vlucht hij een bosje in, maar de rust in
de eksterboom is daarmee nog lang niet
teruggekeerd.
We begeven ons in de richting van ons
vertrekpunt. Het zit er voor deze ochtend
weer op.
De vogelzang is inmiddels merkbaar vermin
derd. Bovendien heeft de mens bezit geno
men van de ochtend, want het verkeersgeraas
op de achtergrond neemt snel toe. Dit fraaie
natuurreservaat zal weldra het domein zijn
van de recreanten. Van wandelaars en
fietsers. Loslopende honden zullen graag
achter een konijn of een fazant aanjagen.
Hoogste tijd dus voor de dieren van bos en
heide om zich veilig terug te trekken, want
alleen gedurende die allerprilste ochtenduren
hebben zij de wereld nog voor zich alleen.
Wij hebben daar iets van mogen meemaken.
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De ’Zandzee’ in Bussum
Vereniging van Vrienden van het Gooi
Wordt vervolgd schreven wij in het september
nummer 1983 onder het verslag over de
aanslag op de Zandzee in Bussum.
Inmiddels kunnen wij melden, dat de
onrechtmatig aangevangen bouw van de
tennishal is voltooid, dat de schoollokalen
zijn verplaatst naar een ruim bemeten
geëgaliseerd gedeelte van de Zandzee en dat
de poel tussen de schoollokalen en een
aarden berg het voorjaar en de nieuwe
ontwikkelingen ligt af te wachten.
Na aanmerkelijke vertraging vond het
toegezegde onderzoek van de riolering plaats.
De uitkomsten gaven naar het oordeel van
een door ons aangetrokken deskundige geen
aanleiding om naast de bekende gebreken
ook lekkage te veronderstellen. Ons bezwaar
tegen de door B&W van Bussum op 6 mei
1983 vastgestelde voorwaarden voorde aan
de tennishal verleende ontheffing blijft in
stand; het parkeerterrein is bestraat met klin
kers en tegels. Dat lijkt ons weinig in overeen
stemming met het advies van de Inspecteur
voor de Volksgezondheid van 14 april 1983,
waarin sprake is van gesloten verharding en
geregelde controle op lekdichtheid.
De aanleg van het sportterrein is sedert het
aflopen van de beroepstermijn op 9 juli 1983
onderwerp van een vooronderzoek ten
behoeve van Gedeputeerde Staten door
Provinciale Waterstaat geweest. Diens advies
Van 11 October 1983 concludeert tot verwer
ping van de ingestelde beroepen onder
wijziging of aanvulling van de aan de
ontheffing verbonden voorwaarden. Dit sluit
aan bij een globaler gesteld advies van de
Inspecteur voor de Volksgezondheid van 11
augustus 1983, waarin de voorschriften soms
te summier en te onduidelijk genoemd
worden. Overigens verwijst de Inspecteur
naar zijn vroeger uitgesproken mening, dat
het in principe niet juist is om ad hoe te

beslissen over de vraag of van het in de
verordening gestelde verbod afgeweken kan
worden: voor het onderhavige gebied zou eerst
onderzocht moeten worden o f in zijn totaliteit
de inbreuk op de bescherming van het
wingebied niet te groot wordt.
Op 27 januari 1984 zal een hoorzitting
plaatsvinden, te volgen dooreen uitspraak
van Gedeputeerde Staten op onbekende
termijn. Deze zal bepalen of wij tot een
procedure voor de Raad van State moeten
overgaan.
De bezorgdheid voor de Zandzee en de
irritatie over de vrijmoedigheid, die B&W
van Bussum zich kunnen veroorloven bij de
gratie van het schamel restant van een in
opzet mislukt en in hoofdzaak vernietigd
bestemmingsplan lijkt op de achtergrond te
raken bij de verontrusting over de gebrekkige
handhaving van een stuk milieuwetgeving.
Na alles wat er bekend is geworden over
omvangrijker gevallen van bodemvervuiling,
kunnen wij niet verbaasd zijn. Van een
deregulering op dit gebied moet verlangd
worden, dat de verantwoordelijkheden duide
lijk worden aangewezen, niet ondergestoven
kunnen worden door ambtelijke schermutse
lingen of spiegelgevechten of ritueel kwijtge
scholden door verkozen organen of Hoge
Colleges van Staat.
(wordt gevolgd)
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Literatuur
Boekbesprekingen

nostalgie wordt het afwisselende, harde, zeer van
de elementen afhankelijke bestaan van de
dorpelingen afgeschilderd.
Dertig jaar necrologien schrijven voor de krant en
vele aantekeningen van gesprekken bij de barbier,
in het café en in zijn winkel aan de Kortenhoefse
dijk vormen met talrijke afbeeldingen en docu
menten de basis voor zijn informatie over een
voltooid verleden tijd. Naar het goede van die tijd
toen men het nog niet zo goed had als nu krijgt de
lezer bijna heimwee.

Het jaarverslag No. 50 van de Stichting Gooisch
Natuurreservaat heeft ter ere van het jubileum een
feestelijk uiterlijk gekregen en schenkt natuurlijk
aandacht aan de viering van de verjaardag zelf.
Zoals altijd bevat het een veelheid aan gegevens,
waaruit wij een enkele releveren:
- terreinaankopen konden niet worden gereali
seerd
- op de lege tenthuisplaatsen worden nu caravans
toegelaten, maar in de algemene bezetting van
de kampeerterreinen kwam nog weinig
verbetering
- het wetenschappelijk onderzoek op de heidevel
den werd voortgezet
- gelukkig geen aantasting meer door het
heidehaantje
- de aanwezige papierbakken werden waar nodig
vernieuwd en aangevuld, maar hierbij moeten
wij uit eigen waarneming aantekenen dat op
sommige plaatsen de papierbakken óf perma- nent overvol zijn óf ontbreken.
Uit de feesttoespraak van de voorzitter citeren wij
nog dat het bestuur der stichting zich realiseert dat
het beheer van 1950 ha veelzijdig natuurgebied
gelegen tussen stedelijke bevolkingsconcentraties
een grote opgave inhoudt, waarbij conflicterende
belangen tot een afweging moeten worden gebracht.
Het is deze passage die ons de toekomst van het
natuurgebied in het Gooi toch weer niet met
onverdeeld vertrouwen tegemoet doet zien. Maar
de open dialoog met al degenen die geïnteresseerd
zijn in het behoud en beheer van het G.N.R. wordt op
prijs gesteld, zegt de voorzitter. Laat ons dan
hopen dat deze dialoog op de belangenafweging
zijn stempel zal drukken!

Bij voldoende aanmeldingen zal binnenkort
verschijnen: ’Bomen in de Gooise gemeenten’, van
G. Bootsman en D.O. Wijnands. Het zal een
uitgave worden van de Koninklijke Maatschappij
voor Tuin en Plantkunde, afdeling Hilversum. Het
boek bevat een honderdtal bladzijden met be
schrijvingen, wetenswaardigheden, pentekeningen
en straatvermeldingen. Formaat 20 bij 20 cm. Prijs
f 17,50.
U kunt intekenen door te schrijven naar de
KMTP, afd. Hilversum, Postbus 1002, 1200 BA
Hilversum.
Uit de tijdschriften
Natuur en Milieu, maandblad van de gelijknamige
stichting.
Een artikel over de roofvogelvervolging in
Nederland (sinds kort gaat het een aantal
roofvogelsoorten weer wat beter, nadat de meeste
roofvogels verdwenen waren; vnu worden ze weer
vervolgd), en over de actie om een natuurgebied in
Tasmanië te redden (’it is too important for future
generations to be destroyed!’). Veel nieuws en
publicaties met betrekking tot het milieu. (7e Jrg.
1985, nr. 12).

Zo zag ik mijn dorp, Klaas Spaan, Repro-Holland
B.V. Alphen aan den Rijn. 181 blz. f27,50.
Uitsluitend verkrijgbaar op Kortenhoefsedijk 171
Kortenhoef.

Op dit ogenblik wordt ongeveer 95% van alle
geproduceerde melk op de boerderij in een
koeltank opgeslagen, wat ingrijpende gevolgen
heeft voor het karakter van de melkveehouderij.
De sterfte van zeevogels door plastic kan een
aanduiding zijn dat plastics schade kunnen
berokkenen aan het maritieme milieu. Verder veel
kritische opmerkingen en informatie. (8e Jrg.
1984, nr. 1)

Klaas Spaan, (79) heeft heel veel van wat hij
in zijn lange leven in Kortenhoef heeft meege
maakt vastgelegd in een voortreffelijk geïllustreerd
boekje. Op zeer persoonlijke wijze brengt hij de
vele markante figuren die voor de eerste Wereld
oorlog een hechte dorpsgemeenschap vormden in
de langgerekte bebouwing tussen de plassen en het
veen tot leven. Door zijn karakteristieke taalge
bruik ’hoort’ men als het ware die veelal zeer
arme, hardwerkenden bij hun dagelijkse bezighe
den en de omgang met elkaar. Zonder misplaatste

Het Vogeljaar, Tweemaandelijks tijdschrift voor
vogelstudie en vogelbescherming.
Artikelen over Rui-onderzoek bij vogels en over
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Bos, M. en Noteboom, K.. Dansen uit Noordholland - met een elpee van de volksmuziekgroep
’Noorderkwartier’ uit Schagen.
Uitg. Dennis Music b.v. Hilversum 1983

herkenning van jongen door de moederen
vice-versa bij eenden. Verder een pleidooi voor het
behoud van de Meeslouwerpolder, vlak bij grote
stedelijke gebieden als den Haag, Leiden en
Zoetermeer. De polder, gedurende de laatste jaren
een paar maal gedeeltelijk opgespoten, heeft
slikvelden welke grote aantrekkingskracht op
steltlopers uitoefenen, en heeft zich tot een klein
vogelparadijs ontwikkeld. Tenslotte berichten en
nieuws uit ons land en daarbuiten. (31e Jrg. 1983,
nr. 5).

Haslach, Robert, Netherlands World Broad
casting
U.S.A. 1983
(over de Wereldomroep in Hilversum)
Heupers, E., Volksverhalen uit Gooi-en Eemland
en van de westelijke Veluwe. Deel 111.
Uitg. P.J. Meertens-Instituut Keizersgracht 569571 1017 DR Amsterdam, f40,-*

Een posthuum artikel van Jan P. Strijbos
geschreven ter gelegenheid van het veertigjarig
bestaan van de Vogelbeschermingswacht ’Zaan
streek’, waarin herinneringen aan Nol Binsbergen,
over wie verder in dit nummer nog meer. Een
reeks magnifieke foto’s als resultaat van de
jaarlijkse Vogelfotoparade, ditmaal 1983. Enige
foto’s bij het artikel over de verspreiding van de
ooievaar in 1983 doen daar nauwelijks voor onder.
Veel nieuws en informatie. (31e Jrg. 1983, nr. 6)

Van gaand en staand want Deel III. De zeilvisserij
voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Over de
plaatsen Huizen en Bunschoten-Spakenburg,
f79.50*
Renou, F., Hilversum in oude ansichten, deel II
140 blz. n. afbn., 2e druk.
Zalt-Bommel 1983. f 15,-*

De Kleine Ratelaar, contactorgaan voor Afd. Gooi
e.o. van het Instituut voor natuurbeschermingseducatie.

Spaan, Klaas, Zo zag ik mijn dorp. Kortenhoef.
Alphen aan den Rijn 1983 181 blz.m. afbn.
Verkrijgbaar bij de auteur te Kortenhoef f30,-,
Kortenhoefsedijk 171.

Jaarprogramma 1984, contactavonden, een artikel
over onze bossen in de winter (slot) en een pleidooi
voor de Vereniging van Vrienden van het Gooi,
met een opwekking lid te worden. (5e Jrg. 1983.
nr. 6).

Woltering, P.J., Archeologische kroniek van
Holland over 1982, deel I Noord-Holland art. in
Holland, oktober 1983, 15e jrg. no 5.
Hierin worden genoemd vindplaatsen e.d. in
Blaricum, bladz. 203. Hilversum Aardjesberg en
Corversbosch, 205, Naarden 232, Weesp 236.

Mensen Natuur, tijdschrift van het Instituut voor
Natuurbeschermingseducatie (I.V.N.).

Het leven en werken van Gretha en Adri Pieck,
van Holkema en Warendorff/Unieboek b.v.,
Weesp.
1983, 213 blz. m. afbn., f85,-*

Artikelen over grondstoffen en energie uit zee,
over de Achterhoek, en een schat van informatie
over werkgroepen op het gebied van de natuureducatie, nieuwe boeken, natuurbeheerswerk en
energie. (34e Jrg. 1983, nr. 5)
De Korhaan, verenigingsorgaan van de Vogelwerkgroep het Gooi e.o.
Bevat het programma van werkzaamheden voor
het eerste kwartaal 1984. Verder een reeks van
vogelwaarnemingen, impressies van een weekend
op Schiermonnikoog en tellingen van vogels. (17e
Jrg. 1983, nr. 6).
Nieuwe uitgaven
Overzicht van nieuwe uitgaven, samengesteld door
F. Renou, Nieuwe Bussummerweg 83a, 1272 CF
Huizen, tel 02152 - 58601. Voor vermelding van
nieuwe publicaties worden de gegevens gaarne
tegemoet gezien aan dit zelfde adres. De met*
gemerkte uitgaven zijn bij de boekhandel
verkrijgbaar.
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lijk een nieuwjaarsreceptie gehouden op het
museumkasteel. De Utrechtse tuinbouwschool
heeft veel werk verzet om de tuinen bij het kasteel
weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
Veel omgewaaid oud hout werd verwijderd en
nieuwe bomen aangeplant.

Actualiteiten
Ankeveen

De verzameling van het beroemde Loosdrechtse
porcelein heeft een interessante uitbreiding onder
gaan. Van de beroemde en zeldzame serie van elf
kleine bustes op sokkels, die van een patriotische
verering getuigen, bevonden zich er al zeven in het
museum. In een oude doos in Meerssen zijn nu de
twee afbeeldingen van de echtgenotes van Oldenbarneveld en van Hugo de Groot ontdekt, die
dankzij een subsidie van het Carel Nengermanfonds aangekocht konden worden en bij hun echt
genoten gevoegd. Misschien worden de twee nu
nog ontbrekende portretten ook nog eens
gevonden.

Dankzij een gift van het in 1981 opgeheven
Verveningsfonds Ankeveen-Oost, dat in de 17e
eeuw werd opgericht, is het de Vereniging tot
behoud van Natuurmonumenten mogelijk om een
aantal petgaten in het Ankeveens natuurgebied
weer open te leggen. Deze maatregel past in het
totale Beheersplan dat voor de instandhouding
van zoveel mogelijk verschillende door de ingreep
van de mens ontstane landschappen wil zorgen.
Bussum

Door het vertrek van de NOS uit de zogenaamde
Irene-studio in het centrum van Bussum heeft deze
voormalige kapel geen bestemming meer. (zie
TVE/VVG 1jrg. nr 2, blz. 89/101 en blz. 98/192)
De Historische Kring Bussum heeft nu een schrij
ven gericht aan B&W en de gemeenteraad van
Bussum met het dringende verzoek om dit oudste
monument van Bussum niet te slopen, maar het
een bestemming Oudheidkamer te geven. Tevens
zou er het materiaal betreffende de internationaal
bekende schrijvers, die in Bussum gewoond en
gewerkt hebben in kunnen worden onder
gebracht.

Monumenten

De Nationale Monumentenstudiedag 1984 wordt
op 18 april in de Pieterskerk in Leiden
georganiseerd door de Stichting NCM. Onderwerp
is Gemeentelijk Monumentenbeleid.
U kunt zich opgeven door f 55,- p.p. over te
maken op girorekening 29.66.786 t.n.v. Stichting
NCM, St. Antoniesbreestraat 69, 1011 HB
Amsterdam.

Een gedeelte van de topogratisch-historische
verzameling van de Bussumse kunstenaar/restau
rateur Jan Verhoeven zal worden aangekocht
door de gemeente. Voor de overige werken uit
deze verzameling moet nog een juiste oplossing
gevonden worden.
Laren

De Historische Kring Laren heeft in 1983 een
prijsvraag uitgeschreven om een monumentje te
ontwerpen voor de Gooise Stoomtram, die twee
jaar geleden haar honderdste verjaardag vierde.
Van de elf ontwerpen, die acht amateurkunstenaars hebben ingezonden is het ontwerp uitge
kozen van J.C. Steenbeek (uit Coevorden). De
jury bestond uit wethouder mw. I. Boogaard,
kunstcriticus J.P. Koenraads, Historische Kringlid W. Lanphen, Centraal Nederland afgevaar
digde drs. L.C. Peek, architect G. v.d. Pol, beeld
houwer Ek van Zanten en de Laarder Th. Bitter.
Loosdrecht

De Stichting Kasteel Sypesteyn en de Stichting
Vrienden van kasteel Sypesteyn hebben gezamen
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TVE-Activiteiten
Ankeveen. Kortenhoef. Oud Loosdrecht naar
Hilversum Zuid.
De tochten zullen worden georganiseerd op
zaterdag 10 maart (bij uitzonderlijk slecht weer
eventueel op 17 maart).
Samenkomst vanaf 9 uur in het restaurant van het
vliegveld Hilversum. Daar krijgt U dan een
briefing, toelichting op de vlucht en tevens een
kaart van het gebied waarover gevlogen wordt.

Vliegtocht boven het Gooi
Voor belangstellenden organiseert de ActiviteitenCommissie van TVE een vliegtocht boven het
Gooi. Het zal een unieke kans zijn om goed
gedocumenteerd het zo gevarieerde Gooise landschap van boven gade te slaan. Denkt U maar eens
aan het uitgestrekte Hilversum, de Brinkdorpen,
aan Naarden, de mooiste vesting in Europa, de
Naardermeer, de Buitens van ’s-Graveland en het
veenplassengebied!
Er bestaat een keuzemogelijkheid voor twee
vluchten. Te weten:
De Lange route, van ca. 30 minuten (kosten f65,p.p.). U vliegt dan van het vliegveld Hilversum
over Einde Gooi, Hilversum Oost, Laren, Eemnes,
Blaricum, Huizen, het Gooimeer, Almere Haven,
Naarden Vesting, Naardermeer, Ankeveen, V
Graveland, Kortenhoef. Oud Loosdrecht naar
Hilversum Zuid.
De Korte route, van ca. 15 minuten (kosten f 32,50
p.p.). U vliegt dan van het vliegveld Hilversum
over Hilversum centrum, Bussum, NaardenVesting, Naardermeer, Ankeveen, 's-Graveland,

U kun zich aanmelden uiterlijk vóór 1 maart
overdag telefonisch 02159-43610 's avonds 035835282. U gelieve daarbij Uw naam, adres,
telefoonnummer en voorkeur voor de Lange of de
Korte vlucht op te geven. De kosten kunnen de
dag zelve ter plekke worden voldaan.
Thema-oehtend 'Gooi op Kaarten'
Mede naar aanleiding van de reacties op de cursus
Gooise Historie, organiseert de Activiteiten Com
missie van TVE een speciale ochtend over histori
sche en actuele landkaarten van het Gooi.

\

\ \
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Ter gelegenheid van deze Open Dag zal het
volgende nummer van TVE/VVG geheel gewijd
zijn aan ’s-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen.
Nadere gegevens over de Jaardag zullen in het
tweede nummer worden gepubliceerd, waaronder
het volledige programma en een antwoordkaart
waarmee U zich op kunt geven voor deelname aan
de Jaardag 1984.

Aan de hand van voorbeelden, copieen, legenda’s
etc. zullen praktische oefeningen worden gedaan
die bij (historisch) onderzoek van belang zijn. Van
de meeste kaarten krijgt U een afdruk. Hiermee
kunt U een eigen unieke verzameling kaarten van
het Gooi starten.
De thema-ochtend Gooi op Kaarten zal worden
gehouden op zaterdag 28 april van 9.30 tot ca.
12.00 uur in het Cultureel Centrum De Vaart te
Hilversum. Kosten f 5,- p.p., ter plaatse te
voldoen.
De inleiders zijn E.E. van Mensch, medewerker
historische afdeling van het Cultureel centrum De
Vaart, hij zal historische kaarten en plattegronden
behandelen.
Drs. J.R. Rutgers, docent fysische geografie aan
het V.L. Instituut van de V.U. Amsterdam, zal
’actuele’ landkaarten zoals geologische-, geomorfologische, bodem- en topografische kaarten
behandelen.
Eventuele deelnemers kunnen zich uiterlijk vóór 1
april telefonisch opgeven: overdag 02159-43610 en
’s avonds 035-835282.

Reserveer in Uw agenda reeds nu:
zaterdag 19 mei - Jaardag TVE!
50 jaar Goois Museum
In het jaar 1984 zullen De Vaart en TVE aandacht
besteden aan het feit dat vijftig jaar geleden het
voormalige Museum voor het Gooi en omstreken
werd opgericht. Aan verschillende activiteiten
wordt op dit moment gewerkt zoals onder meer de
uitgave van een map met tekeningen van het Gooi,
de reproductie van de prent van Hilversum uit
1882, een aantal tentoonstellingen in De Vaart en
een speciaal nummer van het tijdschrift
TVE/VVG.
Op 29 maart a.s., de stichtingsdag van het Goois
Museum, zal in De Vaart een korte bijeenkomst
ter herdenking van 50 jaar Goois Museum worden
georganiseerd. Tevens zal bij deze gelegenheid de
expositie over de vijftigjarige geschiedenis van het
museum worden geopend.
Het accent van de herdenking ligt in december
1984 en januari 1985. In De Vaart zijn dan
gelijktijdig drie tentoonstellingen gewijd aan het
Gooise verleden.
- e e n expositie van werk van Gooise kunstenaars
over waardevolle plekken in het Gooi. Alle Gooise
kunstenaars zullen worden uitgenodigd recent
werk in te sturen.
-een tentoonstelling over opgravingen in het
Gooi.
- een opstelling van een groot aantal voorwerpen
uit het depot van de historische afdeling van De
Vaart.

TVE-jaardag in ’s-Graveland -19 mei 1984
De jaarlijkse Open Dag van TVE zal dit jaar
worden gehouden in ’s-Graveland, Kortenhoef en
Ankeveenen wel op zaterdag 19 mei.
De Open Dag - het jaarlijkse hoogtepunt van de
activiteiten van TVE - is toegankelijk voor de
begunstigers van TVE, de leden van de Vereniging
van Vrienden van het Gooi en alle overige
belangstellenden.
Het ochtendprogramma zal plaatsvinden in de
N.H. Kerk, Noordereinde te ’s-Graveland en
onder meer bestaan uit een ontvangst met koffie
vanaf 9.30 uur, de jaarvergadering van TVE, een
inleiding van de heer J. Daams over de waarde
van de natuur en architectuur in dit gebied,
toegespitst op het verveningsproces in de huidige
gemeente ’s Graveland. Voorts zal een aantal
daartoe uitgenodigde Historische Kringen hun
visie op dat thema geven. Na de lunch zal het
middagprogramma zich voltrekken in Korten
hoef, waar de mogelijkheid zal worden geboden
aan een rondvaart over de Kortenhoefse plassen
deel te nemen.
Tevens zal de heer A. Stork in het Regthuijs in
Ankeveen een lezing houden over de Stichtse plas;
ook daar bestaat dan de gelegenheid om het
natuurgebied te bezoeken.
Alle activiteiten tijdens deze Jaardag zullen gratis
toegankelijk zijn, met uitzondering van de lunch,
waarvoor de kosten extra laag kunnen worden
gehouden door inspanning van de leden van de
Historische Kring 'In de Gloriosa’.
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi
betogen zij, wordt het karakter van de bebouwing
langs de Vechtoever dermate veranderd dat al of
niet strijdigheid met de voorgenomen bestemming
uitdrukkelijk getoetst zou moeten worden. Dit nu
is niet gebeurd en bovendien is naar hun mening
ter plaatse een met alle normen spottende
bebouwingsdichtheid tussen de bestaande wonin
gen tot stand gekomen.
Artikel 19 van de W.R.O. geeft B&W de
mogelijkheid vrijstelling te verlenen van voor
schriften van geldende bestemmingsplannen, mits
G.S. vooraf verklaard hebben daartegen geen
bezwaar te hebben. Alvorens die verklaring af te
geven horen G.S. de inspecteur van de ruimtelijke
ordening. Dit artikel is het z.g. anticipatieartikel
dat een zekere beruchtheid heeft verkregen in de
loop der jaren. De overweging welke er aan ten
grondslag ligt is dat, wanneer een oud bestem
mingsplan in herziening is, het oude blijft gelden
tot het nieuwe van kracht is geworden. Echter kan
het maatschappelijk belang meebrengen dat de
ontwikkeling zo min mogelijk geremd wordt door
de herzieningsprocedure, waardoor een afwijking
van het bestaande plan verantwoord kan zijn als
reeds voldoende vaststaat dat de bepalingen
waarvan afgeweken wordt, niet gehandhaafd
zullen worden. Het is duidelijk dat bij de hantering
van deze bevoegdheid zowel het vaststellend als
het toezichthoudend gezag zeer grote voorzichtig
heid moeten toepassen.
In Weesp nu heeft zich bij herhaling het feit
voorgedaan dat door gebruikmaking van artikel
19 R.O. ontheffing van het geldend bestemmings
plan is verleend. In dit geval zegt het plan duidelijk
dat geen woonbebouwing langs de Vecht is
toegestaan. Toch is er de laatste jaren een rij
woonhuizen langs de Vecht verrezen. Hoewel
Weesp niet binnen onze directe gezichtskring ligt
vonden wij toch de gang van zaken ter plaatste
belangrijk genoeg om ons tot Gedeputeerde Staten
van Noord Holland te wenden met het verzoek er
speciale aandacht aan te geven. Weesp stelt nu dat
de bestaande bebouwingsmogelijkheden langs de
Vechtoever in de loop der jaren zijn benut.
Daarnaast zijn er veel woonschepen langs de
Vechtoever gemeerd, waardoor de stedebouwkundige visie van de bebouwingsvrije Vechtoever
achterhaald is. Immers om pragmatische redenen
kan niet tegen de woonschepen worden opgetre-

1. Randweg Oost - Verlengde Bergweg, Blaricum
In het vorige nummer (TVE/VVG, le jrg. nr. 4)
schreven wij over het installeren door de gemeente
van verkeerslichten op het kruispunt van de
Randweg Oost en de Verlengde Bergweg,
waardoor het tijdelijke karakter van deze laatste
weg weer een sterker eeuwigheids-accent lijkt te
krijgen. Daar het krediet, nodig voor deze aanleg,
door het provinciale bestuur moet worden
goedgekeurd hebben wij deze op het merkwaar
dige van de situatie gewezen. B&W van Blaricum
aan wie wij een afschrift van onze brief stuurden
wezen ons op een brief van 1974, waarin G.S. de
voor de aanleg van een weg ten behoeve van het
bouwverkeer van en naar het deelplan BijvanckZuid benodigde som van f175.000 goedkeuren,
mits deze n eg zat worden opgenomen in een voor dit
gebied te ontwikkelen bestemmingsplan. Op dit
ogenblik - midden december 1983 - ontvangen wij
antwoord van het provinciale bestuur op bedoelde
brief van October j.1. De onderhavige aansluiting op
de Randweg Oost - zo schrijven G.S. - heeft
betrekking op een nog nader vast te leggen
verbindingsweg, de Verlengde Bergweg o f een
variant daarvan met Blaricum-dorp. Bij besluit van
dezelfde datum als de brief aan ons hebben G.S.
het krediet voor de verdubbeling van de Randweg
Oost en ’t Merk inclusief de stoplichten op de
Verlengde Bergweg goedgekeurd. Maar door het
goedkeuren van het krediet, zo zeggen G.S. met
nadruk, doen zij geen uitspraak over de vraag of
de Verlengde Bergweg al of niet gehandhaaft dient
te blijven. Immers in het kader van de komende
bestemmingsplanprocedure, welke door de
gemeente Blaricum wordt voorbereid, zal deze
vraag aan de orde komen en G.S. behouden zich
de vrijheid voor om alsdan een beslissing te nemen
ten aanzien van de Verlengde Bergweg als
zodanig.
2. Zuidelijke Vechtoever te Weesp
Door bewoners van Weesp is begin 1983 bezwaar
gemaakt tegen de manier waarop het stadsbestuur,
met gebruikmaking van artikel 19 van de wet op
de ruimtelijke ordening, afwijkingen en ontheffing
en van het ter plaatse geldende bestemmingsplan
heeft verleend. Door deze verandering, zo
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den. Daar heb je ’t weer: eerst overtredingen
toestaan, dan met een zucht constateren dat het
kwaad al gedaan is en zeggen ’laten we het nu
maar sanctioneren!’ Let wel: oorspronkelijk werd
de Vechtoever grotendeels bestemd voor oeverland
en ruigte! Overigens waren B&W van Weesp het
wel met ons eens dat artikel 19 niet moet worden
toegepast indien een concreet bouwplan uitgangs
punt is en dit plan niet zou passen in hun
stedebouwkundige visie. Het provinciale bestuur
zegde ons een antwoord van G.S. toe en voegde
daaraan toe dat dit college iedere artikel 19
procedure op zijn mérites bekijkt. De stelling van
Weesp welke wij hierboven weergaven hebben wij
in onze brief aan G.S. onjuist genoemd, daarbij
argumenterend dat ook de plaatsen waar geen
woonschepen liggen in de bebouwingsmogelijkheden worden betrokken, zodat van de vrije toegang
van het publiek naar de Vechtoever niets
overblijft, laat staan dat er nog van ’oeverland en
ruigte’ gesproken kan worden. Juli 1983 gaven
G.S. aan B&W van Weesp de gevraagde
verklaring van geen bezwaar af, maar het kwam
het college voorshands zowel uit landschappelijk
als uit infrastructureel oogpunt onjuist voor om
tot een verdere verdichting van de langs de
Vechtoever aanwezige lintbebouwing te komen.
Nu echter is er een volgend geval. Hier adviseerde
de inspecteur ruimtelijke ordening geen bedenking
en te hebben tegen het opvullen van een gat tussen
twee bebouwde percelen aan de Vechtoever. De
verdichting van de lintbebouwing achtte hij
geenszins onaanvaardbaar.
Gelukkig had de directeur van de Provinciale
Planologische Dienst wel moeite met die verdich
ting, en niet zo’n beetje ook! De urgentie van het
geval sprak hem om te beginnen al niet erg aan.
Het wonen op een zeiljacht langs de oever van de
Vecht - zoals de aanvrager die een woning plus
een garage ter plekke wil bouwen doet - achtte de
directeur geen ruimtelijk argument om op het
aanpalende oevergedeelte de bouw van een
woning toe te staan. Zodat hij G.S. adviseerde de
verklaring van geen bezwaar te weigeren.
In september van het vorig jaar vond er een hoor
zitting plaats in Haarlem ten overstaan van het
Hoofd van het Bureau Gemeentelijke Planning
van het provinciale bestuur, waar oud-voorzitter
Loggere onze vereniging vertegenwoordigde.
3. Het Gooisch Natuurreservaat

Op 16 november 1983 vond een openbare
vergadering van het Algemeen Bestuur van het
G.N.R. plaats in het raadhuis te Hilversum. Het
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belangrijkste punt van de agenda was het
vaststellen van de beheersnota voor de komende
jaren. Op de concept-nota hebben 23 instanties en
milieuorganisaties (waaronder de Gooivrienden)
commentaar geleverd, welk commentaar gedeelte
lijk bij de uiteindelijke versie is gebruikt. Het
advies van de Wetenschappelijke Adviescommis
sie (W.A.C.) werd natuurlijk ter harte genomen,
en zo moet een weloverwogen beheersplan tot
stand gekomen zijn. Nadat het Dagelijks Bestuur
zijn visie op het geheel in een brief had samengevat
lagen de kaarten ter vergadering duidelijk op tafel
en de beheersnota werd dan ook zonder meer
aanvaard.
Door de ter vergadering aanwezige directeur van
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumen
ten in Nederland werd niettemin op verzoek van
de voorzitter van het G.N.R. een enkele suggestie
gedaan. Hij stelde enige vormen van bosbeheer
tegenover elkaar en vond dat de W.A.C. nu maar
niet te lang moet wachten met advies uit te
brengen, waarna het G.N.R. moet bepalen in
welke richting het met het bosbeheer in het Gooi
wil gaan. De voorzitter van het G.N.R. leek het
daarmee wel eens te zijn, maar wilde niet
overhaast te werk gaan en ook de resultaten van
wat elders gebeurt bij de beslissing betrekken. De
directeur van Natuurmonumenten wees er ten
slotte op dat iedere organisatie zijn eigen
doelstellingen moet preciseren en daarbij in de
eerste plaats letten op wat voor het eigen terrein
het beste is.
Een soortgelijke suggestie kwam bij het heidebeheer ter tafel. Er zijn cyclische processen aan de
gang en er is de kwestie van de neerslag en
natuurlijke processen die de grond beïnvloeden.
Voordat het onderzoek resultaten zal opleveren
zijn de heiden in het Gooi misschien al grotendeels
ter ziele. Dus ook hier kwam van de kant van
Natuurmonumenten het advies: laat de W.A.C.
z’n zegje zeggen en neem dan de beslissing!
Wat betreft de recreatie in het Gooi valt uit de
vergadering te melden dat, gezien de benarde
financiële positie van het G.N.R., het bestuur
zoveel mogelijk profijt wil trekken uit de grote
kampeergelegenheden Fanse Kamp en Heide
bloem, waarin het nodige geïnvesteerd is en die
dus hun geld moeten opbrengen. Zonodig zal het
soort van verblijf aangepast worden aan verande
rende vraag. Gewaakt zal dan echter moeten
worden of de druk op de omliggende terreinen niet
te groot zal worden. De Heer De Wit verzekerde
met nadruk dat daarop gelet zal worden.
Wat betreft het Werkplan 1984 hoorden we dat
geen grootschalig kappen meer zal plaats vinden.

Tot slot zij vermeld dat de voorzitter van de
W.A.C., Prof. de Vooüs, met ingang van 1984 zal
aftreden en door Prof. de Vink zal worden
opgevolgd. Aan de commissie zullen als leden
worden toegevoegd de heren Veenendaal (ecoloog
bij de provincie Noord Holland) en Landsmeer
(ecoloog in dienst van de gemeente Hilversum).

6. Plan 'Gooi- en I.Inteer' van de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders

Over dit plan berichtten wij in TVE/VVG, 1e jrg.,
nr. 2, blz. 205. Naar aanleiding van ons bezwaar
dat te veel werd uitgegaan van de trend uit het
verleden antwoordde de R.IJ.P. dat de kwantita
tieve recreatieve uitgangspunten actueel en con
form het Structuurschema Openluchtrecreatie
zijn. Daar dit schema van 1981 dateert en zelf ook
weer van oudere gegevens gebruik maakt zijn wij
niet erg onder de indruk van dit antwoord.
Ons tweede bezwaar betrof de ontgronding,
waardoor de watersport in de nabijheid van het
vogelreservaat ook voor jachten met grotere
diepgang mogelijk zou worden. De R.IJ.P.
antwoordt dat er langs het gebied nog een ca. 200
meter brede strook water blijft waar geen
zandwinning mag plaats vinden. Zodoende wordt
voldoende bescherming geboden aan de natuur
lijke oeverzone van het Gooimeer.
Tenslotte waren wij bang voor een concentratie
van oeverrecreatie en watersport bij het landhoofd
van de Stichtse Brug. Die recreatie, zo antwoordt
de R.IJ.P., is niet alleen van belang voor Huizen,
maar ook voor de regio. Maar overigens vallen
alle ontwikkelingen bij de Stichtse Brug formeel
buiten het betreffende plan en zullen worden
opgenomen in een nog op te stellen plan 'Stichtse
brug'. Wij zijn bang dat de concentratie van water
en oeverrecreatie op dit punt eenvoudig niet te
vermijden zal zijn.

4. Bestemmingsplan 'De Weesboom’ te Laren

In Maart van het vorig jaar schreven wij aan de
gemeente Laren over de mogelijkheid van een
beheersplan voor de Laarder Eng. (zie
TVE/VVG, le jrg.. nr. 2, blz. 204). Daarop kregen
wij van B&W van Laren aan het eind van 1983
antwoord. Dit college berichtte ons besloten te
hebben vooralsnog niet over te gaan tot het
ontwikkelen van een dergelijk plan. Financieel
acht het op dit ogenblik zo’n plan niet mogelijk,
gezien de daartoe met gebruikers en eigenaren af
te sluiten beheersovereenkomsten. Wel heeft het
college van B&W gevraagd naarde mogelijkheid
van rijkssubsidie voor een dergelijk beheersplan.
Verder schrijft B&W dat het kweken van
graszoden in het bestemmingsplan De Weesboom
gereglementeerd is via een aanlegvergunningsstelsel als bedoeld in artikel 14 van de wet R.O. Een
aanlegvergunning zal niet worden verleend wan
neer hierdoor strijd met de bepalingen van het
bestemmingsplan zou ontstaan.
Wat nu betreft ons bezwaarschrift tegen het
bestemmingsplan bij G.S. schrijft het gemeentebe
stuur van Laren ons nog geen gebruik gemaakt te
hebben van zijn wijzigingsbevoegdheid om de
bestemming Recreatie en landschapsbehoud te
wijzigen in de bestemming Recreatie, subbestemming volkstuinen (Rvt). Mocht dit in de toekomst
gebeuren dan zullen belanghebbenden in de
gelegenheid worden gesteld hun mening daarover
kenbaar te maken.
5. Asfalt-bitumenstort op terrein aan de Bergweg

B&W van Blaricum deden ons in december van
vorig jaar de verheugende mededeling dat, na
enige strubbelingen in het begin met de verant
woordelijke man. op dat moment ongeveer 90%
van het asfalt verwijderd was. B&W verwachtten
dat op korte termijn al het asfalt opgeruimd zal
zijn. Tegen de tijd dat dit nummer verschijnt zal
wel duidelijk zijn of dit zo is, maar in ieder geval
zijn wij het gemeentebestuur erkentelijk voor zijn
aandacht.
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leden onderling, wat hogere bedragen werden besteed
aan de excursies naar het Naardermeer en het
Kroondomein. Mede als gevolg van enkele incidentele
hogere uitgaven voor juridisch advies en de aanschaf van
een goed copieerapparaat wijst de jaarrekening een
nadelig saldo aan van f18.420,09 hetwelk op het kapitaal
in mindering is gebracht. Het kapitaal bedraagt daarna
op 31 december 1982 f60.620,37. Voorts verwacht de
penningmeester aan de hand van de aan de vergadering
voorgelegde begroting 1983 een verdere teruggang van
het kapitaal in het lopende jaar. Dit als gevolg van de
voor 1983 geraamde uitgaven voor het tijdschrift
T V E /W G (f42.000,-) en mede door de in de toekomst
uit te geven extra kosten voor juridische adviezen voor de
behandeling van onze bezwaarschriften tegen bestem
mingsplannen, c.q. het streekplan. Dit uitgavenpatroon
vormt dan ook de basis van het aan de vergadering voor
te leggen bestuursvoorstel om de minimum contributie
m.i.v. het jaar 1984 te verhogen tot f 15,- per lid. Op een
vraag van Ir. H.F. Loggere, die vindt dat de verhouding
tussen de kosten van het tijdschrift (f42.000,-) en de
verwachte contributiebetalingen voor 1983 (f50.000,-)
wel wat scheef getrokken is, antwoordt de penningmees
ter dat deze verhouding inderdaad te zwaar is en voor de
toekomst niet bestendigd kan blijven. Vandaar dan ook
het bestuursvoorstel om de minimumcontributie te
verhogen, wat dan voor het eerst sinds vele jaren - het
huidige bedrag werd zeker vóór 1973 vastgesteld - een
contributieverhoging zal zijn. Daarna komt aan de orde
punt

Notulen
Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van
de Vereniging van Vrienden van het Gooi, gehouden op
donderdag 19 mei 1983, in de villa ’Oud-Bussem’ aan de
Flevolaan 69 te Naarden.
Aanwezig zijn: het bestuur, met uitzondering van de
heren Dudok van Heel, Majoor en Voute; Dr. W.K.
Kraak, erelid van de vereniging; de heer D. Landsmeer,
ecoloog in dienst van de gemeente Hilversum, en 33
leden, onder wie twee leden van de Raad van Advies.
1) De voorzitter, de heer H.W.E. Dieperink, opent een
kwartier na 8 uur ’savonds de vergadering, zodat zij die
eerst naar de hofstede ’Oud-Bussem' geweest zijn, nu het
juiste adres hebben kunnen bereiken. Daarna schenkt hij
ruime aandacht aan de in gang gezette herziening van hei
Streekplan voor het Gooi en de Vechtstreek. Een
informatieve nota ’mogelijke ontwikkelingsrichtingen’
(oftewel ’mor’) van de provincie stelt alternatieven ter
discussie, zonder dat er vooraf gekozen is voor een
bepaald beleid, laat staan een conserverend beleid. De
nota biedt 3 alternatieven, gaat van elk de consekwenties
na, en zet in wezen de klok ongeveer 20 jaar terug door
een reeks al lang van de kaart verdwenen mogelijkheden
weer als actuele mogelijkheden ter tafel te brengen. De
oorzaak is vooral te zoeken in het dualistische
uitgangspunt, waaraan b.v. ook het G.N.R. laboureert:
- het behoud van het karakter van het Gooi
- het Gooi is tegelijkertijd een belangrijk woon- en
werkgebied.
Verzoening van die twee lijkt niet of nauwelijks mogelijk
zondereen keuze vooraf, en dat is een duik waaraan
geen politicus zich schijnt te willen wagen. Vóór 6 juli
1983 zullen de Vrienden hun standpunt aan G.S. bekend
moeten maken, waarbij het bestuur zal trachten
aannemelijk te maken dat het uitgangspunt het behoud
van het karakter van het Gooi dient te zijn.
In het vuur van zijn uiteenzetting vergeet de voorzitter
dispensatie van artikel 14 van de statuten te vragen, maar
daar niemand zich verzet tegen de gang van zaken kan de
vergadering niettemin geacht worden wettig gehouden te
zijn. Hij gaat vervolgens over tot agendapunt

5) Verslag van de commissie tot het nazien der boeken.
De commissie heeft schriftelijk geadviseerd de jaarstuk
ken goed te keuren, welk voorstel de vergadering
overneemt, waarmee tevens décharge aan de penning
meester voor zijn beheer en aan het bestuur voor het
geldelijke beleid over 1982 verleend wordt.
6) Begroting voor 1983.
Ir. R.F. Volz vraagt welk bedrag de verhoogde
contributie in 1984 naar schatting zal opleveren. De
penningmeester antwoordt dat dit ca. f15.000.- meer zal
bedragen. Daarmee zou dan tevens het huidige nadelige
saldo gedekt zijn. De heer D. van der Linden vraagt of er
een stijging van het ledental te constateren valt als gevolg
van het nieuwe tijdschrift. Het antwoord hierop luidt
bevestigend. Mevr. .LM. Soutcndijk is het met de heer
Loggere eens en vreest voor een versnippering van onze
middelen, waardoor het bedrag dat voor juridische hulp
beschikbaar moet blijven in gevaar zou kunnen komen.
De voorzitter antwoordt hierop dat 1983 nu eenmaal een
proefjaar is wat betreft onze publicatie en dat het
voorbarig zou zijn daaruit nu al conclusies te trekken.
Daar niemand verder meer het woord erover verlangt,
wordt de begroting voor het lopende jaar volgens het
ontwerp aangenomen.

2) Notulen van de ledenvergadering van 28 October 1982.
Er zijn geen opmerkingen of vragen, zodat de notulen
worden vastgesteld zoals afgedrukt in het Bulletin van de
vereniging van december 1982, no. 29.
3) Het jaarverslag van de secretaris over 1982 wordt voor
kennisgeving aangenomen.
4) Rekening en verantwoording door de penningmeester
over 1982.
Op verzoek van de voorzitter geeft de penningmeester
een nadere toelichting op het financiële verslag over
1982, zoals dat is opgenomen in het Tijdschrift
T V E /W G No. 2 van mei 1983. Hij vraagt de
vergadering enkele storende zetfouten in de cijfers te
willen verontschuldigen. Overgaande tot de actuele
cijfers stelt de penningmeester dat in 1982 bewust werd
gekozen vooreen ietwat ruimer financieel beleid in
verband met de voorbereidingen voor het gezamenlijk
uitgeven van het Tijdschrift TVE/VVG. Een en ander
had tot gevolg dat de posten Bulletin, drukwerk en porti
een belangrijke toename vertoonden, terwijl daarnaast
ter versteviging van de band met onze leden en van de

7) Voorstel tot wijziging van artikel 1 van het
huishoudelijk reglement.
De heer F...I. van Buschbach suggereert om de
differentiatie in de contributiebedragen voor het
persoonlijk lidmaatschap weg te laten en een gewoon
gezinslid maatschap in te stellen, maar na enige discussie
blijkt dat dit toch niet practisch is, zodat het
bestuursvoorstel onveranderd blijft en zonder verdere
discussie wordt aangenomen.
Artikel 1 van het H.R. zal alsvolgt luiden:
De gewone leden, natuurlijke personen, betalen een
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verdere juridische stappen. De heer G. Sourendijk wijst
erop dat de in deze vergadering herhaaldelijk ter spral
gekomen problemen ook politieke facetten hebben.
Maar hij ziet geen politici! Hij adviseert daarom meer
informatie aan de gemeentelijke en provinciale bestuur
ders te verstrekken. De voorzitter antwoordt dat dit een
goede gedachte is, waarbij wij echter voorzichtig moeten
zijn om niet zelf in de politiek betrokken te raken. De
heer Soutendijk vindt dat de voorzitter zijn bedoeling nog
niet ten volle begrepen heeft. Wat hij wil is Hat meer
algemene informatie over onze doelstelling en de
middelen om die te bereiken aan politici wordt verstrekt,
niet alleen in bepaalde gevallen. De voorzitter zegt dat
het bestuur de Provinciale Staten uitvoerig zal
voorlichten over onze gedachten betreffende het
streekplan. Daarbij moeten wij een overzicht zien te
krijgen van de samenhang van de betrokken problemen.
Zo zijn b.v., zo stelt hij. de verwachtingen van
bevoikingsgroei en welvaartsstijging, waarvan de samen
stellers van de 'm .o.r.' nota uitgaan. verouderd.
De heer Vol: vraagt in hoeverre b.v. raadsleden
belangstelling in ons hebben. Gerichte ledenwerving
onder raadsleden zou een nuttig middel kunnen zijn. De
heer Toet kan zich ook als het ware het spiegelbeeld van
deze figuur indenken: Laten de Vrienden raadslid
worden! Mevr. N. Bierstcker-Vonk bekent zelf raadslid te
zijn en te weten hoe moeilijk het is de juiste hoeveelheid
informatie te verstrekken. Informatie die genoeg geeft en
voor de ontvanger nog te verteren is. Hierna is men het
erover eens dat deze kwestie zeker belangrijk genoeg is
om zorgvuldig bestudeerd te worden. De voorzitter zegt
toe dat het bestuur zich er in zal verdiepen en ook van de
ervaring van Mevr. Biersteker graag gebruik zal maken.
De heer Hor. natuurwachter, vraagt hoe het staat met
de beveiliging van natuurwachters. Over de mogelijkheid
van het gebruik van portofoons heeft hij niets meer
gehoord. Nee. antwoordt de voorzitter, dat is door de
autoriteiten afgewezen. Maar hij zegt toe nog eens
opnieuw te zullen bekijken of er op andere wijze wat
bereikt kan worden. De heer Bor vindt ook dat hij
weinig van de heer Majoor merkt, die toch namens het
bestuur de contacten met de natuurwachters in stand zou
houden. Daar de heer Majoor niet aanwezig is zal dit
punt zo gauw mogelijk met hem worden opgenomen. De
heer Loggere vraagt wanneer het streekplan gereed moet
zijn. De voorzitter antwoordt dat de agenda voor alle
fasen van voorbereidingen inspraak door de provincie
nauwkeurig is bepaald en dat het streekplan over twee
jaar moet zijn vastgesteld. In deze eerste, informatieve,
fase moeten wij vóór 6 juli a.s. commentaar leveren op de
’mor’. Niemand verlangt verder het woord, zodat de
voorzitter om kwart over negen de vergadering met een
woord van dank voor ieders aanwezigheid sluit.

jaarlijkse contributie van minstens f 15,-. Het tweede en
volgend lid van een gezin betaalt een jaarlijkse
contributie van minstens f 10,-. Natuurlijke personen
kunnen lid voor het leven worden door betaling ineens
van f250,-. rechtspersonen - gewone leden - betalen een
jaarlijkse contributie van minstens f75,-. De contributie
is verschuldigd op het tijdstip van toetreding en,
behoudens bij lidmaatschap voor het leven, voorts op 1
januari van elk jaar. Leden die toetreden na 1 oktober
van enigjaaren hun contributie direct voldoen, zijn voor
het daaropvolgende verenigingsjaar geen contributie
verschuldigd.
8) Benoeming van de commissie tot het nazien der
boeken over het lopende verenigingsjaar.
De heer Volz heeft het lidmaatschap van deze commissie
nu drie jaar achtereenvolgens bekleed, zodat hij zich niet
meer beschikbaar stelt. In zijn plaats wordt benoemd de
heer Loggere, zodat voor het jaar 1983 de commissie zal
bestaan uit de heren Toet. Bekhof en Loggere.
9) Het verslag van de Natuurwacht over 1982 wordt voor
kennisgeving aangenomen, onder dankzegging aan de
heer Kamies en de zijnen voor het in het afgelopen jaar
gepresteerde.
10) Bestuursmutaties.
Aan de beurt van aftreden is de voorzitter zelf. die niet
meer herkiesbaar is. In de aldus ontstane vacature en ter
vervulling van de nog steeds vacante plaats in het bestuur
heeft dit candidaat gesteld de heren Di s. //. van
Goudoever en W..LR. Nugteren. Er zijn geen tegencandidaten gesteld en de vergadering stemt door applaus in
met beider benoeming, zodat zij als zodanig zijn
benoemd. Verder stelt het bestuur voor tot voorzitter te
benoemen de heer././f. Brikkenaar van Dijk. die reeds
enkele jaren lid van het bestuur is. De scheidende
voorzitter wenst het bestuur onder zijn nieuwe leiding
veel sterkte toe om de vele problemen welke het zullen
bestormen te kunnen oplossen. De vergadering geeft met
applaus te kennen met de benoeming van de heer
Brikkenaar van Dijk in te stemmen, zodat deze als
voorzitter is benoemd. Deze gaat vervolgens over tot het
voorlaatste agendapunt, de
11) Rondvraag en neemt als eerste zelf het woord om
enkele woorden van welgemeende dank namens de
vereniging tot de zojuist afgetreden voorzitter te richten.
De heer Dieperink heeft de vereniging acht jaren als
bestuurslid gediend, waarvan de laatste twee als
voorzitter, en als zodanig veel voor de Vrienden gedaan.
Hij heeft een voortreffelijke kennis van het Gooi en die
steeds goed benut om voor het behoud van onze streek in
de bres te springen. In het bestuur zal zijn leiding node
gemist worden. De dank van de vereniging wordt nog
eens onderstreept door een warm applaus. De heer N.H.
Benninga vraagt vervolgens het woord en leest een
pleidooi voor het bezoekerscentrum Gooylant voor. dat
hij gaarne gevestigd zou willen zien. Hij nodigt de
vereniging uit daaraan mee te werken. De voorzitter zegt
toe dit onderwerp in een komende bestuursvergadering
weer aan de orde te zullen stellen. De heer Loggere
vraagt naarde situatie met betrekking tot de Zandzee.
Hierop antwoordt de voorzitter dat de commissie voor
de bezwaarschriften aan de gemeenteraad van Bussum
heeft geadviseerd onze bezwaren tegen de bouw van een
tennishal op de plek van de Zandzee op formele gronden
niet ontvankelijk te verklaren. Het bestuur overweegt nu

Na de pauze vertellen de heren Drs. H. van der Lans en
Drs../. Meulenbroek over het vrijwillig natuurbeheer in
Nederland, de eerste in het algemeen, de tweede over het
werk in het Spanderswoud in het bijzonder. Naar beider
verhaal, boeiend en met het oog op de vele verontrustte
vragen die gesteld worden over wat er toch in het
Spanderswoud gebeurt, zeer zinvol, wordt met veel
belangstelling geluisterd. De kleurendia’s welke er bij
vertoond worden, geven een goede illustratie van de
ondergrond en de bedoeling van het vrijwillig natuurbe
heer. Een hartelijk applaus van de vergadering zet na
afloop kracht bij aan de dankwoorden van de voorzitter,
die daarmee tegen elf uur de bijeenkomst sluit.
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Notulen van de algemene ledenvergadering van de
vereniging van Vrienden van het Gooi, gehouden op
donderdag 20 oktober 1983, in het gemeentelijk cultureel
centrum 'De Vaart’ te Hilversum.

Aanwezig: 23 leden, onder wie 1 erelid, 7 bestuursleden
en 15 gewone leden.
1. De voorzitter, Mr. J.E. Brikkenaar van Dijk, opent de
vergadering met een woord van welkom, in het bijzonder
tot Dr. Kraak en de gastheer van de avond, de heer E.E.
van Mensch. Hij hoopt dat de kleine familiekring tot een
ongedwongen gesprek zal leiden.
2. Vervolgens gaat de voorziter over tot enkele
mededelingen.
a. Enquête Tijdschrift.
Van de enquête is ruim gebruik gemaakt. Tot 15 oktober
kwamen 891 antwoorden binnen, waarvan 858 voor en
33 tegen doorgaan met het gecombineerde tijdschrift van
T. V.E. Van de antwoorden waren er van de
Vrienden 660 voor en 21 tegen. Van T.V.E. donateurs
131 voor en 10 tegen. Van leden en donateurs van beide
67 voor en 2 tegen.
Van de positieve reacties waren er 545 zonder
commentaar of met uitsluitend een woord van lof; van
de overigen werd min of meer uitvoerig commentaar
ontvangen. Dit wil zeggen, constateert de voorzitter, dat
de samenwerking met T.V.E. in het tijdschrift bestendigd
zal blijven mits het ook financieel haalbaar is en blijft.
Het vierde nummer komt in december a.s. uit, zodat nog
geen volledig financieel overzicht beschikbaar is. De
cijfers zullen echter door de beide besturen samen
zorgvuldig bekeken worden, alvorens een definitief
besluit genomen zal worden.
b. De commissie uit de provinciale staten welke zich met
de herziening van het streekplan bezig houdt, gaf
gisterenavond aan hen die schriftelijk op de m.o.r.-nota
gereageerd hebben, gelegenheid ook mondeling nadere
korte toelichting te geven. Er werden goede opmerkingen
gemaakt, er kwam wel veel eigen belang naar voren en
zonder enige spraakverwarring was de discussie ook niet,
zo geeft de voorzitter zijn totaalindruk weer. De heer./.
Kwantes gaat hierop wat nader in. De bewoners van de
Diependaalselaan in Hilversum waren, volkomen
begrijpelijk, voor de aanleg van de Zuiderheideweg.
Voorstanders van de sneltram pousseerden hun idee dat
door tegenstanders van de Gooiboog van de spoorwegen
verwelkomd wordt. Maar welke oplossing dan ook gaat
tenkoste van natuurgebied, het behoud waarvan hij toch
als een nationaal belang ziet. Deze opmerking geeft
mevrouw.LM. Soutendijk gelegenheid om op te merken
dat het sneltramtracé stukken Tafelberg zal kosten. De
voorzitter vraagt zich af of een sneltram ooit zal renderen
en trekt alleen daarom al de haalbaarheid van het plan in
twijfel. De heer A. Mulders vraagt of een grote groep
achter het sneltramprojekt staat, maar de heer G.
Soutendijk meent van niet. Resumerend constateert de
voorzitter dat het standpunt van onze vereniging met
betrekking tot het streekplan blijft dat het ons in principe
gaat om besparing van groen en dat dit bij de herziening van
het streekplan het leidend beginsel moet blijven. De heer
Jolles sluit hierop nog even aan met zijn recente ervaring
tijdens een zitting van de Raad van State over het beroep
tegen het b.p. 'Laegieskamp’ van de gemeente
Hilversum. Hier blijkt de op de streekplankaart aan de
oostelijke oever van de Karnemelksloot gegeven
bestemming ’Natuurbehoud’ niet gehonoreerd te zijn,
daar er sportvelden op geprojecteerd zijn. Ter zitting
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bleek duidelijk dat iedere beslissing op het gebied van
ruimtelijke ordening een afweging van belang is, waarbij
natuur zo nodig voor commercie, sport of wat ook zou
moeten wijken!
3. Rondvraag. De heer W. K. Kraak zou graag met het oog
op het opbergen een duidelijke aanduiding van jaargangen
nummer van het tijdschrift van buiten zichtbaar hebben.
De heer A.M. Voute wil voor het tijdschrift een opbergsys
teem hebben en de heer IV.J.B. Nugteren zou een index
waarderen. De voorzitter zegt toe deze vragen in de redactie
aan de orde te stellen. De heer Soutendijk zou een apart
nummer van het tijdschrift aan het thema milieubedreiging
gewijd willen zien; denk aan de zure regen! Hierop haakt
Ing. J.P. Dhont (rentmeester G.N.R.) in door te bevestigen
dat het kalkarme Gooi de gevolgen van zure regen in sterke
mate zal ondervinden, maar hij waarschuwt voor een
paniekstemming, omdat tenslotte nog maar weinig van dit
verschijnsel bekend is. De heer.//»-. Ir. ./ Röell waarschuwt
tegen de huidige tendens veel milieubederf nu maar aan de
zure regen te wijten. Aan de hand van een reeks voorbeel
den uit zijn eigen omgeving (Noord ’s-Graveland) illu
streert hij hoe de watervervuiling, welk al heel lang aan de
gang is, de verlaging van het grondwaterpeil en de gewij
zigde beplanting oorzaak van veel kwaad zijn dat nu maar
gemakshalve aan de zure regen geweten wordt maar er
niets mee te maken heeft. De voorzitter dankt de heer Röell
voor zijn woorden en nodigt hem uit zijn licht niet onder de
korenmaat te houden, maar iets van zijn ervaringen kennis
voor het tijdschrift ter beschiking te stellen. Daarna krijgt
de heer E É van Mensch het woord. Deze geeft een beknopt
overzicht van het ontstaan van de historische afdeling van
De Vaart. Ten behoeve van de Gooivrienden heeft hij een
selectie van oude kaarten uit de verzameling ter bezichti
ging gereed gelegd, en ook de afdeling archeologie biedt
veel interessants. De vergadering dankt de heer van
Mensch met een hartelijk applaus voor zijn woorden en
voor de moeite welke hij heeft besteed aan het ten toon
spreiden van het waardevolle dat de collectie biedt. Na het
genot van een kop koffie wordt van de gelegenheid om door
de zalen te lopen dankbaar gebruik gemaakt, waarbij
slechts met spijt te constateren valt dat zo weinig leden
aanwezig waren. De laatste bezoekers van deze vergade
ring verlaten omstreeks kwart voor elf het gebouw.

Jaarlijkse Algemene Jaarvergadering wordt
gehouden op donderdag 17 mei in ’t Spant te
Bussum, aanvang 20.00 uur. Besproken zal
worden o.a. het Streekplan. Ir. A. Stork zal een
speciale inbreng aan de discussie leveren.

Wandelexcursies voorjaar 1984
Zaterdagavond 10 maart: uilen-excursie in het
bosgebied bij kasteel Groeneveld. Samenkomst op
de parkeerplaats achter het kasteel, te bereiken
over de Zandheuvelweg en de Wildenburglaan,
vanaf Hilversum komend even voorbij de kwekerij
S.B.B. Vertrek 21.00 uur. Duur ong. 1'/, uur.
Leider E.P. Klomp, tel. 035-11634.
Zaterdag 24 maart: wandeling op Bantam en
Schaep en Burgh. Samenkomst bij het toegangs
hek Bantam aan de Fransche Kampweg. Leider de
heer Klein, lid natuurwacht. Vertrek 10 uur, duur
2 uur.
Zaterdag 14 april: wandeling in het Laarderwasmeergebied. Samenkomst bij het toegangshek aan
het einde van de Meerweg in Hilversum, achter het
gebouw van Philips aan de Kamerlingh Onnesweg. Leiders de heren Klomp en Klein. Vertrek 10
uur, duur 2 uur.
Zaterdag 5 mei: wandeling op de landgoederen De
Beek en Oud-Bussem. Dit is een aangepaste
wandeling voor hen die wat moeilijk ter been zijn
of om andere reden een laag tempo hebben.
Daarom zullen duur en tempo aan de deelnemers
overgelaten worden. Er zullen enige begeleiders
zijn. Samenkomst bij de ingang van De Beek aan
de Oud Blaricumseweg en Flevolaan te Naarden.
Vertrek 10 uur. Graag telefonisch aanmelden
02159-15995 of 33895.
Zondag 20 mei: wandeling door het gebied van de
Woensberg en de Warandebergen. Samenkomst
bij de begraafplaats aan de Woensbergweg.
Vertrek 10 uur, duur 2 uur.
Voor alle inlichtingen kunt U de heer Kamies
bellen, 02159-15995.

De Penningmeester van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi heeft moeten
constateren dat bij de contributiebetalingen
1984 nog niet alle leden zich bewust zijn
geweest dat op de ledenvergadering van mei
1983 het minimum van de jaarlijkse contribu
tie verhoogd is tot f 15,- per persoon. Hij
vestigt daarom met nadruk de aandacht
hierop met het verzoek er in elk geval voor
1985 rekening mee te houden!

Varia
J. Daams, (geb. 1915). Tot 1975 werkzaam als researchmedewerker op landbouwkundig gebied. Geïnteresserd
in de historische ontwikkeling van het landschap.
Publiceerde vooral op myconologisch gebied. Redactie
lid T V E /V V G .

Dr. W .K. Kraak (geb. 1914). Classicus. Tot zijn
pensionering leraar klassieke talen en conrector aan het
Nieuwe Lyceum te Hilversum. Van 1968 tot 1972 was hij
vLe-voorzitter van de Vereniging van Vrienden van het
Gooi. Maakt thans deel uit van de Raad van Advies.
Ontving in 1974 het erelidmaatschap van deze
Vereniging. Lid van de redactie van het T V E /V V G tijdschrift.
W.J.B. Nugteren, geb. 1942, woont in Bussum.
Studeerde na zijn middelbare schoolopleidinglndustriële
Vormgeving in Eindhoven. Behartigt Public Relations en
Publiciteit voor de Rabobank in Amstelveen.
J.V.M. Out (geb. 1941). Hoofd Mariaschool Eemnes.
Publikaties: Die van Lage Bussum, Eemnes in oude
Ansichten deel 1 en 2, Honderd jaar Katholiek onderwijs
in Eemnes; vele artikelen in TVE, jaarboek Oud Utrecht
en Nederlandse Historiën.

Verantwoording van de illustraties

Coll. J.V.M. Out, Eemnes:
Oude ansichten II nr. 29, 5,
Oude ansichten I nr. 27,9, 13, 15
Coll. Gem. Archief Naarden: 14
Dordracum illustratum, Dordrecht G.A.: 18
Coll. De Vaart, Hilversum: 20, 22
Coll. H.H.M . Meyer, Bunde(L): 25
Coll. Kraak, Bussum: 28
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De spaarbank in de buurt is er voor al uw bankdiensten.

"U zei dus:

allo bankdiensten?"
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Alle! En mèt die persoonlijke aandacht die uw spaarbank kenmerkt.
• bankgirorekening
• Eurocheques/
Betaalcheques
• systeemsparen
• sparen
• doorlopend krediet
• hypotheken
• persoonlijke lening
• verzekeringen

• effecten
• buitenlands geld en
reisverzekeringen
• reischeques
• kluisloketten
• speciale bankrekeningen
voor jongeren
• Zilvervloot Rekening
• altijd een kantoor in de buurt

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank

5

Midden Noord en Oost Nederland

spaarbank
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Rabobank S
staat dicht bij u

d u o iii

Hier en in de andere duizend
dorpen en steden van ons land
zijn in het verleden de
coöperaties ontstaan die we
nu kortweg de Rabobank noemen.
Daarom is de Rabobank van
oudsher overal diep geworteld.

Stichting Tussen Vecht en Eem’
Doelstellingen

Dagelijks bestuur

• Bevorderen van de belangstelling voor en de kennis
van het Gooi en omgeving in historisch perspectief.
• Het behoud van waardevolle terreinen, gebouwen of
voorwerpen in deze regio.
• Het bevorderen van samenwerking tussen organisaties
die zich met het bovenstaande bezighouden.

voorzitter
Mr. W.G.M. Cerutti, J.P. Coenstraat 77, 1215 KP
Hilversum, 035-19471
secretaris
Mr. D.C.J. Bakker, Brinklaan 18b, 1404 ET Bussum,
02159-12846
penningmeester
K. Kool, Jagerspad 31, 1251 ZW Laren, 02153-15680
leden
E. A.M. Scheltema-Vriesendorp, Turfpoortstraat 39,
1411 EE Naarden, 02159-43610
H.E.W. Kwak, Statenlaan 32, 1405 EX Bussum,
02159-35692

Hoe bereikt TVE haar doelstellingen
• TVE geeft, tezamen met de Vereniging van Vrienden
van het Gooi, een 4x per jaar verschijnend tijdschrift
uit.
• TVE geeft ook andere publicaties uit, zoals historische
wandel- en fietsfolders en bereidt een serie publicaties
voor: de 'Gooise Historische Reeks’.
• TVE onderneemt allerlei acties om cultuur- of natuur
historisch waardevolle zaken te behouden.
• Iedere 10e van de maand een informele bijeenkomst in
de Turfloods te Naarden, de z.g.n. ’tiende kout’.
• Jaarlijkse Open dag.
• Tentoonstellingen, lezingen, bijeenkomsten, excursies.
• Jaarlijkse Cursus Gooise Historie.
• Steun bij historisch onderzoek, studie en activiteiten.
• TVE streeft naar het totstandkomen van een Streek
archief en Streekmuseum.

Organisatie
Binnen het Algemeen Bestuur (AB) van TVE zijn ca. 25
lokale en regionale organisaties op historisch en
aanverwant gebied vertegenwoordigd. Voorts kent het
AB leden die daarin op persoonlijke titel zitting hebben.
Uit en door het AB is een Dagelijks Bestuur gekozen dat
op dit moment uit 5 personen bestaat.

Historie
TVE is opgericht op 22 mei 1970. TVE vormt echter in
feite de voortzetting van de in 1934 opgerichte Stichting
'Museum voor het Gooi en omstreken’, later Vereniging
van Vrienden van het Goois Museum, welke in 1969
werd opgeheven en waarvan de bezittingen zijn onder
gebracht in de historische afdeling van het Cultureel
Centrum de Vaart in Hilversum.

Werkgebied
Het werkgebied van TVE omvat het Gooi, de Noorde
lijke Vechtstreek en het Oostelijk randgebied en beslaat
de gemeenten: Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes, ’sGraveland, Hilversum, Huizen, Laren, Loosdrecht.
Muiden, Naarden, Nederhorst den Berg, Nigtevecht en
Weesp.

Activiteitencommissie
voorzitter
H.E.W. Kwak, Statenlaan 32,1405 EX Bussum,
02159-35692
leden
C. van Aggelen, Siriusstraat 24, 1223 AN Hilversum
F. van Boetzelaer, Biesboschstraat 63, 1078 MP
Amsterdam, 020-768343
E.A.M. Scheltema-Vriesendorp, Turfpoortstraat 39, 1411
EE Naarden. 02159-43610
TVE-bijeenkomst
Iedere tiende van de maand een informele bijeenkomst
voor leden én belangstellenden in de wijnboutique en
bistro De Turfloods, Nieuwe Haven 33, Naarden, vanaf
20.00 uur, de z.g.n. ’tiende kout’.
Losse nummers
Tot 1983 zijn van het TVE-tijdschrift 64 nrs. verschenen,
met in totaal ca. 400 artikelen, 2275 blz. en 500
illustraties. Vele nummers zijn nog verkrijgbaar. Prijs
f 4 ,-(voor normale nummers) en f 10,-voor speciale
nummers (meer dan 100 blz.); (excl. portokosten).
Bestellen bij de penningmeester K. Kool, 02153-15680.
Lidmaatschap
U kunt zich als donateur van TVE aanmelden door
overmaking van minimaal f 17,50 op rek.nr. 47.62.75.199
Amro-Bank Laren (gironr. van de bank 32750) t.n.v.
TVE. Nieuwe donateurs ontvangen alle in het kalender
jaar dat men lid wordt verschenen nummers gratis.
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