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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.
•  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 Natuur-
wacht, welke tot taak heeft ontsiering en misbruik van
de Gooise gronden tegen te gaan.

•  Minstens twee maal per jaar worden ledenvergade
ringen gehouden, 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.

Historie
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.

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-giro-
kaart ter betaling van de jaarlijkse contributie) hebben
leden vrije toegang tot de volgende landgoederen, onder
de voorwaarden die bij de ingang zijn aangegeven:
’Bantam’ aan de Fransekampweg te Bussum, ’De Beek’,
aan de Oud-Blaricummerweg te Naarden, ’Oud Bussem’
ingang Oud-Bussummerweg of Bikbergerweg te Huizen,
’Boekesteyn’ aan het Noordereind te ’s-Graveland en
’Oud Naarden', in- en uitgang bij de boerderij ’Oud
Naarden’ aan de Oud-Huizerweg te Huizen.

Bestuur
Voorzitter
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,02159^45501
Secretaris
H. Starink, Sparrenlaan 21, 1213 SM Hilversum,
035-44344
Penningmeester
J.G. Oost Lievense, Groot Hertoginnelaan 36, 1405 EE
Bussum, 02159-16313
Leden
Drs. H. van Goudoever, Jan Hamdorfflaan 18, 1251
NM Laren, 02153-82555
H.C. Majoor, Henriëtte Roland Holst, Hof 5, 1251 TA
Laren, 02153-15575
W.J.B. Nugteren, Papaverstraat 11, 1402 CV Bussum,
02159-13145
Dr. A.M. Voute, van Lyndenlaan 8. 3768 MG Soest,
02155-15573

Raad van Advies
Dr. C. Cup, Spoorlaan 30,1406 ST Bussum
Drs. H.W.E. Dieperink, Jagerspad9, 1251 ZV Laren,
02153-83615
Mr. M.W. Jolles, Larixlaan 10,1213 SZ Hilversum,
035-14227
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

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

Secretariaatsadres
Sparrenlaan 21, 1213 SM Hilversum, 035^44344

N.B. Verzoeke alle post voor de penningmeester of de
ledenadministratie en excursies rechtstreeks naar de
betreffende adressen te zenden.
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De zwadetijns, die de Gooiers wel, en
de keurmede,
die ze al dan niet verschuldigd waren aan het St.-Janskapittel te
Utrecht

T. van Tol

Inleiding

Teneinde het onderstaande iets gemakkelij
ker leesbaar te maken, worden hier - zij het
enigszins vooruitlopend op het navolgende
betoog, en iets minder genuanceerd - enige
begrippen omschreven, die herhaaldelijk ter
sprake zullen komen.
Op bepaalde landerijen in het Gooi drukte
tot ruim drie eeuwen geleden de zogenaamde
St.-Janstijns, een tijns te voldoen aan het
St.-Janskapittel te Utrecht. Daarbij dient een
onderscheid gemaakt te worden tussen het
tijnsplichtige hooiland en het tijnsplichtige
bouwland. Ter voorkoming van misverstand
zij er op gewezen, dat deze tijns geen pacht
was of erfpacht.
Voor het hooiland gold de zogenaamde
zwadetijns. De naam zwad hangt uiteraard
samen met de naam van een regel afgemaaid
gras. Deze tijns was een kooptijns, dat wil
zeggen een tijns die jaarlijks verschuldigd was
over elke zwad of suamaat land, die men in
vol eigendom bezat, en welke aangekocht
was van het St.-Janskapittel. De grootte van
één zwad bedroeg in de breedte 1 roe
(ongeveer 3,77 m), en in de diepte tot zover
het land zich ter plaatse uitstrekte. Per zwad
werd jaarlijks een tijns van 1 groot =  '/,
stuiver betaald. Het land was vrij verkoop
baar en vererfbaar.
Het bouwland werd vermoedelijk in grotere
kavels uitgegeven, ter breedte van 12 a 13 roe,
en wederom zo diep als het land zich
uitstrekte. Over deze gehele kavel betaalde
men vermoedelijk slechts 1 groot als jaarlijkse
tijns. Ook deze grond was vrij verkoopbaar
en vererfbaar; doch vermoedelijk was men
daarover bij erfopvolging, dus als de
tijnsplichtige was overleden, een geschenk

verschuldigd, meide of mede genaamd, en wel
ter keuze of keur van de landheer; in dit geval
het St.-Janskapittel. Deze mocht hiertoe het
beste stuk uit de nalatenschap kiezen,
bijvoorbeeld de beste koe, of een paard, of
het ’Paasbeste’ kledingstuk van de overle
dene, waarin hij naar de communie placht te
gaan.
Het land waarop deze keur rustte, heette
keurland; en de aan de keurmede onderwor
pen personen heten keurmedigen. De keur
mede vormde een zeer lichte graad van
horigheid, en de keurmedigen onderscheid
den zich verder in niets van vrije lieden. Zij
exploiteerden hun land voor eigen rekening;
zij waren geen herediensten aan de landheer
verschuldigd, noch een pacht, noch een
gedeelte van de oogst. Behalve de zeer lage
jaarlijkse recognitie-tijns, was er alleen bij
versterf het beste stuk uit de nalatenschap
verschuldigd.

De horige was aan zijn heer gebonden, en aan
de grond, die hij voor hem moest bewerken,
opdat deze niet braak zou liggen. Hiervoor
gold een geheel stelsel van bepalingen
omtrent erfrecht, huwelijksrecht, personen
recht, en in het bijzonder de vrijwording. Bij
de lichtere graden van horigheid bleef van dit
alles niet veel meer over dan de verplichting
van de horige voor een opvolger zorg te
dragen, opdat de grond niet braak zou
komen te liggen.

De opvattingen tot dusverre

Tot dusverre heerste de opvatting, dat al die
inwoners van Gooise dorpen, die een zwad
hooiland van het St.-Janskapittel gekocht
hadden, niet alleen tijnsplichtig waren, doch
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bovendien keurmedig, en dus horig. Dit blijkt
echter niet het geval te zijn. Slechts enkele
personen, die enige landerijen ten noorden
van Eemnes gekocht hadden, wat aanvanke
lijk bouwland geweest zal zijn, dat later
omgezet werd in grasland, zullen keurmedig
geweest kunnen zijn. En dat is vermoedelijk
een relict uit de tijd, dat de Eemnessers van
mening waren, dat dit land onder Eemnes
viel; in een tijd, dat de Gooiersgracht als
grensscheiding wellicht nog niet eens gegra
ven was.
Evenals de abdij van Hoog Elten een
zwadetijns ‘) hief van de eigenaren, die van de
abdij hooilanden hadden gekocht, bestaande
uit links en rechts van de Eem en verder langs
de Zuiderzee gelegen maatlanden, evenzo hief
het St.-Janskapittel te Utrecht over bepaalde
landerijen een zwadetijns.
Hoewel er in de loop der jaren hierover wel
het een en ander werd gepubliceerd, is toch
het ware karakter daarvan verhuld gebleven.
S. Muller Fzn. drukte een tweetal lijsten met
cijnsplichtigen af. De eerste dateert van 1440,
en is getiteld: De personis coermedi/ibus et
certispensionibus in Goeylant2), dus: Over
keurmedige personen en zekere jaarlijkse
betalingen. En de tweede lijst draagt als
hoofd: Lijst der cijnsplichtigen in Gooiland3);
blijkens een andere publicatie van zijn hand4)
dient dit manuaal in 1642 gedateerd te
moeten worden. De eerste lijst bevat de
namen van 32 personen wonende in Hylfer-
sum, Laren, Husen en Naerden, alsmede van
4 instellingen: Die paeplike Provende in
Hilfersum, Die kerck in Laren, Die Haenwijc
in Eemnes, en het Gasthuis in Naerden. De
tweede lijst bevat de namen van 44 personen
in Naerden, Buschen en Hilfersim, alsmede
Die Kercmeesters in Buschen, en een
omschrijving luidende op Emenisse.
Deze lijsten hebben wel de mening post doen
vatten, dat het St.-Janskapittel over het
gehele Gooi verspreid landbezit had, en dat
er ook in de verschillende genoemde plaatsen
Gooise keurmedigen woonden, een soort
onvrijen. Zo schrijft Muller5), dat het zelfs
niet geheel onwaarschijnlijk is, dat de Proost
van St.-Jan (...) in het bezit gekomen is van
de over de verschillende Gooise dorpen

verspreide keurmedigen, wier hoofdgeld hij
geïnd kan hebben. Volgens Lustigh6) waren
er in zijn tijd nog enige maatsstukken lands,
waarop een zekere last rustte, genaamd de
kuer =  keur, die aan de domheren van
Utrecht diende te worden afgedragen, waar
mede hij St.-Jan bedoelt. In elk geval blijkt
hieruit, dat het maatlanden betrof, dus
graslanden, en geen bouwland. Perk7) wilde
niets van keurmedigen in Gooiland weten,
omdat daar volgens hem alleen vrije Friezen
woonden, en hij schreef dan ook: Dit is het
enige spoor van keurmede in Gooiland bekend,
niet - 't welk opmerkelijk is - ten behoeve van
de Abdissen van Elten, maar alleen van zeer
weinige, hier en daar verspreide stukken op de
maatlanden, ten behoeve van de voornoemde
bisschop (later van de domheren van Utrecht).
De enige oplossing, hiervan te geven, is dat
deze stukken behoord hebben aan keurmedigen
van de bisschop, te Eemnes woonachtig.
Sebus8) merkt terecht op, dat Perk in zijn
streven elk spoor van lijfeigenschap in
Gooiland weg te redeneren, moeilijk anders
kon doen, dan de keurmedigen voor
inwoners van Eemnes te verklaren; doch
volgens de lijsten van Muller bleken er wel
degelijk keurmedigen zowel in Eemnes
alsook in de Gooise stad en dorpen te wonen.
Enklaar9) vermeldt, dat Paus Innocentius III
in 1216 het kapittel van St.-Jan confirmeert
in zijn bezittingen, ondermeer que habetis in
Naerdinclant, silvam Wrs. Hij leidt hieruit af,
dat St.-Jan behalve de Vuursche verschil
lende bezittingen in Naerdinclant, dit is
Gooiland, bezat en dat het dan ook een kapel
kan hebben gesticht op het St.-Janskerkhof,
en wel op de eigen Gooise goederen, zonder
dat hij echter een verband legt met de
onderhavige tijnslanden van St.-Jan.
In dit opzicht gaat De Vrankrijkerl0) een
stapje verder: We moeten wel aannemen, dat
ook het Sint-Janskerkhof onder deze bezittin
gen viel. Dit volgt uit de naam. En dit kapittel
heeft echter nimmer tiendrecht in deze streek
bezeten, wel tijnsen, waaruit grondbezit
blijkt. Gegevens uit de 15e eeuw wijzen op
onvrijen, die perceeltjes land in gebruik hadden
gekregen, en hiervoor een jaarlijks hoofdgeld
moesten betalen.
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Er is dus sprake van een concensus bij de
diverse auteurs: het St.-Janskapittel had
allerlei bezittingen verspreid liggen over de
Gooise dorpen, waarde keurmedigen woon
den, die een hoofdgeld verschuldigd waren,
en dus onvrijen waren. Alleen Perk was een
andere mening toegedaan, doch deze beriep
zich alleen op Lustigh, en kende blijkbaar de
later door Muller gepubliceerde stukken niet.
En toch zal hieronder worden aangetoond,
dat Sint-Jan geen grondbezit in de Gooise
dorpen had, en dat de daar wonende
tijnsplichtigen geen hoofdgeld betaalden, en
dat het zelfs de vraag is, of zij wel als
keurmedigen in de volle betekenis van het
woord beschouwd kunnen worden.

De bezittingen van St.-Jan in Naerdinclant

Dit bezit wordt wel in verband gebracht met
een acte van 1085, die volgens Enklaar1 ‘) een
gewaand oorspronkelijk stuk uit de 12e eeuw is
waarbij de bisschop van Utrecht een ruiling
met St.-Jan aanging, waarbij de laatste buiten
een kerk met drie afhankelijke kapellen in
eigendom verkreeg: terrain pa/ustrem in
Everkestorpe tante latitudinis superius quante
erat terra eor'um inferius, in longitudine
pertingentem usque ad Trenscoten et Furs,
prout secundum positionem locorum saltus hos
habuerit oppositos'2), dus: de moerassige
veengrond in Everkestorpe (Achttienhoven),
dat van boven (in het zuiden) even breed was
als van onderen (in het noorden), en dat zich
uitstrekte tot Trenscoten (de landscheiding
ten zuiden langs het Gooierbos) en de
Vuursche, zodat het deze hogere bosgronden
tegenover zich had liggen. Het ging dus om
de in zuid-noord richting in de lengte
verkavelde veenpercelen tot aan de scheiding
langs het Gooierbos en de Vuursche, zodat
de Vuursche zelf daarbuiten viel, en deze acte
daarop niet van toepassing was.
Toch is dit wel het geval bij de pauselijke acte
van 1216, die iets uitgebreider luidt: nos beati
Petri et nostra protectione suscipimus... jus
quoque ac redditus, que habetis in Naerdin
clant, silvam Wrs.I3) dus: Wij nemen onder
onze bescherming en onder die van de Zalige
Petrus, de rechten en uitgangen, die gij in

Naerdinclant bezit, het bos van de Vuursche.
Hieronder zullen verstaan moeten worden
het gerecht en de tienden en tijnsen van de
Vuursche in Naerdinclant. In 1359 pachtte
namelijk Werner van Drakenburgh, zoon
van het geslacht dat op de gelijknamige in
Eemnes gelegen Ridderhofstede resideerde,
voor de tijd van 28 jaar de Vuursche van het
Sint-Janskapittel, en noemde zich toen Heer
van Drakenburgh en Drakensteyn, en dat
laatste was die oude Hofstede, gelegen an der
Nonnenland van Vrouwenkloester ende met
gerechte, tins en tienden, gelegen in de Lage
Vuursche, ook wel genaamd Werners
Hofstede14).
De bewoordingen van de acte van 1216
duiden erop, dat de bezittingen van St.-Jan in
Naerdinclant uitsluitend bestaan hebben uit
de Vuursche en de daaraan verbonden
rechten. Dit bezit kan zich in ruimtelijke zin
niet uitge.strekt hebben tot het Sint-
Janskerkhof, omdat daartussen het grote
heidecomplex was gelegen, dat eerst aan
Elten toebehoorde, later aan de Erfgooiers,
en thans aan het Gooisch Natuur Reservaat;
ze hebben nimmer aan St.-Jan toebehoord.
Het wordt ook minder waarschijnlijk, dat het
Sint-Janskerkhof een geïsoleerd liggende
bezitting van St.-Jan is geweest, zoals er
zovele percelen tijnsland in de Gooise dorpen
gelegen zouden hebben, om de eenvoudige
reden, dat zoals hierna zal blijken daarvan
geen sprake is geweest. De aan St.-Jan
toebehorende tijnslanden lagen niet verspreid
over de Gooise plaatsen, doch zij vormden
één aaneengesloten complex, gelegen in de
meest oostelijke hoek van de Meent, juist ten
noorden van Eemnes, en ook dit hing niet
samen met het bezit van de Vuursche, omdat
daartussen geheel Eemnes was gelegen.
Bovendien zal nog blijken, dat het er niet
naar uitziet, dat dit complex in 1216 reeds
aan snede gekomen was. De ontginning was
toen vermoedelijk nog niet zover gevorderd,
en dit land zal ook daarom niet onder de
pauselijke bescherming begrepen zijn
geweest.
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Detail van de kaart van Perk, 1843, waarop meent en maatlanden zijn aangegeven.
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De ligging van de tijnsplichtige maatlanden

Op de Gooise zandgronden lagen bossen en
heiden, en rondom de dorpen de op die heide
gewonnen engen. En dit was allemaal
bouwland. De maatlanden bestonden echter
uit grasland, waarop hooi werd gewonnen, en
deze werden in zwaden uitgegeven, of zoals
de naam ook wel luidde in suamaten. De
Gooiers, die steeds in de dorpen woonden,
omdat de boerderijen hier niet over het land
verspreid voorkwamen, betaalden voor het
bezit van die zwaden een zwadetijns, aan de
Abdij van Elten, en over andere maatlanden
aan het St.-Janskapittel. De Eltense maatlan
den lagen links en rechts van de Eem en langs
de Zuiderzee. Ze waren afgescheiden van de
in gezamenlijk gebruik zijnde graslanden
langs de Eem, en eveneens van de in
gezamenlijk gebruik zijnde Meent nabij
Huizen.
Op de kaart van Perk van 1843 (zie omslag)
treft men gaande in oostelijke richting langs
de Zuiderzeedijk achtereenvolgens aan: Hui-
zermaat, Kampjes, Naardermaat, Monniken
kampen, Bussumermaat, Laardermaat,
Hilversumse Bovenmaat, en landinwaarts
daarvan de Hilversummer Bijvang, en voorts
de Naarder, Huizeren Laarder Angerechten
en de Bieskamp. Op de kaart kan men de
breedte van elk dezer landerijen bepalen in
meters, en deze omrekenen in roeden, en
omdat elk zwad de breedte heeft van 1 roede,
is tevens het aantal zwaden bekend. Het
blijkt, dat de genoemde maatlanden inder
daad thuis hoorden in de dorpen van die
naam. 21e waren destijds door de dorpscollec-
tieven van de abdij van Elten gekocht, en
afgescheiden van de Meent, en het dorpscol-
lectief had ze verder doorverkocht aan
individuele dorpelingen.
Bij de Informacie van 151415), gaven die van
Huizen, Blaricum en Laren exact op hoeveel
suamaten in eigendom en/of gebruik van de
eigen inwoners waren, en deze aantallen
corresponderen met die, welke op de kaart
gevonden werden. Tevens blijkt, dat men ze
vaak uit armoede, veroorzaakt door de
oorlogen, aan niet-ingezetenen heeft moeten
verkopen. Doch opmerkelijk is, dat ze bleven

behoren tot het gemeentelijk territoir. Zo had
elke Gooise plaats als een enclave binnen de
Meent, die thans onder de gemeenten Huizen
en Blaricum ressorteert, nog een gebied, dat
tot hun gemeente behoorde. Dit bleek bij de
vaststelling van de kadastrale gemeentegren
zen in 182516), waarbij de gemeente Hilver
sum bij Koninklijk Besluit genoopt werd de
enclave bestaande uit het Hilversummer
Angerecht en de Bijvang te ruilen met een
heidegebied, toebehorende aan de gemeente
Huizen, grenzende aan de Amersfoortse
straatweg en de Huizerweg in Bussum, welk
gebied bij een latere grenscorrectie onder de
gemeente Bussum kwam te vallen. Uit alles
blijkt, dat deze suamaten vrij eigendom van
de Gooise ingezetenen waren, vrij vererfbaar
en vrij verkoopbaar, en dat de daarover te
betalen zwadetijns slechts een eigendomsre-
cognitie was. De zwadetijnsplichtigen van
Elten waren vrije lieden.
Als men op de Kaart van Perk zijn gang in
oostelijke richting vervolgt, treft men eerst
nog een stukje van de Meent aan, die hier tot
aan de Zuiderzee doorliep, en vervolgens een
complex landerijen, die weer maatlanden
waren, en als zodanig ook aangeduid worden
op de kaart van Ottens van circa 1740, en die
op de Kaart van Perk de onderscheiden
namen dragen van Doornkampen, de Kam
pen, de Dwarskamp, de Hoeven en de Kleine
Hoeve, welke laatste grenst aan de gemeente
Eemnes. Dit is het enige complex maatlanden
in het Gooi, waaraan niet de naam van een
der Gooise plaatsen is verbonden; en
onderzocht zal worden of dit wellicht de
maatlanden van St.-Jan zijn. Er zijn daarvoor
enkele aanwijzingen.
In de eerste plaats blijkt, dat in 1643 de
schout van Huizen17) te zijnen huize aan de
secretaris van het St.-Janskapittel in tegen
woordigheid van drie gecommitteerden van
de Proost de som van 44 gulden, 6 stuivers
afdroeg, als zijnde de totale thins van de
keurmeden in Goylandt over de afgelopen 16
jaren; dit zou tevens de allerlaatste keer zijn,
dat deze geïnd werd. De schout van Huizen
had zich blijkbaar met het inzamelen daarvan
belast, en dit is een aanwijzing, dat de
maatlanden inderdaad nabij Huizen gezocht
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zouden moeten worden.
Voorts komt op de lijst van 1440 de
aantekening voor: Gerit Deyn heeft ghehuert
van onser kerken roggen-tyende. Dat wil
zeggen, dat Geryt Deyn ten behoeve van het
Sint-Janskapittel de tienden had geïnd,
namelijk elke te velde staande tiende
roggeschoof. Als deze tiende mogelijk geïnd
zou zijn op de landerijen, die de Hoeven en
de Kleine Hoeve worden genoemd, zou dit de
enige plaats in het gehele Gooi zijn, waar
kerkelijke tienden werden geheven; want in
het overige Gooi werd noch door de Abdij
van Elten, noch door enig andere instantie
een kerkeljke of wereldlijke tiende geïnd,
zijnde de Eltense koptiende geen tiende, doch
een kooptijns, die slechts \% van de oogst
uitmaakte. Onder Gooiland wordt dan in dit
opzicht niet Muiderberg begrepen, waar wel
sprake was van een decima l8), doch

Muiderberg was aanvankelijk in de gouw
Nifterlake gelegen en later in Amstelland. Als
de St.-Jans rogge-tiende inderdaad op de
Hoeven en Kleine Hoeve zou zijn geheven,
zou dit een aanwijzing kunnen zijn, dat deze
uit bouwland bestonden, en dat alleen de
hiervoor genoemde Kampen de gras-
maatlanden zouden zijn.
Over deze Geryt Deyn is meer bekend; hij
wordt namelijk genoemd in een uitspraak
van schout en schepenen van Eemnes van
1435. Daar was de situatie zo, dat de boeren
sinds het midden van de 14e eeuw langs de
Wackere Wech woonden, zoals thans nog het
geval is, en dat hun landerijen, of Oude Erven
zoals zij die noemden, zich voor en achter de
boerderij uitstrekten, in het westen tenslotte
tot aan de Gooiersgracht, en in het oosten tot
aan de Eem. Dit waren lange, smalle,
ongeveer 50 m brede stroken land, die

Kaartfragment, gebaseerd op de kaart van Perk, 1843, op kaart II bij Maris, Eemnes, en op de topografische
kaart. Tekening T. van Tol.
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ongeveer loodrecht op de Wackere Wech
stonden, en zich wel tot een lengte van 5 km
uitstrekten tot over de huidige Zomerdijk, tot
aan de Eem. En het land tussen die
Zomerdijk en de Eem heette de maatlanden,
die thans onder meer nog gelegen zijn in de
Maatpolder. En een boer. die in de zomer
hooi won op deze maatlanden achter de
Zomerdijk, reed met deze oogst over zijn
eigen land, om het in of nabij zijn boerderij
aan de Wackere Wech te bergen. Geryt Deyn
was echter eigenaar geworden van een strook
maatland, zonder dat hij tevens eigenaar was
van het in het verlengde daarvan gelegen
land, dat zich uitstrekte van Zomerdijk tot
Wackere Wech. Toch mende hij zijn hooi
over dit land om zich een grote omweg te
besparen. En dit liep uit op een proces,
waarin schout en schepenen op Emenesse op
Sinte-Mouwerisiusdach (22 september) 1435
een uitspraak deden, die hierachter is
opgenomen als Bijlage I. Daaruit blijkt, dat
Geryt Deynen zoals hij daar genoemd werd,
eigenaar geworden was van butendycs\and,
dat wil zeggen gelegen buiten de Zomerdijk,
en wel van dat land, dat eens van Matte
Coppen was. Blijkens Kaart II bij Marisl9) is
het Mette Coppen Erf, de vierde kavel ten
zuiden van de Gooiersgracht, dat wil zeggen,
dat het in de onmiddellijke nabijheid van de
Kleine Hoeven was gelegen. Uit de uitspraak
blijkt overigens, dat Geryt Deynen o f sine
nacomelinghe inderdaad het land tot de
heerstrate, dit is de Wackere Wech, op ende
neder (mochl)bruken. De aantekening op de
lijst van keurmedigen uit 1440, dat Geryt
Deyn voor St.-Jan de roggetiende gaarde,
kan, nu blijkt, dat deze in de onmiddellijke
nabijheid van de Kleine Hoeve zelf maatland
bezat in de Eemnes gelegen Vennepolder,
wederom als een aanwijzing beschouwd
worden, dat het keurmedige land in Gooi
land inderdaad tegen de grens van Eemnes
aan gelegen zou kunnen zijn.
Nu bezat het St.-Janskapittel van ouds
landerijen in Eemnes; zo gaf het bijvoorbeeld
in 1269 aldaar landerijen in lijfpacht aan
Petrus en Beatrix en hun oudste kind, en is er
sprake van meer landerijen aldaar20). Het lijkt
niet onmogelijk, dat de thans in Gooiland

gelegen Kampen en Hoeven voor het eerst
uitgegeven zijn in een tijd, dat de Gooiers
gracht, hier van west naar oost lopend in de
richting van de Eemmond, nog niet gegraven
was, en de grens tussen Eemnes en Gooiland
nog niet vaststond. De Eemnessers strekten
hun landbezit steeds verder uit in westelijke
en in noordelijke richting. En het was Graaf
Willem van Holland, die trachtte aan deze
expansie een eind te maken door in 1331 een
zuid-noord verlopende sloot te graven21), die
in 1339 en daarna ree of scheiding genoemd
werd, en waarlangs hij kort daarna de
Wackere Wech aanlegde. Doch sindsdien is
eeuwenlang over het verloop der grenzen
tussen Gooi- en Eemland in krijg en in rechte
getwist tot aan de Keizerlijke uitspraak van
Karel V in 153522), waarbij men zich nog niet
neerlegde!
De Eemnessers gingen nog kort daarvoor van
de opvatting uit, dat de Gooiersgracht nabij
de plaats van de huidige Leeuwenpaal niet
vandaar in oostelijke richting moest ombui
gen in de richting van de Eemmond, doch in
noordelijke richting moest worden doorge
trokken naar de Zuiderzee! En in dat geval
zou al het land, dat ten oosten daarvan
gelegen zou zijn tot Eemnes gerekend moeten
worden. Het is daarom aannemelijk, dat
volgens die opvatting van de Eemnessers, de
door het St.-Janskapittel uitgegeven Hoeven
en Kampen als Stichts gebied dienden te
worden beschouwd. En daarbij kan nog de
volgende pikante bijzonderheid worden aan
getekend. Zoals de Eemnessers van het
oosten uit steeds gebieden trachtten af te
knabbelen van het Eltense Gooiland, zo
trachtten de Heren van Amstel van Amstel-
land uit, dus van het westen uit zich meester
te maken van bezittingen van de Abdij van
Elten, totdat zij gevangen genomen door
graaf Floris V hiervan in 1285 afstand
moesten doen. De betreffende acte23) werd
door drie Van Amstels ondertekend, door
Gisebrecht, Here van Amestelle, en zijn
broers Arnoud en Willem, welke laatste
uitgerekend de provest (proost) van sente Jans
van Utrecht was! Het zou daarom niet
onmogelijk zijn, dat de Gebroeders van
Amstel wel afstand deden van wat zij zich
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persoonlijk hadden toegeëigend, doch dat
daarbij wat Willem van Amstel bemachtigd
had in zijn qualiteit van Proost, tussen wal en
schip gevallen is, en op naam van het Kapittel
is blijven staan, al kwam het bij de latere
grensvaststelling in Gooiland te liggen.

Grootte, ouderdom en bodemgesteldheid van
de Kampen en de Hoeven

Door diverse auteurs zijn berekeningen
gemaakt ter bepaling van de oppervlakte van
een zwade lands; ondermeer door Lustigh,
Muller en De Vrankrijker. In zekere zin
vergeefse moeite, omdat het geen oppervlakte
maat is, doch een breedte maat. En een zwad
had in beginsel een vaste breedte van 12 voet.
Muller24) merkt hieromtrent op: Een zwade
land schijnt volgens de hier voorkomende

De Leeuwenpaal, grenspaal op het punt waar de grens tussen Gooiland en Eemnes scherp naar het oosten
buigt. Tekening W.A. Knip. 1938.
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berekeningen 12 voeten te bevatten. Ik zeg
’schijnt', want sommige berekeningen komen
niet uit, en geven een lager bedrag tot zelfs 8
voeten toe. Het is jammer, dat hij niet
vermeldt welke berekeningen hij hiermede
bedoelt, want in de gepubliceerde lijsten
komen geen cijfers voor, waaruit zodanige
berekeningen gemaakt zouden kunnen wor
den. Behoudens dan - zoals nog zal blijken -
de totale afrekening van de schout in Huizen
in 1643 in vergelijking met de lijst van 1642,
waarbij een berekening op basis van 12 voet
wel tot het juiste resultaat schijnt te leiden.
Nu bevat de Rijnlandse roede 3,768 m en zij
omvat 12 voet; de Stichtse roede is vrijwel
even lang, namelijk 3,756 m, doch die omvat
een ander aantal voeten, zodat hieronder van
de Rijnlandse maten zal worden uitgegaan.
Ook De Vrankrijker25) komt tot deze
conclusie. De hierna opgenomen schets is
gebaseerd op de Kaart van Perk van 1843, op
de eerder vermelde Kaart II bij Maris, en op
de moderne topografische kaart. Daarbij
schijnt men bij de bepaling van het aantal
zwaden zich te moeten beperken tot de
Kampen: de Doornkampen en de Kampen,
waarvan de percelen loodrecht staan op de
Geeresteeg, en een gezamenlijke breedte
bezitten van ongeveer 295 m, en de Dwars-
kampen, die in de lengterichting gelegen zijn
langs die steeg, en waarvan de breedte
ongeveer 90 m bedraagt. Dit is in Rijnlandse
maat: 78,3 +  24 =  102,3 roeden. Omdat
zwaden en roeden beide 12 voet omvatten,
bezit een zwad blijkbaar de breedte van 1
roede, zodat op gezamenlijke Kampen ruim
102 zwaden gelegen zouden moeten zijn.
Lustigh253) stelt, dat de Erfgooiers omtrent
1360 de Kampenhoeven en de Groote
Hoeven tegelijk met Het Noortje, de
Ottermanskampjes en de Bijvangh van
meentstukken tot wey- en hoijlanden hebben
gemaakt, waarop aanvankelijk dorpsgewijs
gemeenschappelijk geschaard en gemaaid
werd. Doch omtrent 1370 zouden de slagen
afzonderlijk aan de ingezetenen van de
dorpen in eigendom zijn toegewezen, elk
volgens zijn gegoedheid in landbezit, naar
rato van de koptienden, die hij betaalde. De
maatlanden hier, zouden dus van vrij recente

datum zijn, van na de ondergang van Oud
Naarden in 1350, en het verdrinken van het
omliggende land. Dit verklaart wel de
behoefte aan deze nieuwe maatlanden. Zij
werden in hoofdzaak afgescheiden van de
Meent, die tot 1280 aan Elten in vol
eigendom toebehoorde, en sedertdien in
bloot-eigendom onder erfpacht van de Graaf.
En dit verklaart ook waarom deze gronduit-
gifte in eigendom gepaard ging met een aan
Elten te betalen zwadetijns als recognitie. Op
de Kampen en de Hoeven deed St.-Jan
blijkbaar eigendomsrechten gelden. Deze
kunnen teruggaan op de bekende Stichtse
expansiedrift, doch het is ook mogelijk, dat
ze civielrechtelijk van aard waren. Wie land
bezit heeft ook recht van natrekking, zodat
opslibbingen en aanwassen uit zee en andere
wateren aan de aangrenzende landeigenaren
toekomen.
Nu waren de Kampen en de Hoeven, evenals
de Gooise maatlanden, opgeslibde gronden,
bedekt met kalkrijke Zuiderzeeklei. En op de
Kampen en de Hoeven zouden nu zowel de
eigenaren van de Gooise Meent hun natrek-
kingsrechten hebben kunnen laten gelden, als
aanwassen of liever opslibbingen opgekomen
ten oosten van hun landbezit, alsook de
bisschop of het St.-Janskapittel als opslibbin
gen opgekomen ten noorden van hun land.
Dit zou dan de verklaring kunnen zijn voor
de omstandigheid, dat de Kampen en de
Hoeven niet het langgerekte verkavelingspa-
troon van de Oude Erven in Eemnes bezitten.
Zij kunnen dan ook niet beschouwd worden
als een regelmatige voortzetting in noorde
lijke richting van de in Eemnes heersende
verkavelingswijze. Alleen van de Kleine
Hoeve schijnt het alsof deze langs het meest
noordelijke Erf in Eemnes is gelegen, doch
dat de ontginning daarvan, komende uit
oostelijke richting, van de Zuiderzee, niet
voortgezet is tot het verlengde van de
Wackere Wech, doch halverwege gestopt is.
En dat is juist daar, waar het kalkrijke
zeekleidek overgaat op een slechtere grond
soort, bestaande uit kalkloze zeeklei op een
ondergrond van veen. (Of liever het huidige
zeekleidek weggedacht, dat pas van na 1600
dateert, toen de Zuiderzee verziltte, waar de
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(onder-)grond overging van zoetwaterklei in
veen.) Het is dus niet zo, dat de ontginning in
westelijke richting gestopt is, omdat de
Hollanders dit een halt toeriepen, doch
omdat de maatlanden, ook de Eltense zich
beperkten tot de kuststrook met goedsoortige
klei.
De omstandigheid, dat de Kampen niet aan
de Eemnessers zijn uitgegeven, doch aan
Gooise ingezetenen, duidt niet op een
expansie van de Stichtenaren, doch op een
overlegsituatie tussen hen en St.-Jan, die nu
eenmaal de eigenaar van deze gronden bleek
te zijn, waarbij het kapittel die gronden aan
de Gooiers verkocht omdat deze na de ramp
van 1350 een grote behoefte aan land
bezaten. Het recente jaartal van 1360 maakt
het niet waarschijnlijk, dat het een uitgifte
naar oud feodaal gebruik betrof; het is
daarom niet aannemelijk, dat op de Kampen
een keurmede kwam te rusten, laat staan een
hoofdgeld! En dit temeer niet, omdat St.-Jan
bezwaarlijk aanzienlijk zwaardere uitgifte-
voorwaarden zou kunnen bedingen dan de
abdij Elten deed voor de tegelijkertijd door
haar uitgegeven zwaden.

Het manuaal van 1440

Nu blijkt het totaal van de lijst van 1440
97 zwaden +  71 voet te belopen, dit is 10211/,,
zwad, dus inderdaad net zoveel zwaden als
op de kaart berekend werd. Daarenboven
vermeldt de lijst, dat de enige contribuant in
Emnesse, genaamd Die Haenwyc nog 9 wit
betaalde. Volgens H.Enno van Gelder26) is
wit de in de latere middeleeuwen gebruike
lijke benaming voor allerlei munten van
tamelijk zuiver zilver, dit in tegenstelling tot
zwarte munten van sterk koperhoudend
zilver. Aangenomen wordt nu, dat Die
Haenwyc een boerderij was, waaronder de
Hoeven en de Kleine Hoeve behoorden, en
dat daarvoor het tijnstarief betrekking had
op een andere oppervlakte-eenheid dan bij de
zwaden. Tot dusverre kan dus geconcludeerd
worden, dat op de gezamenlijke Kampen
volgens de kaart ruim 102 zwaden lagen,
welke overeenkomen met de ruim 102
zwaden, die vermeld worden op de lijst van

1440; en dat deze lijst bovendien 9 wit als
betaling vermeldt van Die Haenwyc, welke
betrekking zouden kunnen hebben op de
gezamenlijke Hoeven.

De lijst van 1642 en de afrekening van 1643

Deze afrekening van 1643 is aanmerkelijk
gecompliceerder. In de eerste plaats geldt
deze vooreen afdracht van 16jaar tegelijk, en
bovendien komen er naast de vermelding van
de aantallen zwaden nog allerlei muntsoorten
voor. Waar achter een naam van een
tijnsplichtige het aantal zwaden vermeld
wordt, komen geen geldsbedragen voor; en
omgekeerd als er achter een naam een
geldsbedrag wordt vermeld blijft het aantal
zwaden onvermeld. Nu droeg de Huizense
schout in 1643 over 16 jaar tegelijk af 44
gulden, 6 stuivers, overeenkomende met 1772
groot; dit is dus gemiddeld per jaar 1103/4
groot. Om het aantal zwaden in geld te
kunnen omrekenen moet het tijnstarief per
zwad bekend zijn. Door Muller werd nu bij
de stukken van 1642 een afschrift aangetrof
fen van een stuk, dat als titel draagt: Dit is die
keurmedig luyden Recht. Dit stuk is hier als
Bijlage II opgenomen,en Muller27) merkt
hieromtrent op, dat blijkens tal van gebezigde
uitdrukkingen het zonder enige twijfel uit de
middeleeuwen dagtekent, en dat het niet
twijfelachtig is, dat men hier te doen heeft
met onvrijen, die jaarlijks een hoofdgeld
(Kopfzins) betaalden, en die van hun heer
kleine stukjes land in gebruik hadden. Onder
punt 1 van dit Recht wordt bepaald, dat de
keurmedigen jaarlijks op St.-Meertensdach in
den winter schuldich sijn te betalen een olden
Hollantschen, en wel per hoofd naar Muller
hier veronderstelt, doch uit de afrekening van
1643 bleek, dat de practijk toen was, dat dit
per zwade werd berekend. Het ligt nu
eigenlijk minder voor de hand aan te nemen,
gelijk Muller doet, dat het systeem in de loop
der eeuwen veranderd is, en dat er in de
middeleeuwen per hoofd betaald werd, en in
1642 per zwade. Eerder moet worden
aangenomen, dat de olde Hollantsche steeds
op een oppervlakte-eenheid betrekking heeft
gehad, en dat er nimmer sprake is geweest
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van een hoofdgeld. Dit blijkt ook reeds uit
het stuk van 1440, omdat daarin verschil
lende instanties voorkomen, die toch moeilijk
als een soort horigen beschouwd kunnen
worden, die een hoofdgeld verschuldigd
waren:
Die paeplike provende in Hytfersum 21/, zwade
Die Kerck in Laren 2 voet
Het Gasthuys in Naerden 3 voet
Aangenomen zal moeten worden, dat de
zwadetijns van St.-Jan hetzelfde karakter had
als die van Elten, en dat het een kooptijns was.
Dit zou inhouden, dat de zwaden door
St.-Jan ten verkoop waren uitgegeven, en wel
zoals gebruikelijk was tegen een jaarlijkse
recognitie, bestaande uit een gangbaar
muntje van geringe waarde; in dit geval de
Hollandse groot, die sinds 1365 werd
geslagen, ter waarde van een halve stuiver.
De 9 wit, die in 1440 door Haenwyc werden
betaald, kunnen opgevat worden als 9
Utrechtse penningen of denariï a 1/6 groot,
en de Hollandsen wellicht als 1/16 wit of 1/96
groot.28)
Thans kan de berekening omtrent de
afdracht van 1643 worden aangevat. Uit het
totaal van de lijst van 1642 blijkt, dat de
schout afrekende over 94‘/4 zwad, waarvoor
dus 1 groot per jaar gesteld mag worden,
alsmede over de door hem in andere
muntsoorten ontvangen bedragen over de
afgelopen 16 jaar, die per jaar teruggerekend
werden.

Af te
dragen

94'/4 zwad a 1 groot = 94,25 gr.
Ontvangen in andere muntsoorten:

4  g u ld e n a  4 0 g r  = 160 g r-
3 s o lid i a  2 g r  = 6 g r .

21 d e n a r i i a  1 /6 g r .  = 3 ,5 0 gr-
2 2 1/ ,  H o l la n d e s a  1 /9 6 g r .  = 0 ,2 3 g r-
Totaal ontvangen in 16 jaar 169,73 gr.
D.i. per jaar 10,61 gr.
Per jaar ontvangen voor maatland
en bouwland 104,86 gr.
Waarvan ontvangen voor bouw
land 9 wit a 1/6 groot = 1,50 gr.
Ontvangen voor het maatland 103,36 gr.
Overeenkomende met 103 1/3 zwad a 1 groot, vrijwel
overeenkomende met de 102 11/12 zwad van 2 eeuwen
daarvoor.

In werkelijkheid ontving de schout over de

betrokken 16 jaar 2 mitis of 2 mijten minder;
doch die zijn hier verwaarloosd, omdat de
waarde van een mijt slechts 1/24 groot
bedraagt29).
Aan de andere kant droeg hij in 1643,
berekend per jaar 110,75 groot af i.p.v. de
hierboven berekende 104.86 groot, een
verschil van bijna 6 groot per jaar. De
oorzaak hiervan is niet achterhaalbaar, een
onnauwkeurigheid in de telling, een dubbel
ontvangen betaling wegens achterstalligheid
of mogelijk zelfs een extra betaling bij
erfopvolging.
Doch in wezen gaat het steeds om dezelfde
oppervlakte tijnsmaatland. volgens de kaart
en volgens de manualen van 1440 en 1642
steeds 102 a 103 zwaden groot. De conclusie,
dat over 16 jaren 16 groot of 8 stuivers per
zwad betaald zijn, wijkt enigszins af van die
van Muller27), die stelt dat voor elke zwade 12
stuivers zouden zijn betaald.

De Hoeven

In het voorgaande is aangenomen, dat de
Haenwyc 9 wit of 9 denariï betaalde over de
Hoeven en de Kleine Hoeven, die mogelijk
vroeger uit bouwland bestonden, en die
tesamen toch een aanmerkelijke breedte
besloegen van 425 m of 112,8 roe langs de
Geeresteeg. Deze Hoeven dienen onderschei
den te worden van de Kampen, welke laatste
als smalle stroken uitgegeven waren in
zwaden ter breedte van 1 roe. Doch de
Hoeven zullen op dezelfde wijze zijn
uitgegeven als de normale ’Oude Erven’ in
het aansluitende Eemnes met een breedte van
12 a 13 roede, afhankelijk van de omstandig
heid hoeveel sloten erin voorkwamen, en op
welke afstand deze van elkaar gelegen waren.
En in dat geval zouden de Hoeven en de
Kleine Hoeven uitgegeven zijn als 9 Oude
Erven van 12,5 roede breedte, waarvoor 9
denariï verschuldigd waren.
Deze zeer geringe tijns van 1 denarius per 12
roede i.p.v. 1 groot per roede, zoals bij de
zwaden het geval was, zou op een hoge
ouderdom van de uitgifte van de Hoeven
kunnen wijzen, mogelijk begin twaalfde
eeuw.

153



Hoewel de sloot die de Kleine Hoeve van de
Hoeven scheidt niet op alle kaarten op
dezelfde plaats is getekend, lijkt het erop, dat
de Kleine Hoeve uit twee naast elkaar gelegen
kavels bestond, en de Hoeven uit 7 kavels.
Omdat de gemiddelde lengte van de laatste
ongeveer 725 m bedraagt, zou de lengte van
de Hoeven, als de 7 kavels achter elkaar in
plaats van naast elkaar waren gelegen, een
totale lengte beslaan van ruim 5000 m,
waarmede eenzelfde oppervlakte bereikt
werd, als de normale Oude Erven in Eemnes;
de naam is dus terecht, het was een ’normale’
Hoeve. De Kleine Hoeve is 750 m diep, zodat
de totale lengte slecht 1500 m bedragen zou
hebben, zodat ook deze naam terecht van
toepassing is. Het heeft er alle schijn van, dat
de Eemnessers aanvankelijk hun ontginning
in noordelijke richting hebben willen voort
zetten, op de wijze zoals zij dat gewend
waren, doch dat zij hierin gestuit zijn door
Hollands ingrijpen.

De aard van de Keurmedigheid

Uit Bijlage II blijken de volgende rechten en
verplichtingen van de keurmedigen:
a. Op St.-Meertensdach (11 november)

moesten zij een tins betalen van 1 olde
Hollantsche (sc. groot), en blijkbaar niet
per hoofd, doch per uitgifte-eenheid. Op
de Hoeven voor een akker ter breedte van
12,5 roe, en op de Kampen voor een zwad
ter breedte van 1 roe.

b. Bij versterf waren de Erfgenamen keurme-
dig, dat wil zeggen dat St.-Jan de keuze
had op het beste van de nalatenschap.

c. De opvolger in de tijns moest 8/2 schelling
betalen.

d. Als bij overlijden bleek, dat de Erflater
achterstallig was met de tijnsbetaling was
hij belmondig. Zijn Erven konden dit
afkopen door betaling van een dubbele
tijns over de achterstallige jaren om te
voorkomen dat alle roerende goederen
van de nalatenschap aan St.-Jan zouden
vervallen. Het onroerend goed kwam
echter aan de naaste Erfgenaam.

Nu onderscheidt Aalbers30) de volgende
groepen van onvrijen:

1. De Hofvrijen, die alleen opvaart moesten
doen bij versterf.

2. De Keurmedigen (in Twente wel Kamerlin
gen genoemd) waren vrij in de huwelijks
keuze; zij betaalden bij aanvaarding van het
keurmedige land geen erfwinning, doch bij
versterf wel de keurmede, waarbij keur,
keuze betekent, en meide of mede, geschenk
betekent, namelijk het beste van het nagela
ten onroerend goed: tsy peert ofte koe,
scaap, ketel, pot ofte cleet30).

3. De Hofhorigen hadden het erflijk gebruiks
recht op de horige grond. Bij versterf
moesten de erfgenamen opvaart doen en
herendiensten verlenen, terwijl de helft van
de nagelaten roerende goederen aan de
Heer moesten worden afgestaan.

4. De Eigen horigen of Eigen Luden moesten
tenslotte alle roerende en onroerende
goederen aan de Heer afstaan.

De keurmedigen bezaten dus de op één na
lichtste graad van onvrijheid. Het is echter de
vraag, of de zwadetijnsplichtigen van de
Kampen wel keurmedig waren; weliswaar
werd het afschrift van het Recht der
keurmedige Luyden in dezelfde bundel
papieren aangetroffen als de afrekening van
1643 en het manuaal van 1642, doch er wordt
niet met zoveel woorden gestaafd in hoeverre
dit Recht ook op die tijnsplichtigen van
toepassing is. Het is daarom heel wel
mogelijk dat er een verschil moet worden
aangelegd tussen de gerechtigden op de
Hoeven, en de gerechtigden op de Kampen.
Als men eeuwige rechten bezit op een hoeve
van 20 ha of meer, waarvoor men jaarlijks
een aantal denariï verschuldigd is, betekent
het afstaan bij versterf van het beste paard of
koe een dragelijke last, die vele malen lichter
is dan wanneer men bijvoorbeeld zijn gehele
leven pacht had moeten betalen. Doch het is
onaannemelijk dat deze zelfde last drukte op
de zwadetijnsplichtigen, die slechts rechten
hadden op 1 zwad, ongeveer 2000 m2 of zelfs
slechts op 2 voet, ongeveer 350 m2. Het is
daarom niet onmogelijk, dat de keurmedig
heid slechts betrekking had op de Hoeven, en
niet op de Kampen. Het manuaal van 1440
draagt dan ook als titel: Depersonis
coermedilibus et certis pensionibus in Goylant
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Gezicht op de St.-Janskerk te Utrecht uit het Zuiden. Tekening in sepia door A. Rademaker. ca. 1720.

anno 40.
Het heeft er alle schijn van dat hier sprake is
van twee verschillende categorieën personen,
de echte keurmedigen, die dan op Haenwyc
zouden thuis horen, en zekere pensiones,
jaargelden, waarmede dan de zwadetijns-
plichtigen bedoeld zouden zijn, die alleen in
Naarden en de Gooise dorpen woonden. De
Lyst der cijnsp/ichtigen in Gooiland van 1642
rept in het geheel niet meer over
keurmedigheid.

De Pantschat bij versterf

Lustigh31) vermeldt nog, dat in zijn tijd een
zekere pantschat bij versterf moest worden
betaald: Daar plagt in mijn tijd noch een last
van enige maatstukken lants, bij Jan Ijam-
bertsz Schoenmaker ingevorderd te worden,
genaamd kuer, dat was, wanneer een persoon
kwam te sterven, alwaar de kuermaat op stond
geteekend, dan moesten sijn erfgenamen een
pantschat geven en moesten wederom een
ander persoon, die men wilde, op die kuermaat

laten aanschrijven, hebben soo eenige stucken
maats gekent, op welke het plagt te staan,
maar dat raakte in de jaren 1672, 72 74 en
1675 in 'l wild, doch wouden se van mij hebben,
te weten de domheeren van Utrecht, dat ik hare
boecken soude teregt brengen, dat ik niet
woude doen, en soo is die last doot en 't niet
geraakt, de boecken zijn nu genoegsaam weg
en 't was weleer een inkomen voor de bisschop
van Utrecht.
Hij vermeldt niet waaruit deze pantschat
bestond, doch bedoelde kennelijk wel de
keurmede, waarover gesproken wordt in
punt 5 van dat Keurmedig Luyden Recht: het
beste, wat die mensche achterlaat. Hij
vermeldt ook niet op welke stukken land deze
keur rustte, zodat het mogelijk is, dat die wel
betrekking had op de Hoeven, doch niet op
de Kampen. Lustigh rept ook niet over
datgene wat bepaald is onder punt 6 van dat
Recht; daarin wordt bepaald, dat de opko
mende erfgenaam den Proost hulde zal doen,
ende winnent mit achte halve schellinck. Dit is
de zogenaamde landwinning, de daad van het
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overschrijven van de eigendom van de oude
op de nieuwe eigenaar, in dit geval gepaard
gaande met de betaling van de handwissel,
8/2 schelling. Omtrent deze begrippen zij ver
wezen naar voetnoot62) van mijn artikel
over Eltense koptienden en zwadetijnsen32).
zwadetijnsen32).
Opmerkelijk is, dat de schout van Huizen in
1643 geen geld of goederen aan St.-Jan
afdroeg, afkomstig uit de keurmeden en
handwissel, hoewel er in de 16 jaren,
waarover hij afrekende, toch meerdere malen
sprake geweest moet zijn van erfopvolging. In
het licht van het bovenstaande is het heel wel
mogelijk, dat die verplichtingen niet golden
voor de zwadetijnsplichtigen, en dat zo dit
instituut in die dagen nog bestaan mocht
hebben, dit alleen van toepassing was op de
keurmedigen van de Hoeven. En deze
kunnen dan ten huize van de Proost van
St.-Jan hulde gedaan hebben, en keurmede
en handwissel hebben afgedragen.

Het Proestienboec van de Proost van St.-Jan

Dit is een perkamenten cartularium van de
Proost van St.-Jan uit de 14e eeuw33). En
hierin komen de tienden en andere opbreng
sten voor, die door de Proost werden geïnd:
Hec sunt decime, spectantes adpreposituram
ecclesie sancti Johannis in Trajecto. Dit zijn de
tienden, toekomende aan de Proost van de
St.-Janskerk te Utrecht34). Daaronder zijn de
tienden en andere opbrengsten onder ver
schillende gebiedsgewijze gerangschikte titels
gebracht, en één van die titels luidt: Ista sunt
bona pactiva in Midrecht. Dit zijn de aan
Mijdrecht verbonden goederen; en dat is de
eigenlijke Proosdij van St.-Jan, een land
streek, die in een kring rondom Mijdrecht
ligt.35) En hieronder komt de inschrijving
voor: Item....... de Naerden. De post daarbo
ven luidt: Item de censu 25 s. Hieruit zou
afgeleid kunnen worden, dat de inschrijving
betrekking heeft op de census of tijns van
Naarden. En ook het manuaal van 1642 der
cijnsplichtigen in Goyland noemt:
1. Census in Naerden, waaronder ook
Emenisse en Busschen gerangschikt worden
2. Census in Hilfersum

Aangenomen kan dus worden, dat de
inschrijving in het 14e eeuwse Proestienboec
inderdaad betrekking heeft op de Census de
Naerden, waaronder eventueel Eemnes en
Bussum begrepen kunnen zijn, en dat deze
inschrijving wel degelijk betrekking heeft op
het onderhavige complex nabij Eemnes
gelegen landerijen. In het door Muller
afgedrukte stuk is bij Naerden echter geen
bedrag ingevuld, doch in het Proestienboec
zelf37) blijkt in dit gedeelte nogal geknoeid te
zijn; er zijn getallen weggeradeerd en
doorgestreept. Niettemin werd mij vanwege
de Rijksarchivaris te Utrecht bericht, dat er
met het blote oog, en met de kwartslamp toch
nog wel wat te ontcijferen valt, en dat er
vermoedelijk gestaan heeft: Item XXIIII
groten de Naerden.
Omdat dit de enige post is, die met
betrekking tot Gooiland of Naerdinclant in
dit 14e eeuwse cartularium wordt vermeld,
zou daaruit afgeleid kunnen worden, dat de
24 groten betrekking hebben op de eerste 24
zwaden, die in de 14e eeuw op de Kampen
uitgegeven waren, welke oppervlakte in 1440
uitgegroeid bleek te zijn tot 102 zwaden, die
in 1642 nog als zodanig aanwezig waren. De
eerste kavels, die als zwaden zouden zijn
uitgegeven, zouden dan een breedte hebben
gehad van 2x12 roeden, dezelfde breedte, die
de kavels op de Hoeven bezaten, en de Oude
Erven in Eemnes.

Samenvatting

Tot dusverre bestond er een communis
opinio onder de diverse auteurs, dat het
St.-Janskapittel te Utrecht vele over het
gehele Gooi verspreid liggende gronden in
eigendom bezat, en dat er in Naarden en in de
Gooise dorpen een soort onvrije lieden
woonden, die gerechtigd waren deze percelen
te gebruiken, doch jaarlijks een hoofdgeld
aan St.-Jan verschuldigd waren, dat bij
versterf bovendien het recht van keurmede
had, het recht om het beste stuk uit hun
nalatenschap uit te kiezen.
Nu strookt dit beeld niet met het verkave-
lingspatroon van de bouwlanden op de engen
rondom de dorpen, die de Gooiers hadden
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aangekocht van hun landsvrouwe, de Abdis
van Elten, stukken heidegrond, die zij zelf
ontgonnen, en waarover zij jaarlijks de
koptiende als recognitie betaalden. Onduide
lijk zou zijn hoe St.-Jan hier dan ook nog
eens de rechten op die gronden zou kunnen
uitoefenen. Nu bleek de St.-Janstijns in
hoofdzaak betrekking te hebben op de
maatlanden, dat wil zeggen grasland, dat
meestal gehooid werd, en deze zoekt men
tevergeefs op de hoge Gooise zandgronden.
Doch Elten had aan de Gooise dorpen
eveneens maatlanden uitgegeven, afgeschei
den van de lager gelegen grasmeent langs de
Zuiderzee; en hierover betaalden de Gooiers
eveneens als recognitie over deze aankoop
zwadetijnsen aan Elten. Van deze Eltense
maatlanden kon vastgesteld worden aan
welke dorpscollectieven zij waren uitgegeven;
en daarbij bleek er nog één complex
landerijen te bestaan, gelegen in het uiterste
oosten van de Meent, aansluitend aan de
noordgrens van Eemnes, die niet specifiek
aan één van de Gooise plaatsen kon worden
toegerekend: de Kampen, en de Eloeven. En
omdat bleek, dat Geryt Deyns, die zelf
maatlanden bezat in de nabij gelegen
Vennepolder in Eemnes, in 1440 op de
Eloeven de roggetiende inde voor St.-Jan, en
dat in 1643 de schout van Eluizen de
zwadetijns voor St.-Jan geïnd bleek te
hebben, werd aannemelijk, dat het landerijen-
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Gezicht op het huis van het kapittel van Sint-Jan te
Utrecht aan de Boothstraat. Gewassen pentekening
door J. Stellingwerf/, ca. 1730.

complex waarover St.-Jan de zwadetijns hief,
inderdaad onder Huizen en nabij Eemnes
gezocht moest worden. Bovendien bleek op
historische kaarten, dat de Kampen 102
zwaden omvat kunnen hebben, juist het
aantal zwaden, waarvan sprake is in de
St.-Jansmanualen van 1440 en 1642.
Plausibel werd voorts gemaakt, dat het
nauwelijks mogelijk was, dat de zware last
van de keurmede zou kunnen drukken op de
luttele oppervlakte van de zwaden, die de
zwadetijnsplichtigen bezaten. Daarmede is
het onaannemelijk geworden, dat de in de
Gooise stad en dorpen wonende zwadetijns
plichtigen tevens keurmedigen waren. Het
late tijdstip, waarop de Kampen uitgegeven
zouden zijn, omstreeks 1360 leent zich niet
tot het creëren van nieuwe horigheid, terwijl
St.-Jan bezwaarlijk zo zware uitgiftevoor-
waarden zou hebben kunnen bedingen, waar
deze niet voorde Eltense maatlanden golden,
die tegelijkertijd, en zelfs veel vroeger waren
uitgegeven. Het is echter wel mogelijk, dat die
keurmede eens gegolden heeft voor de veel
grotere Hoeven. Uit de omstandigheid, dat
de St.-Jan in Eemnes zelf landerijen placht uit
te geven, en daarover tijns en tienden hief zou
afgeleid kunnen worden, dat de Stichtsen en
St.-Jan de mening waren toegedaan, dat dit
complex landerijen in Eemnes was gelegen,
totdat bij keizerlijke uitspraak van Karel V in
1535 de grens tussen Gooi- en Eemland
definitief bepaald werd, zodanig dat bedoelde
landerijen in Gooiland kwamen te vallen.
De St.-Janstijns in Gooiland is altijd een
vreemde eend in de bijt geweest; doch nu is
.tij geredelijk gereduceerd tot een relict uit de
tijd, dat de gronden, waarop hij betrekking
had, eens tot Eemnes gerekend werden, dan
wel, dat het St.-Janskapittel zijn eigendoms
rechten op het opgeslibde land bij wijze van
natrekking deed gelden. En daarmee is de
invloed, die St.-Jan van oudsher op basis van
grondbezit, verspreid liggend over het gehele
Gooi, op dat Gooi zou hebben kunnen
uitoefenen wel geheel geëcarteerd. Perk
daarentegen, die getracht heeft de keurmede
uit het Gooi weg te redeneren door de
keurmedigen tot Eemnessers te bombarde
ren, schijnt het gelijk toch in zekere mate aan
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zijn zijde gekregen te hebben. En wel in die
zin, dat de keurmede zich beperkt kan
hebben tot de Eemnessers op de Hoeven,
terwijl op de zwadetijnsplichtigen van de
Kampen, die anders dan hij dacht, wel
degelijk Gooise ingezetenen waren, de
keurmede niet van toepassing was.
In financiële zin stelde de St.-Janstijns
nauwelijks iets voor, een halve stuiver per
zwade, of elf a twaalf cent per ha. Het is dan
ook niet verbazingwekkend, dat men in 1642
de inning tot 16 jaar had laten oplopen,
omdat een jaarlijkse inning nauwelijks de
perceptiekosten zou hebben kunnen dekken,
in aanmerking genomen, dat degene, die zich
met de inning belastte, daarvoor toch zeker
nog beloond moest worden. Blijkens de
aantekening bij de stukken van 1643 heeft
men het daarbij gelaten, en is dit de laatste
keer geweest, dat de St.-Janstijns geïnd werd.
De keurmede, waarvan hier aangenomen is,
dat zij alleen betrekking had op de Hoeven,
heeft men blijkbaar langer trachten te innen,
totdat de boeken na 1671 niet meer bleken te
kloppen, en Lustigh niet bereid was ze weer
in orde te brengen. Uit zijn bewoordingen
blijkt, dat hij het maar een merkwaardig
instituut vond, en met een zekere satisfactie
stelt hij dan ook vast, dat de boeken op
genoegzame wijze verdwenen waren...

Bijlage I

E. Johanna Maris: Eemnes p.59, noot 2
Utrecht 1947
Oorspr. charter van 22 september 1435,
handschriftenverzameling R.A. Utrecht, no
1173.
De acte volgt hier geheel wegens de daarin
voorkomende bepalingen betreffende het
recht om hooi te mennen over aan een ander
behoorend land:
Alle denghenen, die desen brief sullen zien o f
hoeren lesen, doe wy verstaen Meynsse Jacob
Naghels, scout, Jan Heyric Modden soen,
Gheryt Kreec Heynrics soen de oude, Goede
Heynrics soen, Ricout Gherberts soen, Goessen
Gheryt Ghenen soen ende Lutaert Jans soen,
scepen op Emenesse, ende oerconde mit desen
open brieve, dat voer ons is ghecomen int

gherecht Ghise Voec Coppen soen ende heeft
ghegeven ende opghedragen als recht ende
oerdel wysede Gheryt Deynen den rechten
eyghedoem van dat derdendeel van der heelre
maet, alsoe als i j  daer gheleghen is butendijcs
in den lande, dat Matte Coppen plach te we sen,
ende daernaest gheleghen op die suderside dat
lant, dat Evert Jacobs soens ende Bortout
Jacobs soen plach te wesen, ende op die
noerderside Meynsse Nannen soens groete lant;
ende dit derdendeel van deze voirs.maet sel
Gheryt Deyn o f sine nacomelinghe dat lant op
ende neder bruken aen die heerstrate toe,
gelike dat ander buerlude hoers selves maetlant
bruken; ende is dattet hem gaet, soe mach hy
dat hoey van deser voirs.maet mennen bynnen
over den dijc op dat lant ende maeckent
droeghe tot sijnre oerbaer sonder enich
misdoen; ende hierof heeft Ghise Voec
voirs. verteghen, alsoe dat dese voerghenoemde
scepen hebben ghewijst, dat dese voirs.ghyst
ende eyghendoen (lees: m) Gheryt Deynen
voirs. vast ende stade is ende mit rechte
stadicheit hebben sel, uutgheseyt al erghelyst
ende behouwelic een yghelijc sijns rechts mit
scepenen brieven o f  mit levender oerconde.
In oerconde des briefs beseghelt mit onsen
seghelen.
Ghegeven int jaer Ons Heren dusent vierhon-
dert vijfendertich op Sinte Mouwerisiusdach.

Bijlage II

S. Muller Fzn. Het recht der keurmedigen in
Gooiland.
Verslagen en mededelingen Oud-Vader-
landsch Recht, deel III, p.597.
Uit de 14e eeuw.

Dit is die keurmedig luyden recht.
1. Als sy leven, soo sijn sy schuldich des jaers te
betalen een olden Hollantschen op St.
Meer tens dach in den winter.
2. Item die kinderen en sijnt niet schuldich
alsoo lang als hooren olderen beyde leven, ten
ware sake dat die ouders by consent van (den
proost) huer keurmedig goederen overdroegen,
in welcken gevalle die ouders gehouden sullen
wesen te presenteren het beste pant, alloft sy
gestorven waren.
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3. Item wie niet hooren HoHantschen en
betalen tot rechter tijt, en 1) sterve hy binnen
sjaers, die werde belmondich 2) alsoo lang als
hy leeft: soo mach hy sich verhalen op synen
thisdach mit dubbelden thins voor elcke
versuymt jaer.
4. Item wie die proosten ofte synen heeren naer
haren recht belmondich3) vervalt, die vervalt
hem met allen reden goede, veltgaende ende
vliegende, ende alle reede goedt, hoe ende waer
dat gelegen is, dat men vletten ende veuren
mach: maer erffenisse ende dat aert- ende
nagelvast is, dat sal daer blyven ende aen
dengenen, die noeste erffgenaem is, ende blijft
in der echte.
5. Item die keurmede is dat beste eens, wat dat
die mensche achterloet. Ende wie dat niet
openbaerde binnen ses weecken, die verlore alle
sijn goedt. Ende die dat beste niet en wijsde
maer een snoder voortsbrachte, dat verloor hy
met den besten.
6. Item als dat bedde ge scheurt is, soo sijn de
kinderen vererft ende sijnt schuldich thins ende
keurmede: ende die dat erve ontfanckit) van
nieuws, die sal den prooste hulden, ende
winnent mit achtehalve sche/linck.
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De Gooise Noordflank

M. W. Jolles

Bij het beschouwen van de ontwikkeling van
het Noordelijke Gooi kunnen we niet
voorbijgaan aan de figuur van J.P. van
Rossum, geboren 3 juni 1778, overleden 21
maart 1856. Hij was gehuwd met Jeanne
Marie Louise Hughues, wier ouders woonden
op de buitenplaats Oud-Valkeveen bij de
Zuiderzee. De huidige ’uitspanning’ is geves
tigd in de oude stal van het buiten. Van
Rossum kwam regelmatig in het Gooi bij zijn
schoonouders. Het huis op de buitenplaats
bestaat niet meer.
In 1813 werden door het franse garnizoen dat
te Naarden gelegerd was het logement
Zandbergen vanouds ’Jan Tabak’ en het 18e
eeuwse ’Berghuis’ aan de weg van Naarden
naar Laren verwoest. Van Rossum kocht de
beide ruïnes. ’Jan Tabak’ werd verder
oostwaarts aan de straatweg van Naarden
naar Laren herbouwd, ’Zandbergen’ bouwde
hij voor zichzelf weer op als woonhuis met
stallen en boerderij op de oude plaats.
’Berghuis’ werd door hem niet herbouwd,
maar hij bouwde er wel een theekoepel. De
plaats behield hij als fraaie tuin met kassen
voor zijn liefhebberij: kweken.
Tussen 1815 en zijn dood kocht hij alle
grond, aan weerszijden van de Amsterdamse-
straatweg tot de Zuiderzee, westwaarts tot de
Naarder meenten, en oostwaarts tot de Oude
Blaricummerweg en de Eukenberg. Daarop
bouwde hij verscheidene huizen, zoals Zand
bergen, Nieuw-Valkeveen en Flevorama.
Door vererving kwamen huizen en gronden
aan zijn dochters, respectievelijk schoon
zoons: Zandbergen aan Kuhn, Flevorama
aan Dudok van Heel, Nieuw Valkeveen, De
Limiten, Oud-Naarden en Oud-Valkeveen
aan Mijnssen. Oud-Naarden werd voor de
eerste wereldoorlog door A.E. Dudok van
Heel gekocht uit de boedel van mevrouw van
Woensel Kooy-Mijnssen. Later gingen veel

losse gronden in andere handen over. Vooral
in de 20e eeuw met de ontwikkeling van het
Gooi als woonstreek ging de verkaveling
door.
Wij kunnen ons nu wel afvragen hoe het
mogelijk was dat één persoon bij zijn leven
zo’n enorme oppervlakte bijeen kocht, maar
de grondprijzen waren zeer laag en de grond
meest arme hei- en bosgrond. Van Rossum
was een goede handelsman, die er door
afzanding redelijke landbouwgrond van wist
te maken en het zand verkocht voor
ophoging en spoordijken.1)

Nu maakt het terrein deel uit van het grotere
gebied dat we de Gooise noordflank noemen,
langs de kust van het Gooimeer tot de Huizer
haven, langs de Randweg en de Gooiers-
gracht over Blaricum tot Hoog Laren en
Rijksweg 1, en dan weer tot de kust maar nu
met uitzondering van het terrein van de
Naarden International b.v.
Het Gewest Gooi en Vechtstreek heeft er een
gedegen studie aangewijd, die de basis is
geweest voor het Integraal Beheersplan
Gooise Noordflank dat in mei 1983 in twee
statige delen (één bevat de bijlagen) is
verschenen. Het verschaft nuttige lectuur die
zich goed lezen laat en waaraan in het
volgende enkele opmerkingen gewijd zullen
worden.

Niet alleen in het Gooi maar in heel
Nederland neemt de noordflank een eigen
plaats in, want zelden ziet men op zo’n klein
stuk grond zoveel afwisseling van natuur en
landschap. Er is een kuststrook met een
belangrijke milieugradiênt en veel bijzondere
planten. Voor trekvogels biedt het ondiepe
water een prachtige pleisterplaats. De land
goederen en de zanderijen hebben cultuurhis
torische waarde. Als restanten van vroegere
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landbouwsystemen zijn de heidevelden ook
van cultuurhistorisch belang en het centrale
bosgebied met z’n afwisseling van akkers is
zowel landschappelijk als recreatief aantrek
kelijk.
De waarde van de engen, of liever van wat
daar nog van over is, wordt tegenwoordig
hoog aangeslagen, zoals nu ook in bestem
mingsplannen wel erkend wordt, en tenslotte
vormt het gebied van de Warandebergen de
laatste natuurlijke overgang tussen de Gooise
stuwwal via de maatgronden naar de
Eemvallei.
Voor een groot deel dankt het zijn aantrekke
lijkheid aan mensenhand, die door landbouw
en bebossing voor een grote differentiatie
heeft gezorgd.
Maar zoals vaak wist die mensenhand ook
hier niet van tijdig ophouden. Na de
’ontsluiting’ van het Gooi, door de aanleg
van de spoorweg, is de noordflank door
verstedelijking aangetast. Het gebied werd
door steeds meer wegen doorsneden. Geluk

kig zijn niet alle wegen er gekomen! De
redding van het Bikbergerbos, nu al weer een
ruim aantal jaren geleden, is een voorbeeld
van de ene mensenhand die de andere van het
kwaad heeft afgehouden. Hand in hand met
de verstedelijking nam natuurlijk de
recreatie-behoefte toe. De massale vormen
welke het plankzeilen heeft aangenomen
heeft langs de Gooimeerkust geleid tot het
verjagen van watervogels die hier een rustig
voedings- en broedgebied hadden. Tot voor
de opmars van de surfplank was het ondiepe
water voor de kust voor vrijwel ieder
ontoegankelijk.

Wèl is de situatie veranderd sinds Jacob van
Lennep in zijn Ferdinand Huyck kon
schrijven over de kust van de Zuiderzee: Aan
de eene zijde strekte zich, zoover het oog kon
reiken, als een gebloemd tapijt de golvende
vlakte uit, waarvan de eentonigheid werd
afgebroken door enkele partijen eikenhakhout,
dat reeds hier en daar de gele najaarskleur bij
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het malsche groen van het Augustusloof
vertoonde. Ten Zuidwesten vertoonden zich de
torens van Naarden, en verder op die van
We esp en Muiden; terwijl Amsterdam slechts
even door een grauwen nevel zichtbaar was.
Oostwaarts lag het bevallige Huizen en
daarachter het netgebouwde Blaricum: en ten
Noorden liep de heuvel glooiend a f  tot de plek,
waar de Zuiderzee zijn voet kwam bespoelen.
De landbouw heeft veel bijgedragen aan de
landschappelijke variatie, maar tegenwoordig
is de positie van de landbouw in het Gooi
sterk teruggedrongen. Er is nauwelijks plaats
meer voor en ook is veel van het weideareaal
verloren gegaan. De landbouw, die er nog is,
dreigt door overbemesting het omringend
natuurlijk milieu te verstoren.
En zo moet het Integraal Beheersplan wat
triest constateren dat op het ogenblik vrijwel
elke verdere ontwikkeling van de ene
maatschappelijke functie direct ten koste van
de andere gaat.
Om hiervoor nu een oplossing te vinden wil
het Gewest voor de Gooise noordflank een
beleid ontwikkelen dat de drie hoofdfuncties,
de landbouw, de recreatie en de natuur in
onderlinge samenhang brengt. Vandaar de
nadruk op het integrale.
Nu wordt algemeen aan het plangebied in
zijn totaliteit de kwalificatie natuurgebied, of
gebied met hoge landschappelijke waarden
toegekend, en men zou zich dus kunnen
afvragen waarom het dan niet in de eerste
plaats als zodanig behandeld wordt. Het
antwoord dat het Gewest geeft is dat in veel
gevallen geen scheiding tussen de functies in
dit kleinschalige gebied meer mogelijk is.
Zoals al even aangeduid is er een tekort aan
landbouwgebieden waardoor aan moderne,
grootschalige methoden niet te denken valt.
Aan de andere kant is er ook weer te weinig
natuurgebied om de gedachte aan een
reservaat te kunnen verwezenlijken. De
integratie is dus de enige oplossing.
Daarom is het beleidskader het samengaan
van de natuur, zonder de kwaliteit daarvan
aan te tasten, met recreatie en landbouw.
Hieruit worden dan weer een drietal afgeleide
doelstellingen geformuleerd:

•  de landbouw moet rendabel blijven, in natuur
en landschap geïntegreerd worden en recreatie
mogelijk maken
•  de mogelijkheden voor landrecreatie moeten
blijven bestaan, zelfs uitgebreid worden, maar
ongewenste effecten op de natuur moeten
vermeden worden
•  het specifieke karakter van natuur en
landbouw, en de grote verscheidenheid, moeten
gewaarborgd worden.
Wie dit leest zal ongetwijfeld aan het verhaal
van de wolf, de kool en de geit denken. Het
lijkt een onoplosbare puzzel. Maar in welke
richting wordt er dan toch naar oplossingen
gezocht, al zijn dat ook in wezen deeloplos
singen? Het beheersplan geeft er een lange
reeks, welke allemaal een eind in de goede
richting kunnen helpen, al zal een totale
oplossing wel tot de vrome wensen blijven
behoren. We zitten nu eenmaal met te velen
op een te klein gebied. Het is niet mogelijk
om bij wijze van illustratie, meer dan een
enkele greep te doen uit de reeks van de
aangedragen voorstellen.
Voor de gehele kuststrook wordt de oplos
sing gezocht in het overdragen aan één
natuurbeschermingsinstantie en in het uitvoe
ren van natuurbeheer. De oeverrecreatie zou
elders haar heil moeten vinden, en wel bij de
Hollandse Brug, in het westen, het gebied
’Gooierserf bij de Oostermeent en nieuw in
te richten mogelijkheden bij de Stichtse Brug,
in het oosten.
Wat de landgoederen betreft wordt aan
planologische bescherming en een daarop
gericht beheer gedacht.
Voor de heide velden zijn regelmatig
terugkerende beheersmaatregelen nodig, en
voor de bossen wil het plan een beheer dat
samenhangt met de functie van het bos.
Daarbij wordt ook gedacht aan de mogelijk
heid om bijvoorbeeld naaldbos te veranderen
in loofbos.
Om nog even op de heidevelden terug te
komen zouden wij willen opmerken dat een
goede, in het Gooi toepasbare beheersvorm
eigenlijk nog niet gevonden is. In dit
overbevolkte gebied heeft de hei wel het
allermeest van allerlei soorten van recreatie te
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lijden. Moet het Gooisch Natuur Reservaat
dan zo duidelijk op de recreatietoer blijven
zitten? Alleen pecuniae causa? In de reactie
van de Gooivrienden op de jongste beheers-
nota van het G.N.R. is al gesteld, dat het
dringend nodig is prioriteiten te stellen en niet
’ten eeuwigen dage’ aan de oude, verouderde,
doelstelling vast te houden.
De landbouw is een hoofdstuk apart, dat zich
niet zo makkelijk als de rest laat lezen omdat
het grote deskundigheid ter zake vergt. Als
oplossingen worden genoemd kavelruil om
meer rendabele bedrijfsvoering mogelijk te
maken, rundveehouderijen zouden moeten
verdwijnen, en vooral de positie van die
boeren, die de landbouw als hoofdberoep
uitoefenen, zou verstrekt moeten worden.
De recreatie kan niet zonder natuur en
landschap, dat is duidelijk. Maar door dit te
stellen is al meteen aan de recreatie de grens
aangegeven. Dan blijft het misschien hoog
stens hier een beetje bij en daar een beetje af!
Als groot knelpunt vermeldt het plan het

uitblijven van een inrichting van het Waran-
degebied, waarmee het gemeentebestuur van
Blaricum voorde zoveelste keer in gebreke
wordt gesteld.
Als de lezer hier aangekomen is met de
lectuur van het beheersplan zal hij zich
waarschijnlijk met een onbehagelijk gevoel
gaan afvragen hoe het nu verder moet. Hoe
staat het met de kansen van realisering? Dan
moet hij allereerst aan de planologische
mogelijkheden denken. Als hij hier door de
bomen het bos niet meer ziet is dat
begrijpelijk.
Op rijksniveau zijn er vijf heel belangrijke
beleidsstukken. De provincie heeft zeven
nota’s geproduceerd, die van direct belang
zijn voor ons onderwerp. Het Gewest is niet
achter gebleven en komt met zes, terwijl van
de drie betrokken gemeenten (Naarden,
Huizen en Blaricum) ongeveer een dozijn
bestemmingsplannen voor het gebied van
kracht zijn. Tel dan daar het beheersplan
1982-1987 van het G.N.R. nog bij en dan
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heeft U de belangrijkste planologische
wapens in het arsenaal.
En nu het streekplan voor het Gooi en de
Vechtstreek, dat op dit ogenblik in herziening
is? Zal dat het vaste punt zijn waaraan we
onze hoop en verwachtingen kunnen
ophangen?
Het streekplan zal zeker een belangrijke
voorwaarde vormen. Vandaar de grote
belangstelling waarmee de vereniging van
Vrienden van het Gooi de herzieningsproce
dure volgt en probeert die in een bepaalde
richting te sturen. Als met het in de aan de
herziening vooraf gegane nota gestelde
uitgangspunt: behoud van het karakter van het
Gooi, ernst gemaakt wordt zal dat van grote
betekenis zijn. Een streekplankaart, die
duidelijk en nauwkeurig de natuurgebieden
aangeeft, zal een goede toetssteen zijn voor
alle komende (herzieningen van) streekplan
nen.
Maar aan de andere kant moet bedacht
worden dat streekplannen vaak te globaal
zijn om erg veel houvast te bieden, en zeker
om aan inrichtings- en beheersvraagstukken
richting te kunnen geven. Er blijkt een
duidelijk hiaat te zijn tussen streek- en
bestemmingsplannen, al wordt er aan oplos
singen om het gat op te vullen wel gewerkt.
Zodat het toch in hoofdzaak van de
bereidheid en de goede wil van gemeentebe
sturen zal afhangen of de suggesties van het
integrale beheersplan voor de Gooise noord-
flank over worden genomen en toegepast.
Het Gewest zelf is zich deze situatie ter dege
bewust, zoals onder meer blijkt uit de, in de
gewestraadvergadering van 1 december 1983
aangenomen, motie waarin het dagelijks
bestuur verzocht wordt om een voortgangs
rapportage door een in te stellen begeleidings
commissie, welkejaarlijks moet rapporteren,
bijhouden en inventariseren. Er liggen al
genoeg rapporten in de la, zei men! In
diezelfde vergadering werd opgemerkt dat het
beheersadviesplan, hoe goed ook, geen
verbindende schakel ten aanzien van de
uitvoering biedt Daarbij werd gedacht aan
de mogelijkheid om in het kader van een
gemeenschappelijke regeling, of van een
andere vorm van samenwerking de uitvoe

ring van het beheersplan onder te brengen bij
het Gewest. Tot nu toe is aan die gedachte,
voor zover ons bekend, geen gevolg gegeven,
maar duidelijk is het in elk geval dat de
maker van die opmerking het cruciale punt
heeft aangegeven.
Een goede gedachte van het beheersplan lijkt
ook de grotere beheerseenheid, vooral voor
de landgoederen. Het beste zou natuurlijk
zijn het in onverdeelde eigendom blijven van
een landgoed, maar dat zal dikwijls onmoge
lijk blijken. Samenwerkingsverbanden van
meerdere landgoederen onder één beheerder
(Landgoed b.v.) zouden een duidelijke stap in
de goede richting zijn. Een soortgelijke
gedachte dus als in de gewestraad werd
geopperd.
Voor de hei- en bosgebieden staat het
beheersplan een zelfde gedachte voor, welke
geheel aansluit bij een suggestie die de
Gooivrienden destijds deden in hun commen
taar op de beheersnota van het G.N.R. De
beheersnota bepleit verder het aanstellen van
milieuambtenaren of zelfs milieupolitie, zoals
door de vereniging ’Leefmilieu ’tGooi e.o.’ al
enige tijd wordt voorgestaan. Een andere
mogelijkheid is het beheer door vrijwilligers,
in welke richting de gemeente Hilversum al
een duidelijke stap gedaan heeft (Spanders-
woud!).
Het mooiste zou natuurlijk zoveel mogelijk
samenwerking tussen de gemeenten zijn,
maar van bereidheid daartoe is tot nu toe niet
zoveel gebleken. En toch zou dit nodig zijn.
Drie gemeenten bezitten het grootste deel van
de grond, afgezien van de particuliere
eigenaren. Daarnaast heeft het G.N.R.
verschillende belangrijke natuurterreinen in
het plangebied. Die drie gemeenten maken
deel uit van het Gewest, maar het Gewest kan
weinig vuist maken tegenover de gemeenten.
Waarmee we op ons uitgangspunt terug zijn!

Over het integrale beheersplan zou nog veel
te zeggen zijn, maar met het bovenstaande is
wellicht een indruk van het hele werk
gegeven. Over de bijlagen, die samen het
tweede deel vormen, kan hier evenmin veel
gezegd worden, maar het is de moeite van het
lezen waard. Naast een uitvoerig overzicht
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van de literatuur betreffende de Gooise
noordflank valt er veel te lezen over flora,
fauna, landbouw en recreatie. Op cultuurhis
torisch gebied is de geschiedenis van de
landgoederen interessant. Landgoederen, in
heel Nederland, genieten de laatste tijd veel
belangstelling, zoals uit tal van publicaties
blijkt. Vooral ook wordt aandacht gevraagd
voor de bescherming van de historische
parken en tuinen, juist omdat het huis mèt de
omringende tuin en het park vanouds een
eenheid vormen. Huis en tuin moeten bij
elkaar blijven!

In die tuinen zongen vroeger in de zomer
avonden en -nachten de nachtegalen dat het
een lust was. soms zelfs te veel van het goede!
Mijn grootouders logeerden 's zomers dik
wijls op Flevorama, en mijn moeder vertelde
ons later graag dat haar vader het raam van
de slaapkamer dicht deed onder het uiten van

minder vriendelijke woorden aan het adres
van de nachtegalen, die hem alweer uit de
slaap hielden!
Dat was vroeger. Overdejaren 1973-1977
telden leden van de Vogelwerkgroep Het
Gooi in hetzelfde gebied zegge en schrijve één
broedend nachtegalenpaar. Maar gelukkig
neem ik in mijn eigen tuin nu weer meer
broedende vogels waar.
Als dit laatste voor het hele Gooi kenmer
kend geacht kan worden, dan zal het ook zijn
noordflank in dit opzicht wel beter gaan. En
het zal stellig ook in veel andere opzichten
beter gaan naarmate er meer van de
suggesties van het beheersplan uitgevoerd
zullen worden. Het is om deze reden dat er
hier aandacht aan besteed is.

NOOT

1) ZieTVE/VVG.jrg.l, nr.2, 1983 p.p. 144-152.
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De Gooise Wilde Planten Tuin 10 jaar
jong
E. Frater Smid

Wie de laatste uitgave bekijkt van de
Falk-plattegrond van het Gooi, de 1 le druk,
waarop ook bezienswaardigheden staan
aangegeven, vindt in de gemeente Blaricum,
halverwege tussen Blaricum en Laren, een
klein groen vakje achter op het terrein van
het gemeentehuis waarin de woorden: Gooise
Heemtuin. Het is klein, maar van een terrein
van nauwelijks meer dan 1000 m2 kun je op
een schaal van 1:15.000 ook niet meer
verwachten. Toch duidt het feit dat de
Gooise Wilde Planten Tuin, want daar gaat
het om, op die Falk-kaart staat vermeld op
een zekere belangrijkheid. Men heeft het
blijkbaar de moeite waard gevonden om de
tuin onder de aandacht van het publiek te
brengen. Terecht. Wie bovendien de bekende
Iona-tuinengids van de Koninklijke Maat
schappij Tuinbouw en Plantkunde opslaat
vindt al op de eerste pagina, maar dat heeft
meer met de alphabetische volgorde van de
plaatsnamen te maken dan met de rangorde
van belangrijkheid, de vermelding: Blaricum:
Gooise Wilde Plantentuin op het terrein van
het gemeentehuis (Nederheem), opgezet met
het doel te laten zien, hoe rijk en gevarieerd de
Gooise flora zou kunnen zijn, als de natuur met
rust gelaten werd. Een aantal in het Gooi
voorkomende landschapstypen op kleine schaal
gedemonstreerd, o.a. heide, vochtige heide,
schrale weide, bloemenweide, bos, berm en een
stuk akker met akkerkruiden. Meer dan 300
soorten wilde planten. Er is een kleine
kruidentuin met geneeskrachtige wilde planten.
Aldus de lona-gids, en het is allemaal nog
waar ook, alleen zou een kleine toelichting
niet overbodig zijn.
Welnu, die volgt hieronder. De zinsnede als
de natuur meer met rust gelaten werd is in zijn
algemeenheid natuurlijk juist, maar waar is
het begin en waar is het einde van dat meert
Laten wij voorop stellen dat een volstrekt met

rust gelaten natuur in onze wereld ondenk
baar is, zeker in ons kleine, dichtbevolkte
land, waar alle landschappen, die wij zo
graag als natuurlijk zouden behouden,
onnatuurlijk zijn omdat zij het gevolg zijn
van menselijk ingrijpen. Een van de oudste
voorbeelden hiervan is waarschijnlijk ons
heidelandschap en een van de jongste is
ongetwijfeld het gebied van de Oostvaarders-
plassen.
Laten wij bovendien bedenken dat onafhan
kelijk van ons menselijk ingrijpen de natuur
zelf per definitie ingrijpt. Dat is nu eenmaal
haar natuur. Klimatologisch, meteorologisch,
seismologisch, maar altijd - logisch, grijpt de
natuur in zichzelf in. Dat logisch, mag u
ironisch, maar moet u in ieder geval ook
letterlijk nemen. In de natuur wordt namelijk
in wezen niets aan het toeval overgelaten, zij
hangt volkomen logisch van oorzaak en
gevolg aan elkaar. Dat bepaalt haar dyna
miek, haar dramatiek als u wilt en ook haar
tragiek, althans zoals wij dit zien. In ieder
geval bepaalt de ingreep haar bestaan en
voortbestaan, zij is er zelfs de logische
voorwaarde van met inbegrip van de
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menselijke ingreep. Maar deze menselijke
ingreep moet dan wel redelijk zijn, dat wil
zeggen ingepast in en aangepast aan het
verband van het geheel. De harmonie en het
evenwicht van het geheel welke het uiteinde
lijk beheersen mogen nooit uit het oog
worden verloren, althans niet voor zover ons
oog dat geheel kan bevatten. Voor het
overige moeten wij tenminste bereid zijn om
door schade en schande wijs te willen
worden. Het mag dus wat ons betreft nooit
alleen om nemen gaan, er zal ook gegeven
moeten worden.
Van deze gedachten zijn de geestelijke
vaderen van de Blaricumse heemtuin uitge
gaan en hun geestelijke zonen en dochteren
gaan er nog altijd van uit. Maar dan komen
wij wel tot de merkwaardige paradox dat wij
wat onze heemtuin betreft de natuur met rust
laten door haar te verstoren. Als wij vijf
landschapjes creëeren om daarin te laten zien
wat de natuur aan mogelijkheden in zich
heeft, dan verstoren wij een bestaande orde
en wij blijven verstoren, want niet alleen dat
wij die landschapjes selectief beplanten, wij
moeten ze ook selectief onderhouden en dit
impliceert verstoren.
Maar dit betekent dan wel dat levenskansen
worden bevorderd welke elders niet meer
mogelijk zijn. De verstoring welke mensen
eenmaal in de vrije natuur hebben teweegge
bracht heeft namelijk een kettingreactie
veroorzaakt die niet meer te stoppen is. Het is
ermee als met de tovenaarsleerling die, wat
hij eens ondoordacht in gang zette, niet meer
kon stoppen. Wat wij nu doen in de heemtuin
is op klein bestek een halt toeroepen aan de
elders voortgaande teloorgang en bevorderen
wat in onze ogen een levenskans verdient.
Wij moeten hier niet te grote verwachtingen
van koesteren, maar wij mogen toch wel
verwachten dat de haastige en onnadenkende
mens even de pas inhoudt en zich verwondert
over een ongekende en onverwachte schoon
heid: een Lenteklokje in februari, een
Zomerklokje in april, een Spiegelklokje in juli
en nog zo veel meer kleine en stille wonderen
die elders geen levenskansen meer hebben,
maar in een heemtuin als de onze tot wasdom

kunnen komen omdat... de natuur er op een
heel speciale manier, namelijk in haar
geselecteerde vertegenwoordigers, met rust
gelaten wordt.

Het zijn natuurlijk niet alleen maar wonderen
die er bij ons groeien, er zijn ook talloze
gewone planten, want die horen bij het
milieu. Trouwens waar ligt in de natuur de
grens tussen gewoon en ongewoon? Is er
eigenlijk wel een grens? Ik geloof dat wij in
ieder geval de natuur moeten benaderen met
iets als grenzeloosheid in onze ogen want
anders zien wij haar wonderen misschien
over het hoofd, het zijn er inderdaad zoals de
Ionagids zegt bij ons zo’n 300 soorten
planten.
Nu moet u wel weten dat u die 300 nooit
tegelijk zult zien, laat staan tegelijk zult zien
bloeien, want ook hier geldt de noodzaak van
beheer: het ene moet nu eenmaal plaats
maken voor het andere en dat is ook heel
goed. Daarom zult u in de Gooise Wilde
Planten Tuin altijd slechts een deel, aan het
seizoen gebonden, in bloei zien staan, zij het
met een onmiskenbare piek in eind juni of
begin juli, tenzij de natuur anders beschikt
zoals in 1983 toen een ongekende droogte een
in onze ogen voortijdig einde maakte aan het
bloeiseizoen. Hierdoor konden wij onze
doelstelling namelijk het tonen van Gooise
Flora (niet de Gooise Flora!) niet
waarmaken.
Nu was deze doelstelling oorspronkelijk
gekoppeld aan een andere, namelijk de
bevordering van het traditioneel agrarisch
karakter van de gemeente Blaricum, in het
bijzonder van de Blaricummer Eng en omge
ving, waarbij de stichting speciaal zal streven
naar het behoud van en de beplanting met een
begroeiing welke een inheems, Goois karakter
draagt. Nogal ambitieus, maar toch wel
enigszins begrijpelijk in het licht van de
situatie van ruim 10 jaar geleden toen de Eng
een verwaarloosde indruk maakte en de
pasgeboren stichting samen met het gemeen
tebestuur het oog had laten vallen op het
bosperceel aan de Engh als een geschikt
terrein vooreen toekomstige heemtuin.
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Hoe is dit allemaal in gang gezet? Wel, op het
Steenakker woonde de bekende antiquair in
Oosters antiek en handelaar in exotica,
J. Aalderink. Oorspronkelijk opgeleid voor
het onderwijs had hij nog tijdens die
opleiding de lessen genoten van de vader aller
heemtuinen dr. Jac. P. Thijsse. Die lessen
hadden hem mateloos geboeid en hij had er
een warm hart voor de wilde plant aan
overgehouden. Hij was het die de noodzaak
inzag van een actie tot behoud van de wilde
plant, enerzijds uit een gevoel van verplich
ting omdat hij er zoveel vreugde aan beleefd
had; anderzijds uit een gevoel van bezorgd
heid voor de mens die bezig was zichzelf van
die wilde plant te ontdoen tot zijn eigen
materiële en geestelijke schade. Naar vermo
gen wilde hij dit proces tot staan brengen.
Zijn gezondheid ging toen echter al achteruit
en daarom betrok hij zijn voor- en
achterbuurman bij zijn plannen, die zich
overigens reeds in een gevorderd stadium
bleken te bevinden. Hij had namelijk voor
eigen kosten een tuinarchitect aangetrokken
die hij opdracht had gegeven tot een ontwerp
voor een heemtuin aan de Blaricummer
Engh. Die architect was J.J. Bosma, schrijver

en, zeer kundig, illustrator van het boekje
Loofhoutgewassen. Bosma maakte een bij
zonder aantrekkelijk plan, dat hij later,
wederom in opdracht van Aalderink, uit-
breidde met een ontwerp voor de Verloren
Eng. Het was allemaal bijzonder aantrekke
lijk, alleen veel te hoog gegrepen en dus
volstrekt onbetaalbaar. Maar die buren van
de heer Aalderink, en dat waren de huidige
voorzitter mr. R.F. van Lieren de huidige
vice-voorzitter ds. E. Frater Smid, waren
toen toch wel zo enthousiast dat zij
Aalderinks gedachte tot de hunne maakten
en er mee verder werkten, gesteund door de
waardevolle suggesties van Aalderink zelf.
Op zijn ziekbed, dat spoedig zijn sterfbed zou
worden, stelde hij nog een lijst samen met
namen van planten waarvan hij zich
herinnerde dat hij ze in zijn jeugd in het Gooi
had waargenomen. Deze lijst is de basis
geworden van het plantenassortiment van de
huidige heemtuin, althans voor zover deze
planten verworven konden worden, want het
bleek dat sommige reeds waren uitgestorven
of zeer zeldzaam geworden.

Een en ander heeft ertoe geleid dat op 28
Gooise waterkant
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augustus 1973 de stichting van een heemtuin
plaats vond per notariële acte onder de naam
Stichting Heemtuin Blaricum. Aalderink
heeft het nog beleefd dat zijn geesteskind ten
doop werd gehouden; korte tijd daarna is hij
overleden in de wetenschap dat tenminste
deze droom -hij had er vele!- werkelijkheid
was geworden.

Nu is het goed te weten dat deze droom al
eerder gedroomd was en wel door mevrouw
J. van der Valk-Sepp. Ook zij was al een eind
gevorderd op de weg naar de verwerkelijking
samen met haar medewerker de heer H. van
Ypenburg. Hun plan bleek echter toch niet
levensvatbaar. Toen dan ook het plan-
Aalderink meer mogelijkheden bood zegden
beiden spontaan hun medewerking toe.
Inmiddels verliepen de besprekingen met het
gemeentehuis bijzonder prettig, evenals die
met verschillende adviseurs. De adviezen met
name van de specialist op het gebied van
heemtuinen dr. G. Londo van het Rijksinsti
tuut voor Natuurbeheer in Renkum waren
bijzonder waardevol. Via hem kregen wij de
medewerking van de Wageningse student F.
van Nievelt, die in het kader van zijn studie
een plan uitwerkte voor de realisatie van een
heemtuin op het open gedeelte in het
bosperceel aan de Verloren Engh. Helaas
achtte zijn hoogleraar deze activiteit prema
tuur zodat Van Nievelt zich moest
terugtrekken.
Zo waren er meer tegenslagen: Op 17 april
1974 stelde de Stichting Heemtuin Blaricum
zich met haar plannen aan het publiek voor.
Dit geschiedde in het Vitusgebouw in
Blaricum. Niemand minder dan de bekende
Amstelveense heemplanten en heemparken-
specialist J. Landwehr, hoofd van de afdeling
Plantsoenen van de Dienst Plantsoenen,
Sport, Jeugd en Recreatie en schrijver van de
Grassenatlas, de Mossenatlas en het stand
aardwerk Wilde Orchideëen, het laatste een
uitgave van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten, was de spreker op deze
merkwaardige avond. Hij hield een hartver
warmende voordracht, welke helaas gevolgd
werd door een verkillende kritiek op het
bestuur van de zijde van enkele Blaricum-

mers, die zich in de gevolgde procedure
inzake de heemtuin te kort gedaan voelden.
Inderdaad kan enthousiasme wel eens leiden
tot kortzichtigheid ten opzichte van anderen
die dat enthousiasme niet of nog niet delen.
Inmiddels had het bestuur van de jonge
stichting toch al wel begrepen dat er van de
oorspronkelijke grootschalige plannen niets
kon komen door gebrek aan mankracht en
geld. Wat echter wel mogelijk was, was een
kleinschalige heemtuin die dan wellicht of
misschien eens in de toekomst als kern van
verdere heembeplanting op daarvoor
geschikte plaatsen in het dorp zou kunnen
dienen. Dit was oa. een idee van de
burgemeester. Hoe waardevol ook op zich
zelf, het blijkt vandaag de dag nog steeds niet
te kunnen worden verwezenlijkt. Het wach
ten is op betere tijden!
Maar wat wel kon worden verwezenlijkt was
het aanbod van de gemeente om op een stuk
grond van ±  1000 m2, gelegen op het terrein
van het gemeentehuis, Nederheem, een
heemtuin te realiseren. Nu de heemtuin
noodgedwongen toch al op klein bestek
moest worden ingericht deed de locatie er
eigenlijk niet meer zo veel toe. Wij konden
het oorspronkelijke plan van de Eng
gevoegelijk laten varen, zij het met in het
achterhoofd de gedachte van de burgemees
ter om ooit de groenvoorziening in Blaricum,
dus ook van de Eng, nog eens in de richting
van een heembeplanting te leiden. Los van dit
alles werd op onze suggestie en conform onze
doelstelling het bosperceel aan de Verloren
Engh geschoond en van Amerikaanse Vogel
kers ontdaan tot vreugde van de omwonen
den. Hiermee was samen met de Vogelkers
het oude zeer definitief met wortel en tak
uitgeroeid.
Een aantal Blaricumse ingezetenen, dat zich
reeds vóór het eerste plan garant stelde voor
de beginkosten, stelde nu het bestuur in staat
de handen uit de mouwen te steken op het
terrein achter de garage op Nederheem. Het
bestond grotendeels uit een verwaarloosd
gazon en een aantal verwilderde struiken. Nu
was het moment gekomen dat de aangeboden
diensten van de heer Van Ypenburg dank
baar konden worden aanvaard. Van Ypen-
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burg werd leider van het nieuwe project en
gaf er zich met hart en ziel en met alle
beschikbare kracht aan. Om van een
verwaarloosd gazon met een dikke laag
teelaarde een gedeeltelijk schrale heemtuin te
maken, geaccidenteerd met boscompost, klei,
stenen en zand is een onvoorstelbare opgave
zoals diegenen zullen bevestigen die de
Gooise Wilde Planten Tuin van de grond
hebben zien komen. Weliswaar kreeg hij
incidenteel hulp van padvinders en middel
bare scholieren en niet te vergeten gemeente -
personeel, het leeuwenaandeel kwam toch op
hemzelf neer.
Voor de aanleg van de tuin tekende mevrouw
ir. J. Roos-Klein Lankhorst, een jonge
vrouw, die juist stage gelopen had bij de heer
Landwehr, door wiens bemiddeling wij met
haar in contact waren gekomen.
Zij was het die het ontwerp maakte dat wij
thans in de bestaande situatie nog duidelijk
herkennen, waarbij het overigens merkwaar
dig is dat de kruidentuin welke mevrouw
Roos in haar plan opnam jaren later,
onafhankelijk van dit plan is gerealiseerd op
dezelfde plaats en in dezelfde vorm.
Bovengenoemde diverse grondsoorten maak
ten het mogelijk de tuin met diverse aspecten
van het Gooise landschap te profileren. Zo
ontstonden een schrale wei, een bloemenwei,

een heide, een bos, een berm, een akker en
zelfs een leemkuil, een exacte nabootsing van
een leemkuil op de Blaricummer heide. De
laatste oogstte terecht veel bewondering,
maar bleek later toch niet te voldoen. Een
milieu dat in tienduizenden jaren op natuur
lijke wijze gevormd is, is blijkbaar niet te
imiteren. Het benodigde struiken- en bomen
bestand werd ons geschonken door het Goois
Natuur Reservaat dat ons ook van heide
voorzag. Heideplaggen kregen wij trouwens
ook van particuliere zijde. Zelfs de Kroond
omeinen waren ons behulpzaam en zo kwam
met vereende krachten langzaam maar zeker
de heemtuin ’uit de grond’. Een kleine
eenmalige subsidie van het toenmalige
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat
schappelijk Werk werd dankbaar aanvaard,
evenals een kleine subsidie van de gemeente,
die ons de huur van het terrein mogelijk
maakte.
Tegenslagen waren er echter ook: de
stormnacht van 3 januari 1975 vernielde drie
van de vier glasramen van de koude
kweekbak en zo was er meer. Maar tenslotte
kon de heemtuin op een fraaie zaterdagmid
dag, om precies te zijn op 11 mei 1977 aan
Burgemeester en Wethouders en aan belang
stellende donateurs worden gepresenteerd.
Inmiddels had de stichting een andere naam
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gekregen. Sedert 16 juni 1975 heette deze:
Stichting Wilde Planten Blaricum. Deze
naam was meer in overeenstemming met de
doelstelling en zo blijkt eens te meer dat ook
het wel en wee van een heemtuin gemarkeerd
wordt door constanten en variabelen.
Een variabel was de naam, was ook de
locatie, was zelfs de leidende gedachte, want
deze had zich van bevordering van het
agrarisch karakter van Blaricum (door middel
van Gooise wilde flora) ontwikkeld tot
bevordering van Gooise wilde flora (door
middel van het agrarisch karakter van
Blaricum). Het accent was verlegd, mede uit
nuchtere, practische overwegingen. De erva
ring had bij voorbeeld geleerd dat wilde
bloemen vooral als zij een beetje kleurig zijn
persé worden geplukt of uitgegraven. Omdat
de gelegenheid nu eenmaal de dief maakt
moeten wij die gelegenheid vooral niet
scheppen. Misschien kunnen wij daar later in
betere tijden op terug komen. Daarom
houden wij onze wilde planten voorlopig
maar liever binnen in de eigen heemtuin
ofschoon wij de teleurstellende ervaring
hebben opgedaan dat zij ook daar niet veilig
zijn. Waar zijn toch het respect en het gevoel
gebleven voor hetgeen een medemens dier
baar is? Waar is de eerbied voor het leven als
het eigen bestaan zozeer beheerst wordt door
egoïstische hebzucht en verzamelwoede?
Constanten zijn er echter ook, bij voorbeeld
de animo, ja zelfs de liefde, waarmee bestuur
en vrijwillige medewerkers zich inzetten voor
het welzijn van de tuin. En wij mogen deze
gepersonifieerd zien in de persoon van
mejuffrouw N.G. van Weydom Claterbos,
bestuurslid en medewerkster van het eerste
uur, die deze animo en liefde wist over te
dragen als geen ander maar die ons helaas in
de zomer van 1983 door de dood is ontvallen.
Animo en liefde, ja, terwille van de wilde
plant, maar ook terwille van de bezoeker die
hier even langs komt en kan genieten van een
stukje puur natuur dat hij nergens anders
meer tegenkomt. Nostalgisch misschien de
oudere bezoeker die dit allemaal nog kent
van de vrije natuur zoals hij die beleefde in
zijn jeugd; verwonderd de jóngere die het
bestaan van zoveel schoons niet kende en dus

niet vermoedde.
Aan dit laatste ziet men wat er gaande is,
namelijk een proces van ontheemding en dat
proces gaat zo ver dat de mens geen weet
meer heeft van natuur en natuurlijke
schoonheid. En als hij er geen weet van heeft,
weet hij ook niet wat hij mist. Hij weet niet
beter, en wat niet weet dat niet deert, meent
hij. Maar zo eenvoudig is het niet, want deze
ontwikkeling kan tot een zeer dramatisch
einde leiden, namelijk dat wij mensen onze
overlevingskans verspelen. Planten hebben
altijd in het grote verband hun eigen
specifieke functie. Vele van die functies zijn te
herleiden tot de voedselketen waarvan de
mens het einde vormt. Wij zijn dus in zekere
zin bezig de levenstak waaraan wij hangen
zelf af te zagen.
Natuurlijk verbeelden wij ons niet dat wij op
lOOOnr aan deze ontwikkeling een eind
kunnen maken, maar wij verbeelden ons wel
dat wij een kleine dienst bewijzen aan de
wilde plant en aan de medemens. Daartoe
komen de medewerkers iedere maandagmid
dag naar de tuin, en dat is dan ook zo’n
constante als hierboven genoemd, om er te
doen wat er te doen valt en dat is dikwijls heel
veel. Het van week tot week bijgehouden
logboek is in dit opzicht onthullend. Er wordt
gewerkt volgens een grootschalig werk
schema en een kleinschalig werkschema. Het
eerste betreft de seizoenwerkzaamheden, het
tweede de werkzaamheden van week tot
week zoals die van te voren door enkele
bestuursleden steeds opnieuw worden vastge
steld. Daarbij behoort ook de jaarlijkse
inventarisatie die op haar beurt weer bepaalt
wat er aan zaden of planten voor het
volgende seizoen moet worden bijgekocht.
Aanvankelijk wonnen wij zaad van eigen
planten, maar dit bleek zelden te ontkiemen
en als het al ontkiemde bleek het nauwelijks
levensvatbaar te zijn terwijl de verzorging
bijzonder arbeidsintensief was. Thans betrek
ken wij zaden en planten van gespecialiseerde
kwekerijen.

Nu zijn dit allemaal interne werkzaamheden,
maar wij hebben ook enkele externe werk
zaamheden, zoals de verzorging van de
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jaarlijkse voorjaarslezing welke wij dona
teurs, belangstellenden en uiteraard onszelf
aanbieden. In dit kader traden successievelijk
verschillende sprekers voor ons op, die allen
op hun eigen wijze bijdroegen aan onze
kennis van de wilde plant.
Tenslotte is heemtuinkennis een nog jonge
wetenschap die zichzelf nog voortdurend
moet corrigeren en aanvullen omdat de
inzichten zich nog voortdurend wijzigen. Het
is bovendien een zeer uitgebreide wetenschap
die bijna niemand volledig in zijn mars kan
hebben. Wij namen dan ook dankbaar
kennis van hetgeen de heren Adriani,
Beukelman, Blom, Contant, Koningen,
Landwehr en Zonderwijk ons te vertellen
hadden. Ieder voor zich zijn zij specialisten
op het gebied van de wilde plant en ieder
voor zich gaven zij ons veel te denken en te
doen.
Afgezien van deze naar buiten tredende
activiteit gaat er ook jaarlijks tenminste twee
maal een zogenaamde Bloeiwijzer naar
buiten. Dit is een soort bulletin over de
situatie in de tuin op dat moment met
informatie over de in die tijd in bloei staande
planten.
Tenslotte, last but not least, het volgende:
Zoals bekend heeft de tuin op Nederheem
geen waterpartij, zodat moeras-en oeverplan
ten helaas niet getoond kunnen worden. Dit
tekort wordt echter volledig opgeheven
doordat bij het Rosa Spierhuis bij de
herinrichting van de vijver in de binnentuin,
dankzij de zeer bijzondere activiteit van een
zijner bewoners, de lithograaf Jan Verbrug
gen en de loyale medewerking van de directie,
een Gooise waterkant is ontstaan. Deze mag
met ere vermeld en met trots getoond
worden! Het was de toenmalige penning
meester van de Stichting Wilde Planten
Blaricum, de heer A. van Keulen, die in 1978
de Gooise Waterkant tot een soort depen
dance van de heemtuin wist te maken en wij
zijn er tot op de dag van vandaag dankbaar
voor. Gezegd moet worden dat het effect van
de oplopende oever van nat, via vochtig naar
droog te danken is aan de inventiviteit van de
heer Verbruggen die met een muurtje van
geperforeerde steen en tussenschotten tussen

de planten, opdat deze elkaar niet kunnen
verdringen, en dit alles onzichtbaar, een
volkomen natuurlijk aandoende oever schiep
die ook in droge tijden, zoals in de zomer van
1983 een lust voor het oog is. En dat alles met
simpele (nu ja simpele!) wilde planten.
Uiteraard is ook dit ’waterschap’ heel klein,
maar het gaat ook hier niet om kwantiteit
maar om kwaliteit en die is heel groot, zodat
een bezoek aan de Gooise Waterkant, via de
balie van het Rosa-Spier-Huis, zeer de moeite
waard is.

Zo is dus de situatie na ruim 10 jaar heemtuin
en daar zijn wij niet ontevreden over, wat nog
niet zeggen wil dat wij tevreden zijn.
Tevreden zijn wij pas als de landschapjes zich
duidelijk met hun eigen specifieke plantenfa-
milies geprofileerd hebben. Aan een soort
lokaal ecologisch evenwicht hoeven wij
geloof ik niet te denken, want daarvoor is de
tuin veel te klein. Voortdurend ingrijpen is
dus geboden en zodoende de natuur in haar
onderscheiden, geselecteerde planten de rust
gunnen welke zij nodig heeft. Eangzaam
maar zeker groeit dan de tuin in haar eigen
omstandigheden en zal zij steeds boeiender
worden, zodat zij ook instructief steeds
waarde voller zal zijn.
Tevreden zijn wij pas als deze heemtuin een
vanzelfsprekend begrip is in heel Blaricum en
omgeving waar men met waardering over
spreekt en waar men graag een ogenblikje
toeft al is het alleen maar om nostalgisch de
tijden van dr. Jac. P. Thijsse opnieuw te
beleven of al is het alleen maar de schoonheid
van een wilde bloem te zien, maar dan ook
wérkelijk te zien.
Tevreden zijn wij pas als alle Blaricummers
een duit in het zakje willen doen, want ook
de wilde plant kan niet alleen van de wind
leven. Hij heeft een beschermd milieu nodig,
voedsel, aarde, water enz. (Postrekening
417999 ten name van Stichting Wilde Planten
Blaricum te Blaricum). Dit alles kunnen wij
hem geven, moeten wij hem ook geven want
hij is van de mens afhankelijk. Helemaal te
vreden zijn wij pas als wat nu nog beschermd
wordt, overal in de gemeente veilig zou kun
nen staan. Maar dat is nog een lange weg.
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Actualiteiten

Blarieum

De bronzen erfgooiersboom

Voor de erfgooierstentoonstelling in Singer in
december 1971 ontwierp Eppo Doeve een affiche
waarop hij een afgeknotte eeuwenoude eik
afbeeldde, versierd met wapens van de Gooise
gemeenten. Gerardus Lanphen, die een prachtig
exemplaar van een franse eik tot zijn beschikking
kreeg van houthandelaar Van Dijk uit Laren,
bewerkte de eik tot een levend monument van de
erfgooiers. In weken van bezeten arbeid vlogen de
spaanders in het rond en op de stam met zijn
machtige takken werd de geschiedenis van de
erfgooiers geschreven. Na afloop van de tentoon
stelling die 12.000 bezoekers trok, werd de boom
verplaatst naar de Torenlaan vóór de hervormde
kerk te Blarieum. De gemeente kreeg met
medewerking van de Blaricumse bevolking het
eigendom van het kunstwerk. Enige jaren later
werd de boom, toen bleek dat de tijd te veel
wonden eraan had toegebracht, in het portaal van
de kerk geplaatst.
Om de geschiedenis van de erfgooiers in
herinnering te houden wordt straks een grote
bronzen erfgooiersboom gegoten, waarvoor de
oorspronkelijke houten boom als model dient.
Binnenkort zal Gerardus beginnen met het
restaureren van de houten boom die na restauratie
vervoerd zal worden naar de bronsgieterij in
Rumpt, waar men ongeveer vier maanden denkt
nodig te hebben voor het gieten van de bronzen
boom. De houten boom zal dan zijn plaats in de
kerk weer innemen, terwijl de bronzen boom
buiten in ons dorp zijn plaats zal krijgen en aldaar
door iedereen te bewonderen zal zijn. Slokker
bouwmaatschappij in Huizen heeft reeds toege
zegd de kosten en werkzaamheden voor het
plaatsen van de boom op zich te willen nemen.
Deze grote bronzen erfgooiersboom zal dan een
centrale plaats in ons dorp innemen, zodat de
geschiedenis alsnog wortel kan schieten! Om dit
doel te bereiken worden er sinds enige tijd kleine
massief bronzen erfgooiersboompjes verkocht.
Deze boompjes zijn ongeveer 43 cm hoog. De
oplage is beperkt, want zodra het bedrag van
f 45.000 bijeen is, nodig voor het gieten in brons
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van de grote boom, worden er geen boompjes
meer verkocht. Thans is een bedrag van f  17.000
bijeen gebracht; er zijn meer dan 270 boompjes
verkocht. De netto opbrengst (ongeveer f 60,- per
boompje) is bestemd voor deze actie. Tevens heeft
de gemeente Blaricum zich bereid verklaard om
tot een bedrag van maximaal f15.000 subsidie te
willen verlenen. Door het kopen van een klein
bronzen erfgooiersboompje draagt u bij aan het
tot stand komen van de grote bronzen boom. Ü
krijgt tevens een waardevol stukje historie in uw
bezit. Bij de Rabobank in Blaricum is een speciale
rekening (nr. 30.84.30.336) geopend ten gunste van
de bronzen erfgooiersboom, waarop u indien u
deze actie wilt steunen, ook uw giften kunt storten.
De prijs van de bronzen boompjes is f240,- per

stuk inclusief een prachtige tekst, speciaal
geschreven door Dr. A.C.J. de Vrankrijker. U
kunt de boompjes bestellen bij de Rabobank te
Blaricum, in het Singer Museum en bij de Larense
boekhandel Judi Kluvers of rechtstreeks bij H.
Brölmann, le Molenweg 21 in Blaricum, tel.
14344.

Hilversum

Het omroepmuseum in het voormalige pand van
de ANP radiodienst aan de Melkweg is op 29 juni
officieel geopend door de voorzitter van de
Nederlandse Museumvereniging Henk Overduin.
Nu kan de geschiedenis der media in Nederland
behalve in het in het museum van het Boek, het
Persmuseum en het Filmmuseum volledig getoond
worden.

Mr. drs. L.C. Brinkman, minister van WVC heeft
op 5 juli in het Raadhuis van Hilversum een nieuw
ingerichte stijlkamer geopend. Deze kamer moet
de herrinering levend houden aan de ontwerper
van het wereldberoemde raadhuis en van vele
openbare en andere gebouwen in de gemeente,
W.M. Dudok.

Burgemeester van der Sluis heeft op 12 juli de
gevelsteen onthuld van het herbouwde huisje Pas
Op aan de Laanstraat. De nieuwe gevelsteen heeft
het opschrift ’Hier sta ik voor het eerst, en Pas Op
de tweede plaats. 1984’ De gelijknamige stichting
heeft het voornemen andere gebouwen van
historische waarde voor de ondergang te
behoeden.

De Hilversumse Historische Kring ’Albertus Perk’
zal in 1985 zijn tienjarig bestaan vieren. Het ligt in
de bedoeling dat in het kader van dit tweede
lustrum speciale aandacht wordt besteed aan Dr.
Van Hengel, arts te Hilversum in de vorige eeuw.
Bovendien beziet men de mogelijkheid van teken

en fotowedstrijden, een puzzeltocht en - misschien
- een ’historische’ maaltijd. Het bestuur hoopt op
uitbreiding van de voorlopige ideeën en nodigt
liefhebbers uit contact op te nemen met het
voorbereidingscomité (secretaris tel. 02158-3530)
of een van de bestuursleden.

Huizen

Het ziet er naar uit dat op wat langere termijn een
oplossing gevonden kan worden voor het
permanent exposeren van de panelen van Eppo
Doeve.
De expositie en zelfs de opslag van de 22 panelen
vormt door de grote omvang al geruime tijd een
probleem.
Thans vernemen wij van het gemeentebestuur van
Huizen dat de mogelijkheden worden onderzocht
om de panelen een plaats te geven in het nieuwe
gemeentehuis, waarvoor de eerste paal december
a.s. de grond ingaat.
Mocht deze mogelijkheid onverhoopt toch niet
realiseerbaar blijken - in Huizen is men overigens
optimistisch gestemd - dan kunnen de panelen
misschien in het Singer in Laren worden
ondergebracht, waarover ons ook gunstige berich
ten hebben bereikt.
Ondertussen zijn de panelen zo goed mogelijk
opgeborgen in de gewelven onder het huidige
gemeentehuis te Huizen, dit op verzoek van de
garnizoenscommandant van Naarden, die de
schilderstukken niet langer in het Groot arsenaal
kon onderbrengen.

Laren

Op 7 juli werd het in 1920 door C. Hoppen
vervaardigde beeld van Jan Hamdorff, dat
jarenlang een verborgen bestaan leidde, officieel
onthuld door burgemeester Hendriks. Het beeld
heeft een mooi plekje gekregen aan de heropende
Nieuweweg.

Naarden

De Stichting Vrienden van de Vesting Naarden
meldt in haar jaarverslag dat de herinrichting van
kazemat A in voorbereiding is, waarbij wordt
beoogd hierin binnenkort een permanente exposi
tie over vestingbouw in Nederland onder te
brengen. Een en ander is een onderdeel van de
projectmatige herindeling van het museum welke
de advieswerkgroep in 1982 heeft voorgesteld. Het
onderhoud aan terreinen en wapens is met succes
ter hand genomen.

Op 1 juni werd aan de Commissaris van de
Koningin in de provincie Noord-Holland, de heer
R.J. de Wit, het eerste exemplaar van De Gooise
Museumfolder overhandigd in het Vesting-
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museum.
Doel van de folder is om de bekendheid van de
musea in de Gooi en Vechtstreek te vergroten. De
folder is verschenen in een oplage van 30.000
exemplaren en is gratis verkrijgbaar bij de musea
en de VVV-kantoren.
Het samenwerkingsverband bestaat uit vertegen
woordigers van: Kasteel Groeneveld. Baarn;
Cultureel Centrum De Vaart en het Omroepmu
seum te Hilversum; het Singer Museum en het
Geologisch Museum te Laren; Kasteel-Museum
Sypestein te Loosdrecht; Rijksmuseum Muiderslot
in Muiden; het Vestingmuseum en het Comeni-
usmuseum in Naarden; het Gemeentemuseum van
Weesp; de VVV-Gooi en Vechtstreek en het
Provinciaal Educatief Project voor het Gooi.

Baarn

Tussen 18 en 28 oktober a.s. organiseert de
Historische Kring Baerne de tentoonstelling
'Koning Emma en Baarn in haar tijd’ in het
koetshuis van kasteel Groeneveld.

Op 18 december a.s. vindt de feestelijke herden
king van de oprichting van 'Baerne’ plaats. Voor
nadere informatie en suggesties is het secretariaat
aangewezen (tel. 02154-12523).

Mevrouw G.H. Grootendorst-Doornekamp geeft
in het nummer van juni 1984 van 'Baerne' een
interessante uiteenzetting van perceelnamen en
(meestal) hun ligging langs de Eem en het
Zuidereind.

Eemnes

De werkgroep Tweede Wereldoorlog van de
Historische Kring Eemnes verzoekt allen, die
informatie kunnen verstrekken over gegevens uit
de Tweede Wereldoorlog die op Eemnes'(en
directe omgeving) betrekking hebben, contact op
te nemen met de heer J.V.M. Out (tel.
02153-87153). De gevraagde gegevens betreffen de
meest uiteenlopende zaken als verzetsgroepen en
-daden, oorlogshandelingen, vluchtelingen, mobi
lisatie, pilotenhulp. inundatie van de polder enz.
In 1985 hoopt de werkgoep een tentoonstelling
over dit onderwerp te organiseren.

Muiderberg

Voor de derde keer wordt een Muiderberg-
symposium gehouden, ditmaal op de 19 en 20
oktober a.s. Het ligt voor de hand te veronderstel
len dat het organiserend comité de symposia tot
een traditie van Muiderberg wil maken. Aan het
veelbelovende programma voor 1984 zal het niet
schorten: acht lezingen, te houden door specialis
ten op hun terrein, hebben betrekking op de

middeleeuwse geschiedenis.
De onderwerpen lopen uiteen van scheepvaart tot
edelvrouwen; bovendien staan bezoeken aan het
Muiderslot en Naarden op het programma, dat
verkrijgbaar is op Brink 36 te 1399 GX
Muiderberg (tel. 02942-1470).

Amerfoort

Het tijdschrift 'Flehite', uitgave van de Stichting
museum Flehite. bevat in de uitgave van juni 1984
het uitgebreid gedocumenteerde artikel 'Vier
eeuwen Breestraat bij de Ketelaarsbrug’ van W.J.
van Hoorn.
Het artikel beschrijft de ontwikkelingen in het
gebied waar zich thans ook het museum Flehite
bevindt.
Voor bezoekers aan dit museum (en voor veel
anderen) een interessant artikel.
Nu de derde fase van de algehele restauratie van de
gebouwen van het museum is beëindigd, is een
bezoek aan Flehite (met het bovengenoemde
artikel onder de arm?) zeer aan te raden (tel.
033-19987).

Symposium historische verenigingen

Op 20 oktober 1984 organiseert de tienjarige
werkgroep Haerlem van de Vereniging Haerlem,
samen met de Stichting Culturele Raad Noordhol-
land, een symposium voor alle (!) historische
verenigingen in Nederland. Het symposium heeft
als motto 'Locaal en regionaal historisch onder
zoek, traditioneel of origineel?’.
Het centrale thema van dit symposium zullen de
onderzoeksmethoden en -modellen bij historisch
onderzoek zijn.
Ook wordt een rapport gepresenteerd met de
uitkomsten van de landelijke enquête naar
historisch onderzoek door de amateur-historici.
De 19e oktober zal in het teken staan van een
nieuw handboek over de Haarlemse geschiedenis.
Meer informatie verstrekt de Culturele Raad
Noorholland, postbus 163 te 1970 AD IJmuiden
(tel. 02550-16941, tst. 19).

Geslacht- en Wapenkunde

Het Koninklijk Genootschap voor Geslacht-en
Wapenkunde (een 101-jarige vereniging) beoefent
op wetenschappelijk verantwoorde wijze de
genealogie en de heraldiek in ruime zin en geeft het
maandblad 'De Nederlandse Leeuw’ uit. Het
genootschap zal belanghebbenden graag nader
informeren. Adres: Prins Willem Alexanderhof 24
te 2595 BE 's-Gravenhage (tel. 070-855965).

Monumentenzorg

In het februari-nummer van dit jaar is melding
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gemaakt van de Nationale Monumentenstudiedag
1984 te Leiden.Bij die gelegenheid heeft minister
Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur (WVC) de langverwachte ’Nota over
Monumentenzorg’ aangekondigd en enige gege
vens uit deze nota bekend gemaakt.
Vervolgens is eind mei 1984 de nota aan de leden
van de Vaste Commissie voor Welzijn en Cultuur
uit de Tweede Kamer aangeboden.

De hoofdpunten uit de nota zijn:
- De aanwijzingsbevoegdheid ten aanzien van de

bescherming van stads- en dorpsgezichten blijft
bij de Rijksoverheid.

- De bevoegdheid tot het aan wijzen van monu
menten blijft berusten bij de minister van WVC.
Wel zal het rijksmonumentenregister worden
gehe ri n ve n ta ri seerd.

- De uitvoering van het in de monumentenwet
neergelegde vergunningensysteem zal onder
bepaalde voorwaarden vanuit de Rijksoverheid
worden overgedragen aan de gemeenten.

- Er komt een nieuw financieringsstelsel voor
monumententestauraties.

- De samenwerking met het particulier initiatief
zal worden geïntensiveerd.

- Vóór eind 1984 zal de minister een actieplan
opstellen.

Van veel zijden is er positief op gereageerd dat de
minister thans - na een lange periode - zijn
standpunt kenbaar heeft gemaakt.

De stichting Nationale Contactcommissie Monu
mentenbescherming (NCM) merkt als eerste
reactie op bezwaren te hebben tegen een aantal
delen van de nota, maar realiseert zich dat met het
standpunt van de minister een aantal nog slechtere
ontwikkelingen (o.a. de vergaande decentralisatie-
plannen) van de baan lijkt te zijn.
NCM verzoekt reacties vóór 15 augustus 1984 (dus
na het verschijnen van dit nummer).

Nadere informatie verstrekt NCM op aanvraag;
adres Sint Antoniebreestraat 69 te 1011 HB
Amsterdam (tel. 020-277706).

De provincie Noord-Holland voegt bij haar brief
van juli 1984 de interessante brochure ’Noord-
Holland en de monumenten’ (64 blz.), waarin zij
haar standpunt over de voorgenomen decentrali
satie uiteenzet en de door de provincie voorgestane
invloed op het monumentenbeleid toelicht. De
(huidige) provinciale monumentenzorg in al zijn
facetten komt in de brochure uitgebreid aan de
orde; fraaie illustraties verluchten de tekst.
De brochure is gratis verkrijgbaar bij het Bureau
voorlichting van de provincie Noord-Holland,
Dreef 3 te 2012 HR Haarlem (tel. 023-169933).

Literatuur

Boekbespreking

Bussum door schrijversogen

Marcus van der Heide, Bussum door schrijverso
gen, Gooibergpers, Bussum, 1984, 110 blz., f25.-.

In een verwijzing in mijn artikel ’Bussum en de
literatuur' (TVE/VVG lejrg. nr. 2, 1983) deelde
ik de belangstellende lezer mee dat Marcus van der
Heide binnen afzienbare tijd een boekje zou
publiceren over hetzelfde onderwerp. Blijkens zijn
’Woord vooraf heeft Van der Heide deze
verwijzing opgevat als een aansporing en is aan het
schrijven gegaan. Het resultaat ligt nu voor ons,
uitgegeven in eigen beheer, en het boek mag er
zijn. Het literaire leven in Bussum is in kaart
gebracht en we ontmoeten een verrassend groot
aantal auteurs van grote dichters tot ’minor poets’
die in Bussum hebben gewoond of zich over
Bussum hebben uitgelaten, zij het niet altijd even
positief. Het boek is in Bussum met enthousiasme
ontvangen, wat ertoe heeft geleid dat er reeds een
tweede druk moest verschijnen, aangevuld met
nieuwe gegevens. Van der Heide begint het boek
met een historisch overzicht van schrijvers die zich
bezighielden met ”t liefelijke G o o i'; we komen
bekende namen tegen als Lambertus Hortensius,
Vondel, Huygens en Potgieter. Met Hooft’s
Geeraerdt van Velsen (1613) laat Van der Heide het
Gooi officieel in de literatuur binnenkomen, mijns
inziens een paar eeuwen te laat. Ik zou in dit geval
kiezen voor de Rijmkroniek van Melis Stoke (14e
eeuw) die uitvoerig dezelfde gebeurtenissen-
beschrijft als Hooft’s drama, namelijk de moord
op graaf Floris V bij Muiderberg, Melis Stoke laat
dit zelfs in de buurt van Naarden gebeuren. De
eigenlijke start van de literatuur begint dan als in
1874 de Oosterspoor aangelegd wordt en het Gooi
ontsloten wordt. De eerste belangrijke literator die
zich dan in Bussum vestigt is H.J. Schimmel.
Overigens gelieve men op p. 14 te lezen dat de H.J.
Schimmellaan voordien Majoor Franslaan heette
en niet Frans Majoorlaan.
Terecht wordt een belangrijk deel van het boek in
beslag genomen door de wederwaardigheden van
de Tachtigers en hun tijdgenoten, want dit is
immers cultuur-historisch gezien, de belangrijkste
’literaire periode’ in Bussums geschiedenis. De
auteur die het meeste aandacht krijgt is uiteraard
Frederik Van Eeden die met zijn experiment
Walden nog veel sporen in Bussum heeft
nagelaten. Met een schat aan citaten, veelal uit
Van Eedens Dagboeken, wordt het Bussums
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bestaan van de schrijver geschilderd; ook leren we
hem kennen door de ogen van anderen. Ook de
belangrijkste andere Tachtigers komen ruim
schoots aan bod; het deed mij daarbij deugd dat
Van der Heide mijn pleidooi voor een monument
voor Herman Gorter heeft overgenomen. Nog
steeds vind ik dat dat monument er moet komen!
Opmerkelijk is dat een veelzijdig en belangrijk
auteur als Albert Verwey zo buiten beeld blijft,
hoewel hij toch talloze malen in Bussum geweest
moet zijn, want Van Eeden en Verwey waren met
elkaar verzwagerd middels de zusjes Martha en
Kitty van Vloten. Heeft Verwey zich niet of
nauwelijks over Bussum uitgelaten of zit het
probleem veel meer daarin dat de briefwisseling
van Verwey nog maar weinig ontsloten is. Ik
verwacht dan ook dat er juist van de kant van
Verwey nog wel belangwekkend materiaal zal
opduiken. Wat mij verbaasde is dat Van der Heide
zijn verhaal over Martha van Vloten niet bij de
Tachtigers heeft ondergebracht, maar haar heeft
opgenomen in het hoofdstuk ’Schrijvers van
kinderboeken’. Mijns inziens hoort ze daar veel
minder thuis; ook de citaten van Van Deyssel en
A. Roland Holst over haar ademen zoveel
tachtigerssfeer. dat zij m.i. daar beter op haar
plaats was geweest.
Tot en met de jaren vijftig geeft het boek het meest
interessante materiaal, toegelicht met boeiende,
soms grappige of bizarre citaten. Tot en met deze
periode is het boek ook zeer overzichtelijk, wat
niet verwonderlijk, is omdat men zou kunnen
zeggen dat het om een min of meer afgesloten
tijdvak gaat dat literair-historisch al in kaart is
gebracht en daarmee overzichtelijk is geworden.
Niet dat daarbij niet wel eens een schrijver wordt
opgevoerd die ik zelf niet opgenomen zou hebben
of een minder prominente plaats gegeven, maar in
grote lijnen ga ik wel met Van der Heide mee. Wat
ik wel miste was een wat uivoeriger bescrijving van
het culturele en artistieke klimaat in Bussum als
zodanig, maar dat vereist een veel diepgaander
onderzoek waar de schrijver niet aan toe kon
komen. Ook had ik wel iets meer willen weten
over hoe de ’autochtone’ Bussumers nu tegen al
deze kunstenaars aankeken. Ik begrijp dat dat veel
moeilijker te vinden is, maar er moet meer te
vinden zijn. Misschien ligt hier nog een taak voor
de nog jonge Historische Kring van Bussum. Het
napluizen van regionale en plaatselijke kranten uit
het verleden zou wel wat gegevens kunnen
opleveren evenals intervieuws met bejaarde
Bussumers. Misschien had ook de afdeling
’uitgevers’ groter kunnen zijn.

Vanaf het hoofdsuk ’Zestig en daarna’ krijgt het
boek teveel het karakter van een opsomming
waarbij velerlei soorten publicisten worden opge
voerd: naast schrijvers ook journalisten, literatuur
historici etc. Heeft een drang naar volledigheid
hier de auteur parten gespeeld? Niet iedereen die

ooit een pen op papier heeft gezet, is een schrijver.
De meesten zullen in de vergetelheid raken en
terecht. Gelukkig is de tijd zelf de strengste
selecteur, maar het was mij liever geweest als Van
der Heide hier zelf wat meer het snoeimes had
gehanteerd. Bovendien loopje het gevaar, als je je
criteria ruimer gaat nemen, dat allerlei publicisten,
die ook in Bussum wonen maar niet opgenomen
zijn, zich gekwetst zullen voelen.
Ondanks punten van kritiek is mijn eindoordeel
over het boek zeer positief. Er ligt een boek voor
ons met een indrukwekkend aantal gegevens,
verzameld door een gedreven persoon en uitge
werkt in nogal schaarse vrije tijd. Hoewel een werk
als dit natuurlijk nooit compleet kan zijn, kan er
nauwelijks nog iets echt belangrijks boven water
komen. Het boek biedt een ’Fundgrube’ voor
lokale historici waarop zij zeker voort kunnen
bouwen. Iedere Bussumer die geïnteresseerd is in
de geschiedenis van zijn woonplaats moet dit boek
in zijn kast hebben. Juist door dit soort boeken
komen soms ook pijnlijke zaken aan het licht,
waar de plaatselijk geïnteresseerde historicus oog
voor moet hebben. Laat de Historische Kring
Bussum er aandacht aan schenken dat de steen
van het graf van H.J. Schimmel is weggehaald.
Maar bovenal laat zij er op letten dat zoiets zich
niet zo gemakkelijk herhalen kan bij graven van
anderen die belangrijk zijn geweest voor de
Nederlandse cultuur. Laten we niet overeen
aantal jaren moeten vernemen dat de steen van
Van Oordt of Van Eeden is verwijderd. Voorzich
tigheid met ons cultuurhistorisch erfgoed - ook in
dit opzicht - kan niet groot genoeg zijn.

H. Duits

Repertoria
Repertorium van tijdschriftenartikelen betreffende
de geschiedenis van Noord-Holland (met uitzon
dering van Amsterdam en Haarlem) verschenen
tot 31 december 1979, onder redactie van mr. J.H.
Rombach, IJmuiden 1982, 268 pg.ill.
Repertoruim van boeken, alsmede van bijdragen
in bundels en seriewerken betreffende de geschie
denis van Noord-Holland (met uitzondering van
Amsterdam en Haarlem) verschenen tot en met 31
december 1982. samengesteld door S. Baarda, P.
Boon en Th.P.M. van der Fluit. IJmuiden 1984,
172 pg. ill.
De beide delen kunnen worden afgehaald bij de
Culturele Raad te Velsen tegen vergoeding van
f35,- resp. f25,-. Bij opzending komt per deel een
bedrag van f5,25 aan portokosten daarbij. Het
gironummer van de Culturele Raad is 645568.

Nadat op 15 november 1982 het eerst genoemde
deel aan de heer R..I. de Wit, Commissaris der
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Koningin aangeboden werd, is op 20 augustus
hem het tweede deel overhandigd in het
provinciehuis. Met de verschijning van dit tweede
deel is een grote wens gerealiseerd van de
Werkgroep Geschiedenis, Publicaties en Archie
ven van de Stektie Geschiedbeoefening en Historie
van de Culturele Raad Noordholland. De
voorbereidingen zijn reeds gestart in 1974, dus 10
jaar geleden, op basis van het door mr. J.H.
Rombach, werkzaam op het gemeentearchief van
Alkmaar, toen reeds vele jaren verzamelde
materiaal.
Het eerste deel geeft in totaal 5987 titels van
tijdschriftartikelen, het tweede deel levert 2975
titels op van boeken of bijdragen in bundels en
seriewerken. De sluitingsdatum van het tweede
deel is (gelukkig) aangepast aan de latere
verschijningsdatum. Maar ook de opzet is enigzins
gewijzigd. Zo vinden we in het eerste deel enige
artikelen over door Amsterdam en Haarlem
geannexeerde gemeenten, verschenen vóór de
annexatie (nrs. 2129-2138 en 3301-3307), in het 2e
deel vinden we geen zelfstandige werken of
bijdragen over die voormalige gemeenten.
Het le deel geeft onder de regio-indeling
afzonderlijke rubrieken ’Noordzeekust’ (nrs. 744-
806) en ’Zuiderzee’ (nrs. 1373-1425), welke in het
2e deel als afzonderlijke rubriek geheel verdwenen
zijn, al heeft men ze nog in beperkte mate...tot
Noord-Holland gerekend. Een duidelijke relatie met
(de bewoners van) het kustgebied moest bij de op te
nemen werken aanwezig zijn.
Anderzijds opent het 2e deel met een eerste
rubriek ’Holland’ (nrs. 1-162), gevolgd door
’Noord-Holland’ (nrs. 163-385), terwijl het le deel
een algemene rubriek ’Holland’ niet kent, maar
opent met ’Noord-Holland Algemeen’ (nrs.
1-478), waarin titels over ’Holland’ zijn opgeno
men. Ook de rubrieken ’Gooi’ en ’Vechtstreek’ in
het le deel worden in het 2e deel samengevoegd tot
’Gooi en Vechtstreek’.
Afgezien van deze verschillen van benadering
bieden beide delen aan de historisch geïnteres
seerde onderzoeker een mare magnum van
gegevens. Ook voor de Gooise onderzoeker is er
behalve de reeds genoemde rubrieken ’Holland’ en
’Noord-Holland’ zeer veel te vinden, speciaal op
het Gooi toegespitst.
Zo geeft het le deel ons in totaal 627 titels verdeeld
over het Gooi 143, Vechtstreek 22, Blaricum 18,
Bussum 22, ’s-Gravenland 46, Hilversum 68,
Huizen 30, Laren 33, Muiden 54, Naarden 110,
Nederhorstden Berg 20 en Weesp 61. Het 2e deel
geeft ons 334 titels, te weten Gooi en Vechtstreek
89, Blaricum 7, Bussum 19, ’s-Gravenland 18,
Hilversum 67, Huizen 18, Laren 19, Muiden 29,
Naarden 42, Nederhorst den Berg 7 en Weesp 19.

Het aantal artikelen vergeleken met het aantal
boeken valt dus eigenlijk wel tegen, al moet men er

rekening mee houden, dat onder de ’boekentitels’
nog al wat ’Gidsen’voorkomen (ik heb er 38
geteld) die in het algemeen naast toeristische en
V.V.V.-informatie meestal niet meer bevatten dan
een kort artikel over de geschiedenis van het Gooi
of betreffende gemeente.
Nu we deze repertoria hebben zijn ook de hiaten
beter op te sporen. Reeds de vergelijking van de
genoemde aantallen levert ons enige informatie.
Spant Naarden met 110 artikelen de kroon onder
de Gooise gemeenten met Bussum, Blaricum, en
Nederhorst den Berg ver in de achterhoede, wat de
boekentitels betreft wint Hilversum met 67 titels
de eerste prijs, ook hier Blaricum en Nederhorst
weer ver achter zich latend. Nu zegt het aantal
titels op zich niet veel, dat geef ik toe, maar het
geeft wel een indicatie. In elk geval zien we dat er
bijv. over het dorp Ankeveen geen enkel boekje
bestaat en slechts 6 artikelen (nrs. 3286-3291).
Beter inzicht geeft ons het ’trefwoordenregister’.
Aan de geschiedenis van de landbouw bijv. is in
het Gooi weinig of geen aandacht besteed, met
nijverheid en handel is het al even droevig gesteld.
Zelfs een klein artikeltje over de geschiedenis van
de Huizer visserij en vissershaven heb ik niet
kunnen vinden. En zo kan men nog snel vele
onderwerpen vinden bij andere regio’s of gemeen
ten die in het Gooi nog nooit aan bod gekomen
zijn. Misschien is het een goede suggestie om eens
een ’hiatenlijst’ op te stellen en daar successievelijk
schrijvers voor aan te zoeken?
Tenslotte nog een tweede vraag: is met deze
repertoria nu de wens om te komen tot een Gooise
bibliografie overbodig geworden? Ik ben er van
overtuigd van niet. Hoewel we via deze publikaties
een goed overzicht hebben betreffende de
monografieën in zake Gooise historische onder
werpen zou een Gooise bibliografie toch zeker ook
aandacht moeten besteden aan de grensgebieden
c.q. gemeenten in het Utrechtse en aan andere, niet
primair historische publicaties bijv. over dialecten,
flora en fauna, literatuur (bijv. romans die in het
Gooi spelen) en dergelijke. Gezien de nog al lange
geschiedenis van de totstandkoming van deze
repertoria (ruim 10 jaar) en het feit dat het vericht
is door mensen die grotendeels het materiaal
dagelijks bij zich hadden (medewerkers van de
archiefdiensten Alkmaar en Westfriesland en het
Rijksarchief) is het duidelijk dat een dergelijke
opgave voor één persoon totaal onmogelijk is,
althans niet op redelijk termijn.
Al met al mogen we blij zijn met deze twee
publicaties.
Ze bieden ons veel inzicht en houden een aansporing
in juist te komen tot een bibliografie van het Gooi.
Opzet, verantwoording en titelbeschrijving kunnen
als model ook voor ons gelden.

A.J. Kölker
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Uit de tijdschriften

Natuurbehoud, tijdschrift van de Vereniging tot
behoud van natuurmonumenten in Nederland,

Artikelen over: Nederland Otterland, de vraag is
alleen hoelang nog, de verzuring van bos, hei en
ven; levende monumenten achter Ommen (Eerde
en Eerder Achterhoek). Veel commentaar en
kleinere rubrieken. (15e jrg., 1984, nr.1)

Van 7 t/m  13 mei 1984 werd in Groningen een
internationale conferentie over waterrijke gebie
den gehouden, de z.g. Wetlandsconferentie. Veel
hierover in dit nummer. Verder uitvoerige
terugblik op 1983. (15e jrg., 1984, nr.2)

Natuur en Milieu, maandblad van de gelijknamige
stichting.

Een artikel over de besluitvorming over de
Oosterschelde, waarbij onvoldoende en rommelige
informatie door de betrokken ministers gegeven
was, zodat het de vraag is of de Tweede Kamer
zijn controlerende taak wel goed heeft kunnen
uitoefenen. Ook in Ierland wordt een belangrijk
stuk milieu bedreigd, de hoogvenen. (8e jrg., 1984,
nr.2)

Het nederlandse bos door zure regen aangetast, en
verschillende andere artikelen over de veroorza
king en de bestrijding van de verzuring (8e jrg.,
1984, nr.3)

De nederlandse veehouderij is de modernste in de
wereld, zegt het hoofdartikel, maar voor 80%
afhankelijk van geïmporteerde grondstoffen. De
gevolgen daarvan voor natuur en milieu. (8e jrg.,
1984, nr.4)

Veel tijd steekt de milieubeweging in gesprekken
met de overheid, om haar invloed op de politieke
besluitvorming te vergroten, maar hoe staat het
met de invloed van de vele adviesorganen van de
rijksoverheid, vraagt P. Nijhoff. Verder een artikel
over de milieubeweging in de landen van de
E.E.G. (8e jrg., 1984, nr.5)

De resultaten van de Energiediscussie worden
overtuigend geacht. Verder: lesmateriaal op
Milieugebied is vaak onbekend bij leerkrachten,
maar de leerkracht blijft de laatste schakel.
Tenslotte: ’Wetlands’ en Dollarthafen. (8e jrg.,
1984, nr.6)

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

Interessant de derde en laatste aflevering van
’Naar een nieuw zeerecht’, en een artikel over het

leveren van een bijdrage aan het beschermen van
weidevogels door het I.V.N. (35e jrg., 1984, nr.1)

Over natuur- en milieueducatie opi velerlei wijze,
0. a. speciaal in dit nummer met vlinders. Een
1. V.N. affiche is gereed gekomen, dat te bestellen is
door f8,- over te schrijven op giro nr. 347147 van
het I.V.N. te Amsterdam, met vermelding
’Vlinderposter’. (35e jrg., 1984, nr.2)

Het Vogeljaar, tweemaandelijks tijdschrift voor
vogelstudie en vogelbescherming.

Hier aandacht voor de jacht op de rode ibis op
Trinidad. Verder een artikel over kleine karakieten
en koekoeken, en veel verslagen en rapporten. (32e
jrg., 1984, nr.1)

In de jaren 1970 begon de fuut in Amsterdam te
nestelen, en sindsdien ook in de kanalen, midden
in de stad. Verder stukken over Markerwaard en
-meer, en de bescherming van weide- en
trekvogels. (32e jrg., 1984, nr.2)

Mens en Vogel, informatieblad voor studie en
bescherming van de europese avifauna - België.

De ondertitel ’strijdorgaan’ is goed gekozen, want
vele artikelen trekken fors van leer tegen
misstanden in België en elders, wat dit laatste
betreft ditmaal over de ’Rode Ibis-moord’ in frans
Guiana. Jaap Taapken schrijft een aardig artikel
ter herinnering aan Jan P. Strijbos, de vrolijke
’flierefluiter’. (21e jrg., 1983, nr.4)

Een aardig artikel over het fotograferen van
vossen (moeilijk!) en een over de Hoge Venen
(provincie Luik), maar een triest verhaal over de
vogelmoord tengevolge van de jachtwoede in o.a.
Frankrijk en België. (22e jrg., 1984, nr.1)

De Korhaan, verenigingsorgaan van de Vogelwerk-
groep het Gooi e.o.

Een ambitieus program voor 1984: inventarisaties,
excursies, etc. De vereniging zit kennelijk niet stil,
en het blad is netjes verzorgd. (18e jrg., 1984, nr.1)

Bestuursmededelingen i.v.m. de ledenvergadering.
Een globale broedvogelinventarisatie in het
oostelijk deel van de polders bij Eemnes in 1983,
en andere inventarisaties (18e jrg., 1984, nr.2)

Een aantal verslagen van excursies en observaties,
en een artikel over een pijlstormvogel boven het
Laarder Wasmeer. Ook het reizen per trein kan
aantrekkelijk zijn om vogels waar te nemen! (18e
jrg., 1984, nr.3)

De Kleine Ratelaar, contactblad voor de Afd. Gooi
e.o. van het I.V.N.
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Uitgebreide agenda van alle wandelexcursies en
vergaderingen voor het lopende jaar. (6e jrg.,
1984, nr.1)

In het voorjaar treedt vernieuwing op, in de
natuur, maar ook in de afdeling, zoals de aanwas
van nieuwe natuurgidsen en de nieuwe zondagse
wandelingen. Maar nieuwe bijdragen aan het blad
zouden ook erg welkom zijn! (6e jrg., 1984, nr.2)

Notulen van de jaarvergadering van maart j.1. en
de ervaringen van een beginner in de studie van
een natuurgidsencursus. (6e jrg., 1984, nr.3)

Heemschut, tijdschrift van de gelijknamige bond.

Een boeiend verhaal over de bedreiging van de
plaatsjes Ohé en Laak door grindwinning; en een
artikel over het Nationaal Landschap Waterland.
(61e jrg., 1984, nr.1)

Nieuwe uitgaven

Overzicht van nieuwe uitgaven, samengesteld door
F. Renou, Nieuwe Bussummerweg 83a, 1272 CE
Huizen, tel. 02152-58601. Voor vermelding van
nieuwe publicaties worden de gegevens gaarne
tegemoet gezien aan dit adres.
De met + gemerkte uitgaven zijn bij de boekhandel
verkrijgbaar.

Abrahams, C.M., Inventaris van de archieven van
de Horstermeerpolder. 1984. Verkrijgbaar bij
Mevr. Abrahams, Raadhuis Hilversum, f 10,-.

Bionda, Richard, Willem de Zwart 1862-1931.
Purmerend-Haarlem 1984. Ing. f 25,-, geb. f39,50.
116 blz. m. afbn. Een hoofdstuk behandelt het
verblijf en het werk van de artiest in het Gooi.

Braber, A.C.A. en J.A. Almekinders, De Wilhel-
minaschool, 100 jaar Christelijk onderwijs in
Hilversum 1884-1984. Hilversum 1984. 128 blz. m.
afbn.

Dekema, Dirk, Inventaris van de archieven van de
polder Kortenhoef, alsmede van het wegenfonds
van Kortenhoef. 1984.
Verkrijgbaar bij de provinciale inspectie der
archieven, Provinciehuis Noord Holland, f5,80.

Delft in Hilversum. Artikel in het Mededelingen
blad van de Nederlandse Vereniging van Vrienden
van de Ceramiek no. 114, 1984/2 49 blz. m. afbn.
f32,-. Adres Ver. Prinsengracht 586 Amsterdam.

De Gooise Museumfolder. Uitg. Tien Gooise
Musea. VVV Gooi en Vechtstreek.

’s Gravelandse Buitenplaatsen, Poster. De ’s
Gravelandse buitenplaatsen met hun flora, fauna
en historische aanleg in 44 kleurenfoto’s. Uitg.
Natuurmonumenten ’s Graveland. Voor leden
f6,75 - niet ledenprijs f8,75.

Heide, Marcus van der, Bussum door schrijvers-
ogen. Bussum 1984.
Verkrijgbaar bij de auteur. Meijerkamplaan 18
Bussum en de Bussumse boekhandel.

Hilversum 1882. Herdruk van de litho van P..van
Looy en H.G. Hilversum 1984. Vervaardigd naar
aanleiding van het 50 jaar bestaan van het Goois
Museum De Vaart Hilversum f 15,-.

Van Regthuijs tot Informatiecentrum. Hilversum
1984. 8 blz. m. afbn. Uitg. Gemeente Hilversum.

Historische Fietsroute Het Gooi. Fietstocht langs
de fraaiste historie van Hilversum, ’s Graveland,
Bussum, Naarden, Huizen, Blaricum en Laren.
Samengesteld door Junior Kamer Het Gooi,
m.m.v. VVV Hilversum, juni 1984. 16 blz. m.
afbn. VVV f 1,-.

Gooi en Vechtstreek. Gids voor vacantie en vrije
tijd 1984. 63 blz. m. afbn. Uitg. VVV f2,50.

Repertorium, betreffende de geschiedenis van
Noord-Holland (uitgezonderd Amsterdam en
Haarlem) samengesteld door Mw. S. Baarda, P.A.
Boon en Th. van der Fluit. Boeken, alsmede
bijdragen in bundels en seriewerken verschenen tot
31 december 1982. 155 blz. f25,-. Verkrijgbaar bij
Culturele Raad Noord Holland, Postbus 163, 1970
AD IJmuiden.

Spijker, J.G.H., Criminaliteit en strafrechtpleging
in Gooyland 1760-1795. Hilversum 1984. 31 blz.
m. afbn.

+Vrankrijker, Dr. A.C.J. de en Eppo Doeve , De
Geschiedenis van het Gooi en zijn erfgooiers.
Weesp 1984. Uitg. van de Lionsclub 'Het Gooi’ en
Fibula van Dishoeck. 48 blz. m. afbn. f7,90.

De Werken Uwer Handen. Jubileumboek en
Fotoalbum ter gelegenheid van honderd jaar
schoolvereniging ’Eben Haëzer’ te Huizen Nh.
1883-1983. Huizen 1984. Druk J. Bout & Zn.
Huizen. 160 blz. m. afbn.

Goois Gastenboekje, ’t Gooi... bijna naast de
deur. Met 23 voordelige vrijetijds verrassingen.
1984. Uig. VVV f3,50.
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi t e »

^ F T  &

1. Zuidelijke Vechtoever te Weesp

Hierover schreven wij in vorige nummers van dit
tijdschrift, het laatst over de AROB-procedure in
deze kwestie, welke op 20.3.1984 in Haarlem
behandeld werd. Wij berichtten toen dat wij de
beslissing van G.S., op grond van het advies van
de AROB-commissie, niet zonder spanning
afwachtten.
Deze beslissing is nu binnen en ook ditmaal heeft
G.S. geen aanleiding gevonden om met de
bezwaarde mee te gaan. Integendeel, in even
duidelijke taal als waarin G.S. destijds aan het
gemeentebestuur van Weesp in laatste instantie de
schuld gegeven had van de narigheid voor de
aspirant-koper, omdat het rommelig en noncha
lant gehandeld had, is ook nu de uitspraak van
G.S. vervat. Een enkel citaat ter illustratie:
... hebben wij terzake van een eerder bouwplan
gesteld dat wij in principe geen medewerking meer
zouden verlenen aan procedures als de onderhavige,
voordat een adequaat bestemmingsplan in procedure
zou zijn gebracht.
Uit het voorgaande moge blijken, dat door het
gemeentebestuur van Weesp ten opzichte van de
aspirant-bouwer valse verwachtingen zijn gewekt.
Reclamanten hebben naar ons oordeel geen nieuwe
argumenten van planologische aard aangevoerd op
grond waarvan de uitvoering van het onderhavige
bouwplan met toepassing van vrijstellingen/anticipa-
tieprocedure gerechtvaardigd zou zijn.

2. Warandepark te Blaricum

Minstens even onduidelijk als Weesp, handelt het
gemeentebestuur van Blaricum, met name wat
betreft de Verlengde Bergweg. Telkenmale wordt
met nadruk gesteld dat uit het bestemmingsplan
zal moeten blijken wat men met die lijdensweg
voorheeft, maar iets van een ontwerp in die
richting is nog niet verschenen.
De actieve vereniging Behoud Dorpskarakter
Blaricum heeft er nu eindelijk genoeg van
gekregen geen duidelijk antwoord te krijgen.
Nadat een peremptoir gestelde brief van de
advocaat van de vereniging, Mr. D.J. de Brauw te

’s Gravenhage, ook weer een vaag en ontwijkend
antwoord kreeg, heeft Dorpskarakter een kort
geding tegen Blaricum aangespannen.
Dit kort geding heeft op 21 mei j.1. voor de
president van de Amsterdamse rechtbank gediend.
Daarbij ging ’t er om te verhinderen dat de
Verlengde Bergweg, die op 3 juli 1984 door het
verloop van de in de wegenwet bedoelde termijn
van tien jaar de status van openbare weg zou
krijgen, inderdaad dat lot zou ondergaan, waarna
de voorgestane afbraak van de weg tot langdurige
procedures zou leiden.
De uitspraak van de president vond op 7 juni j.1.
plaats, aan welke uitspraak in de pers de nodige
aandacht is gegeven. Daarom hier slechts enkele
punten.
Een punt van geschil was de vraag of de vereniging
belang had bij een voorziening in kort geding. De
president verwierp het argument dat de vereniging
langs de geëigende processuele wegen het doel had
kunnen bereiken. En dit gold des te meer omdat
de gemeente Blaricum zelfbepaald niet voortva-
rend te werk is gegaan bij haar voornemen om de
planologische status van de Verlengde Bergweg te
regelen via de vaststelling van een uitgewerkt
aanvullend bestemmingsplan voor het gebied
Warandepark.
De president erkende dus het spoedeisende belang
van de vereniging bij enige voorziening, maar
stelde dat dit zich niet verder kon uitstrekken dan
tot het verkrijgen van een beslissing ter voorko
ming van het nadeel dat voor haar zal
voortvloeien uit het aanstaande verloop van de
genoemde tienjaarstermijn. Verdere voorzieningen
was de president dus niet van plan te treffen.
Nu had Blaricum aangeboden de weg voor 24 uur
voor alle verkeer te sluiten, maar Dorpskarakter
was bang dat zulk een afsluiting dan maar een
effectloze schijnhandeling zou worden, omdat het
gemeentebestuur niet de echte intentie had het
openbaar worden van de Verlengde Bergweg te
voorkomen.
Hiermee was de president het niet eens. Door het
eenvoudige feit van de afsluiting voor 24 uur zou
er op 3 juli 1984 geen sprake meer zijn dat de weg
meer dan tien achtereenvolgende jaren voor een

181



ieder toegankelijk geweest zou zijn, en dus
openbaar. Op grond verder van enkele andere
overwegingen kwam de president tot het toewijzen
van na te melden voorziening:
Veroordeelt de Gemeente Blarieum om op een
zondag vóór 3 juli 1984 gedurende tenminste 24 uur
de Verlengde Bergweg aldaar voor al het verkeer a f
te sluiten en afgesloten te houden, zulks ten einde te
bereiken dat het in artikel 4 lid 1 onder II Wegenwet
bedoelde tijdsverloop van 10 achtereenvolgende
jaren wordt gestuit.
Waarmee de vereniging Behoud Dorpskarakter de
tijd gewonnen heeft die zij nodig heeft om verder
te vechten voor het verdwijnen van de weg. Maar
misschien dat de gemeente Blarieum nu wel eens
voortvarend te werk zal gaan!?

3. Bestemmingsplan 'Laegieskamp' der gemeente
Hilversum

Zoals bekend is de gemeente Hilversum al geruime
tijd bezig met een nieuw ontwerp-bestemmings-
plan. In maart van dit jaar woonden wij, op
uitnodiging van de gemeente, een bespreking bij
over de inrichting van de sportvelden binnen het
plan in kwestie. De vereniging ’Leefmilieu het
Gooi e.o.’ en de Biologische Werkgroep hadden
een grote inbreng daarbij, terwijl de direct
belanghebbende (de Gooise Hockey Club) helaas
niet aanwezig was. Tijdens het gesprek bleek dat
deze zaak niet makkelijk ligt, wat later nog eens
bevestigd werd tijdens de zitting van een drietal
raadscommissies, waar ook ’burgersprekers’ het
woord mogen voeren. Van die gelegenheid
maakten wij gebruik door onze stem te doen
horen tegen een tamelijk controversioneel idee om
een doorlopende wandelverbinding van de Hilver-
sumse Meent naar de Laegieskamp aan te leggen.
Vermeld dient hier nog te worden dat de
milieurapportage over het betreffende natuurge
bied een zeer goed werkstuk is, dat als basis dient
voor het ontwerp-bestemmingsplan. Reden
genoeg om met belangstelling daarnaar uit te
kijken.

4. Structuurschets Stedelijke Gebieden 1983.

Over deze door het Rijk samengestelde nota dient
te zijner tijd een planologische kernbeslissing
(P.K.B.) genomen te worden. Tijdens de periode
welke voor inspraak uitgetrokken was, hebben wij
onze mening schriftelijk over de ingewikkelde
materie ter kennis van de regering gebracht,
waarbij wij ons tot het eigen gebied hebben
beperkt. Daarmee is in ieder geval bereikt dat onze

vereniging ook bij het vervolg van de besluitvor
ming betrokken blijft. Zodra er aanleiding toe zal
zijn zullen wij nader berichten.

5. Het voormalige surfstrandje bij Oud-Valkeveen.

Van de Dienst der Domeinen kregen wij bericht
dat de suggestie van de Vogelwerkgroep het Gooi,
om het beheer over dit stukje kust aan Domeinen
over te dragen, nu de gemeente Naarden voor de
zoveelste keer besloten heeft dat er dit seizoen niet
meergesurfd mag worden, niet realiseerbaar is. De
aangevoerde redenen voor de afwijzing komen ons
niet erg overtuigend voor, maar belangrijker is het
surfverbod. Des te erger zou het zijn als het
onverschrokken plankzeilers en entrepreneurs
door middel van een foefje toch zou lukken het
verbod te omsurfen. Het zou weinig verheffend
waterwerk zijn!

6. De herziening van het streekplan voor het Gooi en
de Vechtstreek.

De advertentie welke de vereniging op de
donderdag vopr Pasen in De Gooi- en Eemlander
heeft geplaatst heeft een niet onbevredigend effekt
gehad. Velen hebben enthousiast gereageerd en
een flink aantal heeft zich als lid opgegeven.
Maar uiteindelijk was het niet de bedoeling
reclame te maken. Waar het om ging was met een
duidelijk en krachtig gebaar onder de aandacht
van het provinciale bestuur te brengen dat het
voor het Gooi in de eerste plaats er om gaat het
eigen karakter van de streek te bewaren, wil er
voor volgende generaties nog iets te genieten
overblijven. Daarom is de tekst van de advertentie
ter kennis van alle leden van de Provinciale Staten
gebracht en hebben ook alle besturen van de
Gooise gemeenten en alle raadsleden deze
gekregen. Verder zijn scholen en openbare
instellingen benaderd met het verzoek om, zo
mogelijk, in de lessen aan het onderwerp aandacht
te geven, respectievelijk om een overdruk van de
advertentie op een zichtbare plaats op te hangen.
Hiervolgt de belangrijkste tekst van de
advertentie:

Keuze met grote gevolgen
Binnenkort zal het Provinciaal Bestuur het
Streekplan ’Gooi en Vechtstreek’ herzien. Dan
wordt bepaald welke ruimte tot 1995 beschikbaar
komt voor woningbouw, wegenbouw en velerlei
andere voorzieningen. Het Gooi is bepaald geen
eiland: doorgaand verkeer, overloop, forensen
dom en de Rijksoverheid (Verstedelijkingsnota
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Stadsgewest Hilversum) hebben er toe bijgedragen
dat natuur en milieu steeds weer aan het korste
eind moesten trekken! Dat kan eenvoudig zo niet
door blijven gaan!
Milieugroeperingen ernstig verontrust
Het Provinciebestuur draagt de grote verantwoor
delijkheid om de vele tegenstrijdige belangen af te
wegen. Maatschappelijke krachten oefenen voort
durend zware druk uit ten gunste van méér
nieuwbouwwijken, méér verkeersvoorzieningen en
méér massarecreatie. Maar natuurbehoud is óók
een algemeen belang! Met tal van andere
groeperingen hebben wij naar aanleiding van de
eerste (M.O.R.) nota duidelijk blijk gegeven van
onze ernstige verontrusting over de voortdurende
onttakeling van de natuur en over de schadelijke
gevolgen van de in de nota geschetste mogelijke
ontwikkelingen.
Prioriteit voor natuurbehoud absoluut vereist
Wij vragen om een eerlijke kans voor de natuur.
Het versteningsproces is al veel te ver voortge
schreden. Alleen een doelmatig streekplan kan
nog voorkomen dat de laatste resten van een
karakteristiek landschap voorgoed verloren gaan.
Een verantwoord streekplan moet aan het behoud
van natuur en landschap voorrang geven boven
korte termijn verlangens, die uitgaan van wel
vaartsstijging en bevolkingsgroei; verwachtingen
die inmiddels onwaarschijnlijk zijn geworden.
Brede ondersteuning is dringend nodig
De Vereniging van Vrienden van het Gooi volgt
de huidige ontwikkelingen kritisch. Zij maakt
gebruik van de inspraakmogelijkheden bij de
plannenmakerij en kontroleert de naleving van de
voorschriften die natuur en landschap moeten
beschermen. Zij streeft aktief naar maatregelen tot
behoud van de Gooise Noordflank en andere
bedreigde unieke gebieden.

Wordt óók lid van de Vereniging zodat wij, met
deskundige hulp, namens zo veel mogelijk bewoners
van het Gooi kunnen optreden als straks de
definitieve keuze valt voor of tegen natuur en
landschap!

7. Het Gooisch Natuur Reservaat

Op 13 juni 1984 vond een openbare vergadering
van het Algemeen Bestuur van het G.N.R. plaats
in het gemeentehuis van Hilversum. Een belang
rijke mededeling was dat de huidige rentmeester,
Ing. J.Ph. Dhont met ingang van 15 september
1985 gebruik zal maken van de zogenaamde
V.U.T. regeling. De voorzitter stelde voor nu reeds
met de wervingsprocedure van een opvolger te

Het secretariaat van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi is gewijzigd.
Als secretaris is na de jaarlijkse algemene
ledenvergadering van mei 1984 opgetreden de
heer H. Starink, Sparrenlaan 21,1213 SM
Hilversum, telefoonnummer: 035-44344.
Alle stukken het secretariaat betreffende
moeten aan hem gericht worden.
De administratie van de leden en de
organisatie van de excursies blijft in handen
van mevrouw Mastbergen, het adres blijft:
Kon. Emmalaan 11, 1405 CJ Bussum. tel.
02159-33895.

beginnen. Het maken van een ’profielschets' van
de functionaris achtte hij daartoe het eerst nodig.
Hoe wij van de uitnodiging om aan zo’n
profielschets mee te werken gebruik gemaakt
hebben is te lezen in de brief van 20.7.1984 door
het bestuur onzer vereniging aan het bestuur van
het G.N.R. gezonden, de tekst van welke brief aan
het eind van dit rubriekje is afgedrukt.
Een ander agendapunt was de behandeling van
een onderzoek naar de herkomst van de bezoekers
van de terreinen van het G.N.R., de resultaten van
welk onderzoek zijn gepubliceerd in mei 1984
onder de titel ’Rapportage recreatie onderzoek’.
Aanleiding hiertoe was in hoofdzaak de onderbou
wing van het reeds enige jaren door de gemeente
Amsterdam - een der acht participanten van het
G.N.R., de overige zijn de zes Gooise gemeenten
en de provincie Noord-Holland - gestelde, dat het
aandeel van de ’amsterdamse recreanten’ op de
terreinen van het G.N.R. sterk gedaald is. Om die
reden werd een herziening van de financiële
verdeelsleutel van de kosten gewenst gevonden.
Maar het onderzoek gaf ook de gelegenheid om
wat meer gegevens over de bezoekers te krijgen,
zoals aantallen per deelgebied (9 stuks, aktivitei-
ten, vervoerswijze, groepssamenstelling, frekwen-
tie van bezoeken en wensen/opmerkingen.
In het onderzoeksjaar 1982 werden op een 5-tal
zondagen, 3 werkzagen en 1 zaterdag, verspreid
over voor-, hoog- en naseizoen, bezoekers aan het
G.N.R. geënquêteerd, en met de verkregen
gegevens kon een duidelijke verschuiving van het
’recreanten-patroon’ worden aangetoond. Enkele
saillante getallen:
•  het jaarbezoek kan op ca. 1 miljoen gesteld

worden.
•  op een mooie zondag en weekdag betekent dit

ca. 7.000 resp. 3.000 bezoekers.
•  van de bezoekers bleek 20% afkomstig van

buiten Noord Holland (vooral uit de provincie
Utrecht), 60% uit Gooise gemeenten, 10% uit
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Amsterdam en 10% uit overige delen van
Noord-Holland.

•  het aantal overnachtingen op campings van het
G.N.R. bedroeg c.a. 100.000, waarvan 50% uit
Amsterdam.

Tenslotte nog het agendapunt subsidie: het blijkt
dat de Natuurbeschermingswet voor terreinen van
het G.N.R. bepaalde subsidiemogelijkheden biedt.
Dit zou stellig erg welkom zijn nu de gemeente
Amsterdam zijn bijdrage aan het verminderen is!

Aan het Bestuur van Stichting Gooisch Natuurreservaat
Dreef 3, 2012 HR Haarlem

Bussum, 20 juli 1984

mogelijk leiden tot een herwaardering van de Gooise
terreinen naar natuurwetenschappelijke waarde, landschap
pelijk belang en per saldo naar beschikbaarheid voor
recreatie, maar waarschijnlijk vooral tot méér wetenschap
pelijke achtergrond, motivatie, voortvarendheid en ook
betrokkenheid van vrijwilligers.
Het vorenstaande is niet bedoeld als een aanmerking op de
inspanningen tot nog toe van personen o f instellingen, maar
vloeit voort uit onze ernstige bezorgdheid, dat een gerede
aanleiding tot vernieuwing van het beleid en aanpassing van
de organisatie nu onbenut zou blijven.
Wij zijn ons bewust, dat wij hiermee enigszins buiten de
orde van de uitnodiging zijn getreden.
Destijds opgericht als propagandaorganisatie voor het
jonge natuurreservaat steunt onze vereniging thans op een
brede belangstelling voor natuur en land schap en op de
wetenschap, dat overheden daar nooit voldoende aandacht
aan kunnen besteden.

Mijne Heren, Met de meeste hoogachting,

Na afloop van Uw vergadering op 13 juni j.1. deelde Uw
voorzitter aan onze secretaris mede, dat een bijdrage van
onze vereniging tot de overwegingen ter bepaling van een
’profielschets’ van een opvolger voor Uw huidige
rentmeester in aanmerking kan worden genomen. Deze
uitnodiging is aanleiding geweest tot overleg in ons bestuur,
waarvan wij de uitkomst hieronder aanbieden.
Het komt ons voor dat de combinatie van taken als
administrateur/comptabele en als terreinbeheerder niet
langer aan één persoon is op te dragen. De twee functies
stellen sterk uiteenlopende eisen van qualificatie en
oriëntatie, die eigenlijk niet in de ’profielschets’ maar pas
bij de keuze van de persoon kunnen worden afgewogen.
Vervolgens rees de vraag o f zich niet een vergelijkbaar
probleem in de grondslag van Uw stichting voordoet en o f
die daarom nog wel in staat is om het terreinbeheer naar
huidige en te verwachten normen te behartigen. Het is niet
aan ons om de bestuurlijken'ftnancieële mogelijkheden
diepgaand te beoordelen, maar de stellige indruk bestaat,
clat fTler aanmerkelijke beperkingen gelden. Deze vloeien
voort uit de aard en de primaire verantwoordelijkheden van
de deelnemers, de omvang en de omslag van het deficit
naar een quotering, die duidelijk verband houdt met de
herkomst van de recreanten, die de terreinen bezoeken. Een
noodzakelijk kleine organisatie besteedt veel aandacht aan
mogelijk door de ontwikkeling achterhaalde recreatiefaci-
liteiten en ondenvijs, anderzijds ontbreken symptomen van
enig streven naar verwerving van de te beschermen terrei
nen. Aangenomen moet worden, dat Uw stichting niet in de
markt was, is o f zijn zal voor aankoop van natuurgebieden
nog in beheer bij gemeenten o f particulieren, die dat niet
langer convenieert o f  convenieëren zal, zoals Bantam,
Spanderswoud, Warandebergen o f de Gooise Noordfank.
Het ligt niet in de verwachting, dat de bestaande
samenwerking tussen de gemeenten in Uw stichting zich
alsnog zal ontwikkelen tot een forum voor overleg over
landschapsbehoud buiten het kader van betrekkelijk
statische eigendomsverhoudingen. Die eigendomsverhou
dingen. het recreatiecriterium en de subsidienormen, die
afhankelijk zijn van de inzichten van Staatsbosbeheer,
moeten het beleid van Uw stichting wel in sterke mate
bepalen.
Onder deze omstandigheden kan men zich de bij ons sterk
levende gedachte voorstellen, dat het dringend overweging
verdient om nu voor het terreinbeheer enige vorm van
nauwe samenwerking met de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland na te streven. Dit zal

Najaarsledenvergadering
Uitnodiging tot het bijwonen van de Najaars
vergadering op donderdag 8 november 1984.
Op 8 november 1984, ten 20 uur, zal een algemene
ledenvergadering gehouden worden in de Bour
gondische zaal van Theater ’t Spant, Dr. A.
Kuyperlaan 3 te Bussum.
Na het huishoudelijk deel, waarvan de agenda
hieronder is afgedrukt, ligt het in de bedoeling de
bijeenkomst voort te zetten met een gedachtenwis
seling over het ontwerp streekplan het Gooi en de
Vechtstreek, dat volgens de voornemens van de
provinciale overheid in september, oktober of
november a.s. zal worden gepubliceerd.
Voor het geval dat dit ontwerp voor een zinvolle
bespreking te laat zou verschijnen, is de heer Piet
Bakker, die een belangrijk aandeel heeft in een in
het voorjaar 1985 uit te geven boek over Stinse
Flora, bereid een lezing te houden over dit
onderwerp. Mocht de heer Bakker niet hoeven in
te vallen, dan kunnen wij reeds nu de prettige
mededeling doen dat wij deze voordracht tegoed
zullen houden tot de a.s. voorjaarsvergadering,
wanneer de besluitvorming over het streekplan in
een onherroepelijke fase zal verkeren.
Op een daartoe geschikt moment zal worden
gepauzeerd.

Agenda

1) Opening door de voorzitter.
2) Notulen van de ledenvergadering van 17 mei
1984.
Deze notulen zijn wegens ruimtegebrek niet in dit
nummer afgedrukt, maar zullen vóór de vergade
ring aan belangstellenden worden uitgereikt. Ook
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op telefonische aanvraag bij Mevrouw Mastbergen
te Bussum te verkrijgen (02159-33895).
3) Benoeming van een bestuurslid.
Het bestuur stelt voor in één van de vacatures te
benoemen de heer drs. J. Kwantes, geboren in
1918, sinds 1957 wonende in Hilversum en sinds
ongeveer 20 jaren lid van de vereniging.
De heer Kwantes is als sociaal - econoom en
planoloog particulier adviseur van verschillende
gemeenten.
Van 1975 tot 1982 was hij adviseur van het Gewest
Gooi en Vechtstreek, sinds 1982 lid van de
Gewestraad met specialisatie R.O. Volgens
artikel 7 van het huishoudelijk reglement kunnen
leden eveneens kandidaten stellen, mits uiterlijk
48 uur vóór de vergadering aangemeld en
ondertekend door minstens 5 leden.
4) Rondvraag en sluiting.

In deze vergadering kan het gewijzigde streekplan
een belangrijk onderwerp van gedachtenwisseling
zijn. Het bestuur rekent dan ook op interesse en
opkomst van de kant van de leden!

Met de Natuurwacht op stap

Ook deze nazomer en herfst organiseert de
Natuurwacht een aantal aantrekkelijke exursies
door de Gooise natuur. De wandelingen staan
onder leiding van ervaren gidsen. Deelname staat
open voor Vrienden van het Gooi en donateurs
van TVE. Introducées zijn van harte welkom.

Zondag 16 september: Blaricumse heide en Crailose
bos
Vertrekpunt: Theehuis de Goede Gooyer aan de
Crailoseweg tegenover Ziekenhuis De Trappen-
berg, gemeente Huizen.
Vertrektijd: 10 uur. Duur wandeling: 2 uur.

Het is een mooie tijd voor een heidewandeling. De
bloei is welliswaar over haar hoogtepunt heen,
maar vele struikjes staan nog in paarse feesttooi.
De Blaricumse heide is weids en glooiend. De
bosschages in en om het gebied accentueren de
mooie vergezichten.
Voor geïnteresseerden is er veel te vertellen over
het beheer van dit zg. halfnatuurlijke landschap en
over de oude leemkuilen met hun afwijkende
vegetatie.
Ook het nabije Crailose bos is een bezoek waard.
Het biedt veel afwisseling. Er zijn majesteuze
beukenlanen, onverwachte doorkijkjes, stukken
bouwland en prachtige oude bomen.

Zaterdag 6 oktober: Spanderswoud
Vertrekpunt: Bistro Robert aan de Bussummer-

grindweg/hoek Spanderslaan, gemeente Hilver
sum.
Vertrektijd: 10 uur. Duur wandeling: 2 uur

Dit bosgebied, eigendom van de gemeente
Hilversum, wordt door velen ondergewaardeerd.
Dat is jammer, want er zijn echt nog mooie plekjes
te zien.In ieder geval is er voor de aandachtige
wandelaar genoeg te genieten van flora en fauna.
Onderweg wordt kennis gemaakt met de nieuwe
vorm van beheer die in sommige delen van dit bos
wordt toegepast.

Zaterdag 20 oktober: Laarder wasmeer
Vertrekpunt: toegangshek aan het einde van de
Meerweg in Hilversum.
De Meerweg ligt wat verscholen naast het gebouw
van Philips Telecommunicatie aan de Kamerlingh
Onnesweg.
Vertrektijd: 10 uur. Duur wandeling: 2 uur

Dit afgesloten en zeer beperkt toegankelijke
natuurgebied heeft een bijzondere natuurweten
schappelijke waarde. Hét herbergt op een kleine
oppervlakte diverse landschapstypen, elk met een
kenmerkende flora en fauna. Er wordt ook een
bezoek gebracht aan de observatiehut, vanwaar
men onopvallend de watervogels kan bespieden.

Zaterdag 3 november: Limitische heide
Vertrekpunt: Theehuis Bosch en Heide, gemeente
Huizen. Bereikbaar via de Naarderstraatweg, Van
Hoornshoutweg, Duinweg, dan de Fazantweg
volgen richting Oud-Naarden tot het verzamel
punt.
Vertrektijd: 10 uur. Duur wandeling 2 uur.

De naam Limitische heide is nauwelijks meer
toepasselijk voor dit grotendeels verboste gebied.
Toch is een wandeling over deze ’heide’
interessant.
Het is een wat vergeten natuurgebied met ruige en
idyllissche plekjes.
Hier kan men zich - met enige moeite welliswaar -
nog wanen in het oude Gooise land.

Zaterdag 17 november: Vogelexcursie Gooimeer-
kust.
Vertrekpunt: Oude Huizerpier, bij het Roefje.
Vertrektijd: 9 uur. Duur wandeling: 2 uur.

De vroegere Zuiderzeekust nabij Huizen is een
bekende pleisterplaats voor watervogels op weg
naar het zuiden. Ook landvogels van velerlei
pluimage zijn rijkelijk vertegenwoordigd.
Uw gids is een ervaren vogelkenner.
Zijn advies: neem een verrekijker mee!

Voor inlichtingen wandelexcursies kunt u terecht
op tel.: no. 02159-15995 graag na 17.00 uur.
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TVE-activiteiten

TVE-jaardag Ankeveen,'s-Graveland, Kortenhoef

Op 19 mei jl. heeft TVE de traditionele jaardag
gehouden, ditmaal te Ankeveen, 's-Graveland en
Kortenhoef, (eveneens traditioneel) met prachtig
zomerweer. De jaardag startte in de Nederlands-
Hervormde kerk te ’s-Graveland, waarbij burge
meester P.J.M. van de Walle het openingswoord
sprak voorde ruim honderd aanwezigen, Vervol
gens vond een aantal inleidingen plaats, deels
vanaf de kansel, deels te midden van de
toehoorders.
Allereerst hield de Commissaris der Koningin in
de provincie Noord-Holland, drs R.J. de Wit, een
inleiding, waarin hij het belang van het met zorg
omgaan met het landschap beklemtoonde en wees
op enige, thans als zeer ongewenst beschouwde,
ingrepen. Hij onderstreepte het belang van de
samenwerking van TVE met de Vereniging van
Vrienden van het Gooi en zegde TVE de steun van
de provincie toe bij het nuttige werk van TVE in
de toekomst. Het jaarverslag en de jaarstukken
1983. alsmede de begroting 1984 van TVE werden
vervolgens goedgekeurd, nadat de kascommissie
- de heren B. Anink en H.E. Klein - het beleid van
de penningmeester als 'zuinig en goed beheer' had
gekwalificeerd.
Vervolgens hield de heer P. Honing (die op het
laatste moment de wegens ziekte afwezige heer
Daams wilde vervangen) een lezing met dia's over
het landschap en zijn ontwikkeling in de drie
dorpen. De film van Evert Boeve bleek, ondanks
de met enige moeite buitengesloten zonnestralen,
door de aanwezigen zeer op prijs te worden gesteld
en - naast veel fraaie opnamen - voor velen ook
onbekende gegevens te bevatten.
De architecten Magnée en Stork gaven elk op hun
eigen wijze uiting aan hun zorg betreffende de
plannen die in het kader van de Wet Ruimtelijke
Ordening in het Gooi tot ontwikkeling dreigen te
komen.
Inmiddels had ds T. Fossen op het Batz-orgel van
de kerk de aanwezigen met zijn orgelspel enige
keren verblijd. Het aperitief en de lunch werden
geheel vetzorgd door de Historische Kring 'In de
Gloriosa' en bestonden uit voortreffelijke dranken
en gerechten, geleverd door plaatselijke leveran
ciers, die al sinds tientallen jaren hun beroep op
deskundige wijze uitoefenen. ('Sinds 1884 een
begrip in ons dorp. Jan loopt al dertig jaar -
rennend - te venten’, zo werd de deelnemers
bijvoorbeeld meegedeeld). De manier waarop 'In
de Gloriosa' deze dag met veel leden (op de
achtergrond) heeft gesteund, verdient alle respect
en de dank van de deelnemers. Mede hierdoor kon
de jaardag 1984 als een succes worden aangemerkt.
Voor het middagprogramma moesten de deelne
mers zich in twee groepen verdelen. Architect A.

Stork leidde een wandeling naar en door
Hilverbeek en bracht de deelnemers vervolgens
naar het Lambertushuis, waar 'In de Gloriosa’ een
tentoonstelling had ingericht.
De heer P. Honing, werkzaam bij Natuurmonu
menten, leidde de wandeling naar en de boottocht
over de Stichts-Ankeveense plassen. Beide mid-
dagexcursies werden, mede door het uistekende
weer en de deskundige begeleinding, een groot
succes. Veel vrienden ontmoetten elkaar op deze
geslaagde jaardag.
Speciale publicatie

Ter gelegenheid van de jaardag 1984 verscheen een
bijzonder nummer van het TVE/VVG-tijdschrift.
speciaal gewijd aan Ankeveen, 's-Graveland.
Kortenhoef. Dit nummer van 96 bladzijden werd
aan alle donateurs van TVE en alle leden van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi toegezon
den. Ook nam de gemeente 's-Graveland 1000
exemplaren af, daarmee het werk van TVE op een
gewaardeerde wijze steunend. In de lokale
boekhandels werden de resterende exemplaren van
deze nummers snel verkocht.

TVE-jaardag 1985.

Het ligt in de bedoeling de TVE-jaardag 1985 te
Blaricum op een nog nader te bepalen dag te laten
plaatsvinden.

Varia
Verantwoording illustraties
Coll. De Vrankrijker: blz. 146, 150.
Coll. Van Tol: blz. 148.
Gemeentelijke archiefdienst Utrecht: blz. 141, 155, 157.
Coll. A. Bonebakker: blz. 161, 163, 165.
Coll Frater Smid/Stichting Heemtuin Blaricum: blz. 168, 170.
Auteurs
Ir. T. van Tol (geb. 1921). Gymnasium B. Landbouw
school Wageningen. Landbouweconoom en ruraal so-
ciograaf. Diverse publicaties over landbouwaangelegen-
heden, investerings- en financieringszaken. Actief in de
Historische Kring in zijn woonplaats Laren.

Mr. M.W. Jolles (geb. 1910). Was lid van de Raad van
bestuur van de Nederlandse Reassurantie Groep N.V. te
Amsterdam. Van 1976 tot 1984 bestuurslid van de Ver
eniging van Vrienden van het Gooi, eerst als penning
meester, daarna als secretaris. Lid van de redactie van
het TVE/VVG tijdschrift. Woont in Hilversum.

Ds. E. Frater Smid (geb. 1916). Studeerde aan de Uni-
versiteit van Amsterdam en het Doopgezind Seminarie.
Werd voorganger van de vereniging 'De Vrije Gemeente'
te Amsterdam. Is o.m. bekend door talloze spreek
beurten voor vrijzinnige kerkgenootschappen en voor de
VPRO; tevens voor niet specifiek christelijke genoot
schappen als de Vrijmetselaars. Een bloemlezing uit zijn
VPRO-toespraken verscheen onder de titel 'Als een
groene twijg’. Woont in Blaricum.

186



De spaarbank in de buurt is er voor al uw bankdiensten.

"U zei dus:
alle bankdiensten?"

Alle! En mèt die persoonlijke aandacht die uw spaarbank kenmerkt.

e bankgirorekening e
e Eurocheques/ #

Betaalcheques
e systeemsparen e
e sparen e
e doorlopend krediet e
e hypotheken
e persoonlijke lening e
e verzekeringen e

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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Stichting ’Tussen Vecht en Eem’

Doelstellingen

•  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.

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.

Dagelijks bestuur

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. Jagerspad31, 1251 ZW Laren. 02153-15680
leden
H.E.W. Kwak, Statenlaan 32, 1405 EX Bussum,
02159-35692

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

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.

Werkgebied

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