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Vereniging van Vrienden van het Gooi
Doelstellingen

Bestuur
Voorzitter

• 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.

Secretaris

Hoe bereikt de Vereniging haar doelstellingen.

H. Starink, Sparrenlaan 21. 1213 SM Hilversum,
035-44344

• Het bestuur volgt de ruimtelijke ontwikkelingen in het
Gooi op de voet en maakt zonodig bezwaar tegen de
bestemmingsplannen of stelt alternatieven voor.
• De Vereniging werkt samen met en geeft in daartoe
geëigende gevallen financiële steun aan organisaties
met een verwant doel in het Gooi.
• Er is een door het bestuur ingestelde Gooise Natuurwacht, welke tot taak heeft ontsiering en misbruik van
de Gooise gronden tegen te gaan.
• Minstens twee maal per jaar worden ledenvergade
ringen gehouden, waarna een lezing met lichtbeelden
of discussie volgt.
• leder 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 1980een Gooicongres, w aarde 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 haarauspicieën het ruim geïllustreerde
boek 'Het Gooi bekeken en besproken’ uitgegeven.

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

Drs. M. van Mierop-Kaavk, Sandtmannlaan I, 1412GD
Naarden. 02159-45501

Penningmeester

J.G. Oost Lievense, G root 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 H of 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, Jagerspad 9, 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

Ledenadministratie en excursies

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

N.B. Verzoeke alle post voor de penningmeester of de
ledenadministratie en excursies rechtstreeks naar de
betreffende adressen te zenden.
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Dit tijdschrift wil verleden, heden en toekomst van het
Gooi e.o. in al zijn facetten belichten, vooral met als
invalshoeken het historisch perspectief en natuur, milieu,
landschap en ruimtelijke ordening.
Het tijdschrift verschijnt sedert 1983 als gecombineerde
uitgave van de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) en
de Vereniging van Vrienden van het Gooi (W G ).H et is een
voortzetting van enerzijds het tijdschrift van TVE dat
sedert mei 1970 verschijnt en waarvan tot eind 1982 64
nrs. gepubliceerd waren en anderzijds van het informatie
bulletin van de Vrienden waarvan sedert 1970 29 nrs.
verschenen waren.
Oplage van dit nummer van het TVE/W G-tijdschrift:
5500 exemplaren.

Toen het Gooi nog klein was
Een protohistorische bijdrage tot de nederzettingsgeschiedenis
P. W. de Lange
De huidige geschiedenis van het Gooi leert
ons, dat dit gebied voortdurend kleiner
geworden is. Dat begon al - en fors - in de
veertiende eeuw met afstand van gronden aan
Eemnes en Loosdrecht. In de aanvang van de
zestiende eeuw volgde daarop de afscheiding
van ’s-Graveland. Een kleine eeuw later is een
terrein bij De Vuurse aan Utrecht overgedra
gen. En weer ongeveer een eeuw later is
Muiderberg bij de gemeente Muiden
gevoegd. Tenslotte is nog niet zo lang geleden
een strook gronds, die al lang vanuit
’s-Graveland ontgonnen was, aan die
gemeente toegevoegd. Bovendien is al heel
vroeg een brede strook gronds in het noorden
door de Zuiderzee opgeslokt.
Er moet echter een tijd geweest zijn, dat het
Gooi kleiner was, gevolgd uiteraard door een
periode van expansie. Dat hoop ik in het
volgende aannemelijk te maken. We komen
daarmede echter voor het Gooi terecht in de
tijd van protohistorie, tussen de prae- of
vóórhistorie en de historie in engere zin die
gebaseerd is op schriftelijke bronnen. Daaruit
is wel iets uit schrifturen bekend, maar veel te
weinig voor het vormen van een, ook maar
enigszins, afgerond beeld. De aanvulling
moet komen, enerzijds uit vergelijking met
wat er over verwante streken bekend is,
anderzijds uit redelijke veronderstellingen.
Eén belangrijke bron, zij het een weinig
gebruikelijke, bezitten we ter zake wel,
namelijk de topografische kaarten met hun
perceelsgrenzen en hoogtelijnen. Daaruit kan
in een aantal gevallen afgelezen worden tot
hoe ver en hoe hoog het veen gestaan heeft.
Maar daarover straks meer.
Als uitloper van de Utrechtse heuvelrug
worden de hoge gronden van het Gooi aan
weerszijden begrensd door laagveengebieden;
enerzijds door de uitgestrekte HollandsUtrechtse venen, anderzijds door die van de

Gelderse vallei. Sinds enige tijd, onder andere
door een publicatie van De Cock uit 1965
over Kennemerland') is bekend, dat die
veenpakketten vroeger veel dikker geweest
zijn dan lange tijd werd aangenomen.
Sindsdien is Borger2) in 1977 tot de conclusie
gekomen, dat bij Soest, dus niet zo ver van
het Gooi, het veen wel tot ca. 6 ‘/2 meter plus
NAP de hoge gronden bedekt heeft. Als dit
ook maar bij benadering rond het Gooi het
geval geweest zou zijn, dan moet dat Gooi
destijds aan de landzijde van alle kanten door
een dikke laag onbegaanbaar veen omsloten
zijn geweest en daarmede van de overige
heuvelrug afgesloten. Want ook de inzinkin
gen in de richting van De Vuurse en Baarn
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Deze reeks grafheuvels wordt begeleid door
een jongere - nu ook verlaten - weg
(Ochsenweg geheten), die hier en daar een
bocht afsnijdt, waarvoor echter enig hoogte
verschil overwonnen moest worden. Dit zal
wel een oude heerweg uit de middeleeuwen en
later geweest zijn 'a).

zullen dan ruimschoots door veen bedekt zijn
geweest. De enige verbinding met de
buitenwereld was via Naarden en de Almere.
Nu meen ik aanwijzingen gevonden te
hebben voor het bestaan, in vroeger tijden
van randwegen aan weerszijden van het Gooi
op een hoogte van ca. 5 meter plus NAP.
Langs die oostelijke weg liggen bovendien de
oudste kernen van Huizen, Blaricum, Laren
en Hilversum. Daaruit meen ik te mogen
afleiden, dat ter plaatse het veen oudtijds tot
even onder die wegen gestaan heeft. En dit
beeld vindt hier en daar zijn bevestiging in de
verkaveling van gronden. Dit vereist uiter
aard nadere toelichting. (Ik publiceerde ter
zake al eerder, maar niet met het inzicht en de
documentatie van nu.)

Oude randwegen in het Gooi

Al wandelend en fietsend heb ik hiervan
indertijd sporen in het terrein gevonden,
maar ook oude kaarten en plattegronden
leverden gegevens ter zake. Uiteraard zijn
deze sporen slechts bij hoge uitzondering nog
min of meer in de oorspronkelijke toestand.
Meestal zijn zij verhard, hier en daar
rechtgetrokken en een enkele maal
overstoven.
Het eerst trokken delen van de westelijke
randweg mijn aandacht. Deze strook schijnt
oudtijds geen nederzettingen van betekenis
gekend te hebben. In ieder geval is het
oorspronkelijk bodemreliëf op veel plaatsen
weinig aangetast. Men vindt er nog gedeelten,
waar de hoge kant woest, althans onverka
veld, is gebleven. Deze weg is trouwens zeker
tot in de zeventiende eeuw als heerweg in
gebruik gebleven4). Van het zuiden uit treffen
we dan eerst de Noodweg aan, waar deze van
de Utrechtsestraatweg afslaat. (Oostelijk van
dit punt zijn alle sporen door afgraving en
ontginning verdwenen.) We volgen de Nood
weg tot waar deze even ten zuiden van het
terrein van Zonnestraal scherp naar het
westen afbuigt. In het verlengde ervan vinden
we dan op dat terrein een berkenlaantje, dat
doodloopt op het gebouwencomplex. Aan de
andere kant van dit laatste loopt in dezelfde
richting de oprijlaan (nu geen laan meer!), die
uitkomt bij de hoofdingang van Zonnestraal
aan de Loosdrechtseweg. Recht daar tegen
over bevindt zich een, nu bijna dichtgegroeid
laantje, dat doodloopt tegen de nieuwe
autoweg tussen Hilversum en Loosdrecht.
Dit laantje vormt de grens tussen cultuurland
(weiland) en woeste grond (vroegere heide,
nu geheel overwoekerd door struikgewas). In
dezelfde richting verder gaande kruisen we nu
een brede strook cultuurland, indertijd vanuit
Loosdrecht ontgonnen (de randweg zal met

Oude randwegen in het algemeen

Reeds in de vóórhistorische tijden hebben
mensen verre reizen gemaakt. Voorzover dat
niet te water kon, moet dat aanvankelijk te
voet geweest zijn of met uiterst primitieve
vervoermiddelen. Het spreekt vanzelf, dat
men daarbij zo veel mogelijk zijn weg gezocht
heeft langs een vlak, horizontaal tracé. Dit
om krachten te sparen. Alleen waar het niet
anders kon, zag men er niet tegenop om
hellingen te nemen. Verder vermeed men
moeilijk begaanbare terreinen, zoals moeras
sen, dichte begroeiingen en zandverstuivin
gen. Maar zelden zal er sprake geweest zijn
van aangelegde wegen. Men moest zich
behelpen met in de praktijk ontstane bundels
voetpaden of karresporen. In betrekkelijk
weinig geaccidenteerde gebieden met uitge
strekte moerassen, zoals Denemarken, de
Noord-Duitse laagvlakte en ons land, trok
men veelal langs de randen van de hoge
gronden. Een duidelijk beeld hiervan geeft
een artikel van J.A. Bakker3). In dit geval
wijs ik op een maquette in het museum te
Schleswig van een deel van de Deens-Duitse
landengte, waarvan de oostkant bestaat uit
heuvels (een oude eindmorene) en de
westkant uit polderland (vroegere moeras
sen). Langs de grens van beide slingert zich
een lange reeks grafheuvels. Daarlangs zal
een vóórhistorische weg gelopen hebben.
4

een bocht hieromheen gelopen hebben).
Maar vrijwel in het verlengde van dit laantje
komen we aan bij het zuideinde van
’s-Graveland en de Corverslaan. Deze vol
gende vinden we aan de overzijde van de weg
Hilversum-’s-Graveland de Oude Meentweg,
die doodloopt op het buitengoed Bantam en
daar nog een verlengde heeft. Daar voorbij
houden nu alle sporen op, maar de weg zal
langs de buitenkant van het Spiegel verder
gelopen hebben en over de plaats, waar nu
Naarden ligt in de richting van het Oude
Naarden. Een gedeelte hiervan treffen we nog
aan op de plattegrond van Naarden in de
zestiende eeuw van Jacob van Deventer, als
een van de op de Turfpoort uitkomende
buitenwegen5). Wij vinden bijna de gehele
weg op de kaart van het hele Gooi van Lucas
JanSinck uit 1619 (dus nog van vóór de
afscheiding van ’s-Graveland) en een kleiner
deel op de kaart van de omgeving van
’s-Graveland van Cornelis Dankersen de Rij
Jr. uit 16367).
Geheel anders ligt het geval ten aanzien van
de oostelijke randweg. Vanouds liggen
hieraan een reeks nederzettingen. De activi
teiten van hun bevolking hebben weinig van
het oorspronkelijke bodemreliëf overgelaten.
Uitkomst bracht hier en daar de hardnekkig
heid van oude dorpsplattegronden. Deze weg
moet indertijd in de buurt van het zuidelijke
einde van de Gooiergracht begonnen zijn,
maar vandaar tot aan Hilversum zijn door
systematische bebossing alle sporen uitgewist.
Ook bij Hilversum is het verloop eerst
moeilijk te volgen als gevolg van het
ingewikkelde bodemreliëf. De oudste neder
zetting zal wel ergens in de buurt van het
Langgewenst gelegen hebben op ca. 5 meter
boven NAP. Ook de Groest ligt op die
hoogte, maar dat zal een drassig gebied, zo
niet een veenpias, geweest zijn. De randweg
zal verder ongeveer langs de Eemnesserweg
gelopen hebben via het Bluk, waar ze over
enige afstand overstoven is (zou daar een
nederzetting gelegen kunnen hebben?) om
daar voorbij naar het noorden om te buigen
en later naar het noordwesten en zo bij het
Zeveneind Laren binnen te komen. Daar
volgde ze de Zeveneinderdrift (mogelijk

tevens een parallelweg), liep over de Brink en
ging verder zo ongeveer langs de Torenlaan
(die zelf jonger is) op Blaricum af. Waarna,
hoe is nog niet duidelijk, ze naar het oosten
afboog om vervolgens in een wijde boog de
Warande bergen te ronden en daarna in
noordwestelijke richting Huizen te naderen,
waar ze de Voorbaan en Achterbaan
volgende doorliep om tenslotte in dezelfde
richting voortgaande op het Oude Naarden
af te stevenen.
Er zal ook een noordelijke randweg geweest
zijn, maar daarvan heeft de Zuiderzee niets
overgelaten.
De toestand omstreeks 900

Om de gedachten te bepalen kies ik de tijd
van de oudste schriftelijke vermelding. Deze
betreft Naruthi (ongetwijfeld = Naarden),
maar leert ons alleen het bestaan van een
kerk en kerkelanden aldaar, die destijds
eigendom waren van het klooster Werden
aan de R uhr8). Ongetwijfeld bestond daar
toen een nederzetting van enige betekenis. De
oorkonde bevat echter niets omtrent de
bevolking en haar middelen van bestaan. De
genoemde gronden hadden blijkbaar waarde
en zullen dus door de bevolking gebruikt zijn.
Er woonden boeren, maar de plaats zal ook
wel enige verkeersfunctie gehad hebben.

5

begrijpelijk, dat de geschiedenis van het Gooi
zo sterk afwijkt van die van de rest van de
heuvelrug. Hier waren minder sporen van
feodaliteit en het daarmee samengaande
grootgrondbezit. Hier ziet men tevens eerst
betrekkelijk laat invloed van de Utrechtse
bisschoppen.

gelegen als ze was op een punt, waar
landwegen en vaarwater samen kwamen.
Mogelijk weten wij nog iets meer over het
Gooi van toen. Als ca. 70 jaar later de
schenking aan het klooster Elten plaats
vindt9), wordt het gebied een graafschap
genoemd. Vermoedelijk zal het dat ca. 900
ook wel geweest zijn. Te Naarden zal dus een
graaf gezeteld hebben. We mogen diens
functie echter niet gelijk stellen aan bijvoor
beeld die van graaf Wichman, of van de
latere Floris V. Deze man was wel een
vertegenwoordiger van de keizer, maar zijn
verantwoordelijkheid en betekenis zal zeer
beperkt geweest zijn, gezien het geringe
belang van zijn gebied, dat arm was en aan
alle kanten - behalve naar het Almere omsloten door onbegaanbare en onbruikbare
venen.
Deze geïsoleerde ligging, waarbij de enige
verbinding met de buitenwereld (Naarden
was als het ware de poort van het Gooi) naar
het noorden gericht was maakt het enigszins

CiÓoi i e

De veranderingen in de tiende eeuw

Blijkens een recente publicatie van Heiding a 10) zijn deze ingrijpend geweest. In de eerste
helft van deze eeuw heeft in dit deel van
West-Europa namelijk een tijdelijke klimaats
verandering plaats gevonden. Enige tientallen
jaren achtereen heeft hier een extreme
droogte geheerst, die onder meer een ven te
Kootwijk op de Veluwe volkomen heeft doen
uitdrogen. Het veen schijnt dientengevolge
op vele plaatsen - vooral langs de randen,
waar het minder diep was - zover ingedroogd
te zijn, dat het begaanbaar en bewerkbaar
geworden was. In ieder geval zijn op vele

jpiofieler. (szbt-mnti $c Ji)
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plaatsen op de Veluwe nederzettingen op het
veen ontstaan, waar men het veen dus heeft
weten te ontginnen. Dit lijken de voorlopers
te zijn geweest van uit later tijd bekende, door
Van der Linden beschreven ") grootschalige
en systematische veenontginningen. Volgens
eerstgenoemde bron dateert het op de
zandgronden tot in de negentiende eeuw
gehandhaafde systeem van de zogenaamde
plaggenbemesting ongeveer uit dezelfde tijd.
Midden in deze bewogen tijd is het
jufferenstift Elten door graaf Wichman van
Hamaland voor zijn dochter Luitgarde
gesticht en door hem begiftigd met het Gooi.

werden de opbrengsten van de bedrijven der
horigen verzameld om ze vandaar naar Elten
te vervoeren. Waar die uithof gelegen heeft, is
een bron van meningsverschillen geweest. Ik
waag hier een eigen opvatting. Zolang het
isolement van het Gooi voortduurde moet de
verscheping via Naarden gegaan zijn. De
uithof zou in de nabijheid daarvan gelegen
moeten hebben en wel tussen Naarden en de
dorpen. Dit bracht mij op het idee, dat ze op
de plaats van het tegenwoordige Huizen zou
gelegen kunnen hebben. De naam reeds lijkt
in die richting te wijzen (= ’bij het huis’) en de
plaats vertoont ook in andere opzichten
kenmerken, die afwijken van die van de
andere dorpen en schijnen te wijzen op een
later ontstaan als dorp. Na het tot standkomen van de verbinding met de stad Utrecht
zal vervoer (korter en vermoedelijk veiliger)
daarlangs plaats gevonden hebben en zal de
uithof verplaatst zijn naar de plek in de buurt
van de Gooiergracht tussen de Bosberg en De
Vuurse, waarvoor tal van aanwijzingen
bestaan l6).
Landbouwtechnisch zal het systeem dat van
de zogenaamde plaggenbemesting zijn, waar
van we nu weten, dat het omstreeks die tijd
algemeen ingang heeft gevonden. Om de
daarmee samenhangende veranderingen goed
te begrijpen, moeten we nog even teruggrij
pen op de toestand van ca. 900. Algemeen
wordt tegenwoordig aangenomen, dat de niet door veen bedekte - hoge gronden
destijds over het algemeen van nature met
bos begroeid waren. Bij de nederzetting
(buiten Naarden) was enig bos gerooid voor
de woning en de akkers en men bleef daarin
hout kappen voor allerlei doeleinden. Zonder
bemesting leverden die akkers niet voldoende
op. Daarom hield men vee, waarschijnlijk
alleen nog kleinvee en in ieder geval schapen,
die men in de omgeving hun kostje liet
ophalen. Deze vraten alle jonge opslag weg,
waardoor op de duur waar bos gerooid was
heide ontstond. Een arm en uitzichtloos
bestaan, waarin de hoeveelheid beschikbare
mest van doorslaggevend belang was voor de
opbrengsten.
Met de komst van Elten treden daarin
belangrijke veranderingen in, vooral op twee

De betekenis van de overdracht aan Elten

Voor graaf Wichman was het Gooi één van
zijn talrijke bezittingen, waaronder vele
grotere en rijkere. De mogelijke inkomsten
uit het Gooi waren dus voor hem van
ondergeschikt belang en hij zal weinig
aandacht geschonken hebben aan de moge
lijkheid ze te vergroten. Voor Elten werd dat
een ander geval. Het Gooi werd wel niet het
enige bezit, maar toch moest het mede
bijdragen in de kosten van zijn bestaan. Het
ligt dus voor de hand, dat overgegaan werd
tot een enigzins intensiever exploitatie van de
bodem dan te voren het geval was. De
benodigde bestuurlijke en technische staf zal
hiertoe beschikbaar geweest zijn. Elten zal
daarvoor zijn eigen - voor het Gooi nieuwe systemen hebben toegepast.
Bestuurlijk zal dat het hofstelsel zijn, dat
destijds zijn bloeitijd beleefde en ook elders in
ons land in zwang was. Volgens een akte van
112912) was Naardingerland een curtis, wat
volgens Enklaarl3) wijst op het bestaan van
een uithof. Ook in het tijnsboek van E ltenl4)
komen tal van benamingen voor, die op
horige verhoudingen wijzen. Voor een
beschrijving van het stelsel meen ik te mogen
verwijzen naar die door Slicher van B ath15).
Alleen dit: De nederzettingen werden beheerd
vanuit zo’n uithof, in dit geval de hof van
Elten, door een hofmeier. In het algemeen
was zo’n uithof niet gelegen in een bestaande
nederzetting, maar op een punt dat verkeers
technisch gezien gunstig gelegen was. Daar
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punten. Het opvangen, in de potstallen, van
de mest met behulp van heideplaggen maakte
het mogelijk een veel groter deel daarvan op
de akkers te brengen. Tegelijk droeg dit bij
tot verbetering van de structuur van de
bodem. Aan de andere kant zal uitdroging tenminste van de uiterste, weinig diepe
randen- van het veen de mogelijkheid
geopend hebben om het te gebruiken. In de
eerste plaats voor beweiding door de
schapen. Deze zullen ook hier alle jonge
opslag opgevreten hebben, zodat er - op de
duur - alleen gras overbleef, de weide. Maar
tevens zal het veen verturfd zijn èn voor
akkerbouw gebruikt. Zodoende deden zich
aldus - voorlopig onbegrensd schijnende mogelijkheden voor. Expansie op allerlei
gebied zal daarvan het gevolg geweest zijn.
Eerst op het punt van bewerkt areaal, dan
van omvang van de bevolking en hun
welvaart. Lagen aanvankelijk alle akkers aan
de hoge kant van de kern van de nederzettin
gen, mettertijd werden die kernen aan alle
kanten door akkers omgeven. Behalve echter
bij Huizen. Volgens de uit het begin van de
zeventiende eeuw daterende kaart van Bonifatius17) blijkt namelijk, dat de kern ervan
door een aaneengesloten reeks waranden
(jachtterreinen van de landheer) van de meent
waren afgesloten. Dit pleit mede voor het late
ontstaan van Huizen als dorp, zoals Blauw18)
indertijd heeft verondersteld. Volgens hem
zou na de verwoesting van het Oude Naarden
in 1350 een deel van de bevolking, met akkers
in het oostelijk deel van de Naarder eng, niet
mee verhuisd zijn naar de nieuwe plaats van
vestiging, maar zich te Huizen gevestigd
hebben.
Behalve Oud-Bussum lagen alle bekende
nederzettingen van vóór 1350 langs de
oostelijke randweg. Waarom er geen langs de
westelijke randweg gelegen zijn, is niet
duidelijk. Er is bovendien ook eens een
noordelijke randweg geweest, maar daarvan
is praktisch niets over. Wel kennen we de
namen van twee daaraan gelegen nederzettin
gen, namelijk Veen en Negenhoven. In 1325
zijn de bewoners daarvan verplicht geweest,
na een stormramp, hun dijk te maken zoals die
vroeger was en die van Naarden te schuttenl9).

Voor de hoge gronden heeft het optreden van
Elten geen wijziging van betekenis gebracht.
Men bleef roofbouw plegen met het gevolg,
dat in de veertiende eeuw alleen nog in het
uiterste zuiden van het Gooi bos overgeble
ven was, dat sindsdien het Gooierbos
genoemd is, en waarvoor in 1365 een
overeenkomst tussen alle belanghebbenden
gesloten is, ter voorkoming van het algehele
verdwijnen ervan20). Dit heeft overigens geen
afdoend effect gehad. Als gevolg van de
onrustige tijden in de zestiende eeuw was aan
het eind daarvan ook dit bos geheel
verdwenen.
De exploitatie van de venen heeft ingrijpen
der veranderingen tengevolge gehad. Nie
mandsland werd - althans ten dele - in
cultuur gebracht. Met de gestegen welvaart
van de dorpen kwam het economisch
zwaartepunt gaandeweg daar te liggen in
plaats van te Naarden. Vooral na de
opheffing van het isolement van het Gooi en
de verplaatsing van de verscheping van de
producten naar Elten via Naarden en
Utrecht. In die periode zou gebeurd kunnen
zijn, wat Enklaar als een mogelijkheid zag,
namelijk dat Elten de souvereiniteit over het
hele Gooi zich heeft toegeeigend21).
Wat eerder, toen alleen nog de inzinking
tussen het Gooi en De Vuurse overbrugbaar
was geworden, kan De Vuurse vanuit het
Gooi ontsloten zijn geweest en bijgevolg tot
het Gooi gerekend zijn. Omtrent de ’annexa
tie’ van Muiderberg, die ook omstreeks
dezelfde tijd plaatsgehad moet hebben, is mij
niets bekend. Niemand schijnt het destijds
nodig gevonden te hebben dergelijke feitelijke
veranderingen ook juridisch vast te leggen.
Het lijkt hoogst onwaarschijnlijk, dat alle
bescheiden ter zake verloren gegaan zouden
zijn. Maar in de eindeloze reeks processen
over grenskwesties heeft men hoogstens
volstaan met verklaringen van oude mannen.
Met die processen begon de narigheid voor
de Gooiers. Economisch zwakker dan de
systematische veenontginners waren zij voor
de landheren (de graven van Holland en de
bisschoppen van Utrecht) van minder belang
en zij hebben dan ook op de duur, goedschiks
of kwaadschiks, steeds het loodje moeten
8

leggen.
Wanneer het isolement verbroken is, valt niet
te zeggen. Dat dit in of vóór 1085 het geval
geweest zou zijn22) is intussen onwaarschijn
lijk gebleken. Maar dat is een ander verhaal.

randweg beschreven is. Vooral voor het stuk
bij het vliegveld, maar ook voor de rest.
Want de lage kant daarvan is nu wel bebost,
maar is eens - als Tweede Blok - afgeveend en
verkaveld geweest23).

Tot slot
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Die systematische veenontginningen van
buitenafhebben op tal van punten tenslotte
de hoge gronden bereikt met hun eigenaardig
patroon van verkavelingen. Vele daarvan zijn
tot op de huidige dag nog onveranderd
gebleven en herkenbaar. Op de topografische
kaarten met hun perceelsgrenzen en hoogte
lijnen kan men aflezen hoe ver en hoe hoog
het veen indertijd gestaan heeft. Zo ook
rondom het Gooi, maar lang niet overal. Zo
ontbreken dergelijke kenmerken langs de
grenzen met de meent, want die is nooit
verkaveld geweest. En evenzeer in de streek
van Laren tot Hilversum want het voorlig
gende veen is daar tot op grote afstand weinig
diep geweest en geheel verturfd, waarna het
onderliggende zand bloot kwam, dat - niet in
cultuur gebracht - in heide veranderd is.
Goed herkenbaar is bedoeld verschijnsel
echter onder andere bij dat laantje tegenover
de hoofdingang van Zonnestraal en in het
deel van de Noodweg, dat bij de westelijke
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De Kerkelanden, de Loosdrechtse boeren
en de Stichtse modderplakkaten
J. Daams
van Naarden eertijds in eiygendom toebehoort
hebbende al langer offte omtrent 200jaaren
geleden ende alsnu toebehorende de kerke, tot
fabrycke derzelver, steeds seekere landen,
leggende digt aan Loosdregt, 200 roeden van de
Zijpwegh, streckende ten zuyden, zuydoosten
ende ten oosten ter Gooyland waart, in de
banne o f te jurisdictie van Hilversum.
Welke landen over de 150 jaaren meest alle
waren hooge veenen, welke veenen toentertijd
bij de burgemeesters en regeerders der
voorszeider steede verkoft zijn geweest.
Meest alle aan die van de Loosdregt, sonder
prejudice van yemand ter waereld; mits
conditie, dat, den tu rff uytgegraven zijnde,
zoude de grond altijd blijven aan de steede van
Naardeh.
En de voorseyde veenen, altemet uytgegraven
zijnde, hebben burgemeesters en regeerders
doentertijd, geleeden meer als hondert en
veertig jaaren, dezelve uytgedolven landen ofte
vullingen altemet gaan verhuuren ofte verpagten aan die van de Loosdregt, soo bij vijftig ofte
veertig jaaren, het morgen omme een civiele
prijs, te weeten het morgen voor zeeven
grooten, omme also de voorseyde landen ter
culture te brengen.

Samenvatting

Sinds het eind van de Middeleeuwen werden
de Naarder Kerkelanden, gelegen ten westen
van Hilversum, aan Loosdrechtse boeren
verpacht. Op deze oude ’vullingen’, afgegra
ven hoge venen, werden na ’toemaken’,
gewassen verbouwd en vee geweid.
Eén van de geschillen tussen de boeren en de
Naarder Kerk over verhoging van de pacht
handelde ook over de handhaving van de
vruchtbaarheid van de bodem. Hiertoe
gebruikte men modder, vooral gebaggerd uit
de Vecht. De modderplakkaten, sinds 1555
door het Sticht uitgevaardigd, die een eind
maakten aan het gebruik door de Loosdrechters van deze modder vormden een argument
om een door de Naarder Kerk geeiste
pachtverhoging af te wijzen, de oorzaak van
een geschil dat een tiental jaren moeilijkheden
veroorzaakte.
De Kerkelanden

Op oude kaarten wordt dit gebied, ongeveer
van de ’s-Gravelandse Vaart tot voorbij het
tegenwoordige vliegveld, vermeld als oude
vullinglanden of uitgedolven venen. Deze
strook land op Goois gebied kreeg later de
nog zo bekende naam van Kerkelanden.
Schrijver dezes heeft over het ontstaan van
deze vullinglanden, het ’toemaken’ o f ’aan
maken’ daarvan, het een en ander uiteengezet
in het ’s-Gravelandnummer van TVE/VVG ')•
De stad Naarden heeft hier al heel vroeg
rechten verkregen. Enklaar en de Vrankrijker
geven in hun Geschiedenis van Gooiland 2) een
samenvatting over hetgeen ervan bekend is.
In een processtuk uit 1590 over de vulling
landen bij Loosdrecht wordt het volgende
gesteld:

Hieruit volgt dat de stad Naarden al zo’n 200
Detail van gezicht op Ankeveen ± 1800. N. Wicart.
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’Soo is waaragtig ende is notoir, dat de steede
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jaar tevoren, dus omstreeks 1390 stukken veen
in bezit had. De opbrengst van die venen werd
gebruikt voor de kerkfahnjck, totter timmeringen te hu/pe, dus voor het onderhoud van de
kerk. Ook een stuk veen dat in 1430 door de
stad aan de kerk werd overgedragen, werd
hiervoor gebruikt. Er wordt dan niet vermeld
waar die venen zich bevinden. Pas in 1458
koopt de kerk van Naarden van Gijsbrecht van
Nijenrode een stuk veen in de Zijp bij Loosdrecht. Enklaar en de Vrankrijker vragen zich
af of men in deze oude transacties de oorsprong
van de rechten van de Naarder kerk op de
Loosdrechtse vullingen mag zien.
In het reeds genoemde proces van 1590 wordt
de oorsprong van deze rechten gezien in
verband met het jaar 1481, toen de Naarder
kerk werd verwoest en Naarden en de
Dorpen tot wederopbouw van de kerk
zeekere veenen ende vullingen, leggende in de
jurisdictie van Gooyland, omtrent 200 roeden
van de weg tot Loosdregt, in getaale groot
omtrent 240 morgen aan de kerk hebben
gegeven.
In een copie van een vóór 1581 te dateren
memorie wordt ongeveer hetzelfde gesteld3),
waarbij het gebied iets nader wordt omschre
ven als zeekere weilanden, heyden, bosschen,
moerassen en veenen, waardoor we enigszins
een indruk krijgen van het oude landschap
waar later de Loosdrechtse boeren hun
bouw- en weilanden verzorgden.

D e Loosdrechtse boeren

Waarom de Loosdrechtse boeren zo’n
belangrijke rol hebben gespeeld bij de
ontginning van de vullinglanden is niet
helemaal duidelijk, gezien de algemene
tendens om niet-Gooiers in Goois gebied niet
toe te laten. In elk geval kan worden gesteld
dat in Loosdrecht op min of meer in cultuur
gebrachte veengronden vooral veehouderij
werd bedreven en dat men zo goed mogelijk
trachtte om in de eigen behoefte te voorzien
door landbouw te bedrijven.
In een veenstreek is dit echter niet zo
eenvoudig. Op de zure veengronden is,
zonder een enorme inspanning, vrijwel niets
te verbouwen. Om dit mogelijk te maken
moet namelijk de veengrond ’toegemaakt’ of
’aangemaakt’ worden. Omdat dit een belang
rijke toegevoegde waarde van de grond
betekent is het aanmaken van veengronden
tot zaailand, korenland en houtland steeds
door de plaatselijke of regionale overheden
aangemoedigd. Maar ook eigen initiatief van
de boerenbevolking, vaak uit noodzaak,
speelde een rol.
Zo ook bij de Loosdrechters. Men zocht
terreinen uit waar men met minder moeite
graan kon verbouwen dan op eigen gebied
met meestal dikke veenlagen en wateroverlast
mogelijk was. Dit soort terreinen vond men
al vroeg in Gooiland, lang voordat er sprake

Krabbescheer, Stratiotes aloides.

,

I

WÊSm

'Ié
4

W

v, n ^

< :/>

ZH,

....

m fSF

righeid der Huring en de goede trouw der
Verhuurders, meer beschouwd als eigendom
met erfpacht belast dan wel als huurland van
welker voortdurend genot men toch altoos
onzeker is.

was van geregelde pachtovereenkomsten.
Omdat men in het Gooi er helemaal niet op
was gesteld dat buitenlieden zich bezig hielden
met het steken van turf, het weghalen van
hout of het verbouwen van graan op Goois
gebied, zijn er nog wel eens moeilijkheden
geweest.
In 1419 is door hertog Jan van Beieren zelfs
een privilegie aan die van Naai den en Gooilant
verleend om alle buitenlieden die bossen en
venen beschadigen, turfgravers en Loosdrechters die koren in Gooiland verbouwen,
op te brengen naar het slot te Muiden.

Het geschil van 1561.

In 1561 ontstaan er moeilijkheden over de
pacht. Het 25-jarig pachtcontract was afgelo-

Als sij bevonden enige lude van buy ten in onsen
ofte in hoeren schade, hetsij in den bossche
offte in onsen veenen, dat sij die mogen tasten
ende vangen ende senden se op onsen slot tot
Mueden; ende waert, dat sij hantgemeen
worden met malkanderen ende vechtende, dat
sij hem niet en gevanghen en wouden geven
ende dat dair bleven doden, leempten offte
coerwonden, dat sij dat doen mogen sonder
misdoen tegen ons; ende voert yem ant die torff
gravet in onsen venen offte in horen venen, dat
sij dien tu rff mogen aentasten, verderven offte
bernen van onsen wegen sonder misdoen van
ons, al zoeverre als sijt begheren aen onsen
bailiuwe, dat hij een van sijn dieners bij hem
sett van onsen wegen; ende dit sal gedueren tot
onsen wederseggen: ende vort soe wes koerne
(koren) die van der Loesdrecht bouwen in den
onsen, dat sij die mogen aentasten ende voeren
op onse slot tot Mueden sonder verboernisse
van ons.

Blijkbaar werden deze overtredingen bijzon
der serieus genomen. Later is dit privilegie
opgezegd toen het hele gebied gereglemen
teerd werd ontgonnen en beheerd. Geschillen
zijn er echter steeds geweest. Het landbouw
bedrijf ging door. In een ongedateerde copie
over dit bedrijf in de Kerkelanden, aanwezig
in het Archief Voogsgeerd (in bruikleen bij de
Historische Kring Loosdrecht) wordt het
volgende vermeld ’):
Uit een verhuur van ongeveer 300jaaren blijkt
zich dat meer dan gewoone huurlieden hebben
toegeleyt op de verbetering van landen, deselve
te hebben opgeheven uit ene staat van
woestheid in een bebouwbaarheid tot matig
goede graan- en bouwlanden, door de langdu

Ctagel.
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pen en de Naarder kerkmeesters wilden een
pachtverhoging tot 3 gulden 15 stuivers per
morgen benevens handhaving van de vrucht
baarheid van het land door opbrenging van
bagger. Dit ging de ’buren’ van Loosdrecht
net iets te ver. Zij wilden een pachtverhoging
tot 3 gulden en 5 stuivers betalen, maar
beslist niet meer. Over dat verschil van 10
stuivers is deining ontstaan waarover door
mevrouw Koster-van Dijk enkele bijzonder
heden worden vermeld in haar studie over de
processen voor de Grote Raad van
Mechelen4).
De Loosdrechters verweerden zich bovendien
door te stellen dat hun kosten voor de
handhaving van de vruchtbaarheid van het
land, veel groter zouden worden omdat de
Staten van Utrecht hadden verboden nog
verder bagger uit de Vecht naar buiten het
Sticht te vervoeren. Loosdrecht was immers
Hollands, evenals het Gooi.

landbouwgronden. Vandaar dat er sinds de
veertiende eeuw steeds meer overheidsmaat
regelen worden afgekondigd over het toema
ken en vullen van de uitgedolven terreinen6).
Zo eiste Graaf Willem IV in 1340 van de
buren (boeren) van een dorp dat zij wild veen
tot korenland zouden maken. In de praktijk
kwam daar niet veel van terecht. Vooral toen
na 1500 het slagturven in gebruik kwam.
Daardoor ontstonden namelijk te diepe
putten, zwetten, trekgaten of dobbers
genoemd, gescheiden door Iegakkers of
ribben. In 1545 werd bepaald dat het
toemaken van de uitgedolven landen zou
bestaan uit noten ende poten.
Noten is een oude term voor het bruikbaar
maken van iets, in dit geval van de grond,
zodat men er genot van kon hebben. Dit
betekende dat men op die plaatsen de niet
voor turf gebruikte bovenste laag van het
veen, de bonker, vermengde men bagger, klei,
zand en mest voor het verkrijgen van een
bouwvoor. Ook stedelijke afval werd hier al
vroeg voor gebruikt.
Tussen Vecht en Gooi werden gronden langs
de rivier en op de hogere zandgronden ten
behoeve van de landbouw toegemaakt, zodat
men tenminste zelf voor graan kon zorgen.
Langs de rivier waren daarvoor beperkte
mogelijkheden. Tegen het Gooi aan, waar de
veenlagen niet zo dik waren had men meer
kansen om bouwland te maken. De beper
kende factor was altijd de hoeveelheid mest.
Dit was al het geval bij de Gooise boeren die
met de plaggenbemesting voor de engen
amper in de behoefte konden voorzien.
Al heel vroeg heeft men ontdekt dat men
door gebruik te maken van bagger de
vruchtbaarheid kon verhogen. In de bagger
van sloten, vaarten, rivieren enz. komen altijd
resten van water- en oeverplanten voor, die
mineralen bevatten. Bovendien kon het slib
uit rivieren gevoed door voedselrijk water,
rijk aan kleihoudend materiaal, goed daar
voor worden gebruikt. Vandaar het al heel
vroeg ontstane gebruik van modder of bagger
voor het verbeteren van het land. In de lage
gebieden diende dit ook voor het ophogen
van het land dat door inklinking, tengevolge
van betere ontwatering, steeds dieper kwam

Betekenis van het ’modderen’ voor het
handhaven van de bodemvruchtbaarheid.

Jammer genoeg is er weinig gepubliceerd
over het handhaven van de vruchtbaarheid van
de bodem waarover al in middeleeuwse
pachtcontracten herhaaldelijk wordt gespro
ken, evenmin als over het toemaken,
aanmaken of vullen van pas afgegraven hoge
venen. Juist in het aan veengronden zo rijke
Nederland is dit sinds de Middeleeuwen een
bijzonder belangrijk aspect van land- en
tuinbouw geweest. Voor de oude boerenbe
volking heeft dit altijd een enorme inspan
ning betekend. Dit geldt uiteraard ook voor
de bevolking van de drogere zandgronden
waar het systeem van de plaggenbemesting
met behulp van de schapenteelt een even
grote inspanning betekende. Een goede
beschrijving van het laatste bieden de
geschriften van Harm Thiessing5), die uitge
breid over de toestanden in Drente in het
einde van de vorige eeuw en het begin van
deze eeuw schrijft.
Met de uitbreiding van de bevolking en
daarmee gepaard gaande toeneming van het
verdelven van veenlanden voor de turfwinning ontstond er een grotere behoefte aan
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te liggen. In de hogere gebieden was alleen
het verbeteren van de grond van belang. Dit
gold voor de Kerkelanden waar men gebruik
maakte van modder uit de Vecht, kleihoudend en voedselrijk. Toen het modderen in de
Vecht werd verboden kwamen de Loosdrechtse boeren met het verweer dat hun
kosten voor het handhaven van de vrucht
baarheid te hoog zouden worden om de
verhoging van de pacht te kunnen betalen.
Zij hadden wel gelijk, hoewel niet bekend is
hoeveel modder zij vanaf de Vecht vervoer
den. Er was nogal wat nodig, hetgeen o.a.
blijkt uit wat Lindemans meedeelt7) over het
handhaven van de Vette (de in ZuidNederland gebruikte term voor de bodem
vruchtbaarheid). In middeleeuwse pachtcontracten wordt wel voorgeschreven dat, als
de grond uitgemergeld raakt, men deze moet
verbeteren door het opbrengen van 300 of
400 voeren witte of zwarte mergel per
morgen. Witte mergel was kalkmergel, zwarte
mergel was bagger uit vijvers, vaarten en
sloten. Deze hoeveelheden golden voor de

Zuidelijke Nederlanden, maar het is aanne
melijk dat ook in onze contreien op grote
schaal gemodderd is.
Hiervoor was de Vecht blijkbaar een be
langrijke bron. Uiteraard is hier al heel vroeg
gebaggerd ten behoeve van het op diepte
houden van de rivier. In 1472 wordt al, met
betrekking tot de Vecht bij Nieuwersluis,
waar een verbinding met de Angstel bestond,
die verkeer met Amsterdam mogelijk
maakte, vermeld dat de diepte op 2 meter
gebracht moest worden. Er wordt dan nog
niet gesproken over het gebruik van de
modder voor de verbetering van het land.
Later is dit wel het geval. Omdat het
modderbedrijf tot allerlei ongewenste toe
standen leidde wordt het modderen dan aan
heel strikte voorwaarden gebonden.
De plakkaten rakende het modderen in de Vecht

In het Groot Utrechts Plakkatenboek komen
11 plakkaten, ordonnantiën enz. over boven
genoemd onderwerp voor. Het eerste plak-

u w /. ocsJrr. -Ar
*
" - W i S y p tn le r ^

IIO V K X

km
\ W

-

* v’*
"S

M t

IIO V A X
J *«” ! * • * *

Oudtn-t

ISLM

m

/ m

■\urr.t Aws
'L
>tt / m u f f T*

S rJ i B r t t y e n
-D f-

.
/'■ " J w in n y
- X.M.

Qh h j

V + e r t k r i fo
•

14

Tus/cAsn

kaat is gedateerd 8 October 1555, het laatste
op 24 maart 1716. In het eerste wordt gesteld
dat dagelyx meer ende meer verscheyde

end eijlicke (?) Gagellanden die met dezelve
modder moeten onderhouden en verbetert zijn.

De term Gagellanden wijst op het oude
veenkarakter van het land. In onze tijd is
gagel in de Vechtstreek een zeldzame plant
geworden. Eertijds was het één van de meest
algemene planten die overal in het veengebied
voorkwam. In de aanvraag voor het Octrooi
tot het vervenen van het Loenerveen (1653)
en tot het deels toe te maken voor de
landbouw wordt gesteld dat het gaat om

misbruycken ende abuysen bevonden worden,
aangaande dat modderen in der Vecht, ende
andere wateren in den Landen van Utrecht
gelegen, gecommitteert te worden, aangesien
dat die laackers (overtreders) met schouwen
niet alleen die modder in den voorschreve
Riviere ophalen, maar komen geheel laacken
ondere andere luyden landen, dieselve daardoor
ontgrondende; ook meede soo worden bij
eenige Landsaaten seekere quantiteit van
denzelven modder verbracht op andere plaatsen
buy ten den Lande van Utrecht, tot groote
schaden van den gemeenen Geërfdens, van
wiens landen ende wallen sulcken modder bij
dage en bij nagte gehaalt wort, waardoor haat
landen vermindert ende seer verkleynt worden,
en noch meer sullen, tenzij hier inne voorsien
worde.

onlanden, zeer mager, dor en vol gagel zijnde.

Door de invloed van grotere voedselrijkdom
van de oppervlaktewateren en door bemes
ting is sinds het begin van deze eeuw de gagel
vrijwel geheel verdwenen.
Over het verbod om modder uit het Stichtse
gebied te brengen wordt alleen in het eerste
plakkaat van 1555 gesproken. Blijkbaar kon
men deze overtreding gemakkelijk controle
ren zodat het niet nodig was deze bepaling in
volgende plakkaten te herhalen. Bij het
betrappen werden de schouwen namelijk in
beslag genomen en verkocht. Het geld dat dit
opleverde kwam voor een dardendeel tot het

Dit gebeurt dan ook; er wordt een verbod
ingesteld voor iegelijck uytter Vechte ofte
andere wateringen binnen deesen lande van
Utrecht, eenige modder voortaan en haale, dan
bij lichten dage, staande metten rugge ten
naasten landwaart, ende tusschen die schouwen
ende land geen modder op te halen, ende die
selve modder ook niet uytten Lande van
Utrecht te brengen...

behoef van den Geërfde van het naaste land,
dat onderdeel tot behoef van den aanbrenger
ende dat darde dardendeel tot profijte van den
Watergraaf, Maarschalk ofte Schout in wiens
Gerechte sulcx gebeuren sal.

Later worden nog vele nieuwe bepalingen
ingevoegd8). Er kan consent worden aange
vraagd onder strikte bepalingen plaatselijk te
modderen. De gemeene Geërfden blijven
verplicht de rivier, voor zover deze aan hun
land grenst, op diepte te houden. Aan het
ongeregelde modderen dat zodanige schade
aan dijken, buitendijks land en het zandpad
oplevert dat er kosten moeten worden
gemaakt voor beschoeiingen, moet echter een
einde komen. Bestraffingen aan het lijff, o f te

Gezien dit systeem was het duidelijk dat de
Loosdrechtse boeren wegbleven. De risico’s
waren te groot. Voor de Utrechters waren zij
tenslotte buytenlieden, die niet zo gezien
waren. Zij waren echter hun Vechtmodder
kwijt. Vandaar dat zij protesteerden bij de
kerkmeesters van Naarden tegen de
pachtverhoging.
De quaede practijcken in de Vecht gaan
echter rustig door: er lagen nog meer dorpen
langs de Vecht waar de gronden schroei en
gagelrijck waren. Het modderbedrijf werd
aan consenten gebonden maar deze golden
uiteraard voor de Stichtse boeren. De Vecht
was voor de Loosdrechters een grensrivier
met het Sticht. Loosdrecht, onder de
souvereiniteit van Holland had er geen enkele
zeggenschap over het modderen.
Bij de oplossing van het geschil over de
verhoging van de pacht wordt verder niet

anders pecunielijck, alsoo naar gelegentheyt
van der sake bevonden sal worden worden in

het uitzicht gesteld.
In 1598 blijkt de Overheid genegen de
bepalingen ietwat te mitigeren (verzachten)
omdat sij weet dat de gemeene Geërfden het
modderen in de Vecht geenszins en kunnen
derven om haar Lande te cultiveren en na
behooren te doen bouwen als wesende schrale
15

huisvuil, als retourvracht door turfschippers
meegenomen.
Dat die mestvoorziening in deze streken
belangrijk was blijkt wel uit het feit dat na de
ontginning van ’s-Graveland en het graven
van de Beresteijnse Vaart de handel in mes of
messie, termen die voor mest werden
gebruikt, zich ontwikkelde. De familie Perk is
daarbij van betekenis geweest. In een volgend
artikel zal nader op enkele andere bemestingsperikelen in het Gooi worden ingegaan.

meer over de modder gesproken. Men heeft
echter gedurende 9 jaren geen pacht betaald
en dit leverde uiteraard moeilijkheden op.
Deze kwamen pas tot een goed einde toen de
pastoors van Loosdrecht en Naarden om de
tafel gingen zitten en tot een voor beide
partijen aanvaardbaar compromis kwamen.
Nu men niet meer over de Vechtmodder kon
beschikken en het onderhoud van de
bodemvruchtbaarheid toch noodzakelijk was
moest men naar andere mogelijkheden
zoeken om in de behoefte te voorzien. Deze
waren inderdaad aanwezig. In de tweede helft
van de 16e eeuw namen de verveningen in de
Vechtstreek sterk toe. Speelde tot het einde
van de 15e eeuw vooral de droge vervening de
belangrijkste rol, in de 16e eeuw begon de
natte vervening van belang te worden. Dit
betekende dat er trekgaten, zwetten of
dobbers ontstonden; er werden veel brede
sloten en vaarten gegraven, zowel voor
verbetering van de afwatering van het gebied
als voor het transport van turf.
De verteerde resten van in de oppervlaktewa
teren groeiende planten droegen bij tot een
bruikbare modder die naar de Kerkelanden
kon worden vervoerd. Dit is ook heel lang
gebeurd met waterplanten. Ouderen uit
Loosdrecht weten zich nog wel te herineren
hoe boerenwagens vol met krabbescheer,
locaal manen genoemd naar de Kerkelanden
werden gebracht. Kleine boten met modder
konden via de Drecht en sloten ook het
gebied bereiken. In het begin van deze eeuw
waren de sloten in de Kerkelanden nog zo
breed dat ze goed viswater opleverden. Oude
bewoners uit de omgeving vertelden wel dat
zij er vele grote snoeken hadden gevangen.
Ook dat ze er goed konden schaatsen.
Het is voor mensen uit onze tijd bijzonder
moeilijk voor te stellen hoe men in de 16e
eeuw en later met pramen, schouwen, bokken
en andere scheepkens vanaf de Vecht, via de
Drecht en later de ’s-Gravelandse Vaart en de
sloten, de zo gewaardeerde modder naar de
Kerkelanden bracht. Evenals in ’s-Graveland
zijn er in de Kerkelanden vele resten, oude
stukjes aardewerk en pijpekoppen gevonden
die er op wijzen dat men ook gebruik maakte
van poortaerde, Amsterdams straat- en

NOTEN
1) J. Daams, De ontwikkeling van het Landschap in
’s-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen. TVE/VVG,
2e jrg., nr. 2, 1984.
2) D.Th. Enklaar en A.C.J. de Vrankrijker, Geschiede
nis van Gooiland, deel II.
3) W. Voogsgeerd, Notitie Archief Loosdrecht, in
bruikleen bij de Loosdrechtse Historische Kring.
4) J.M.I. Koster-van Dijk, Gooilanders voor de Grote
Raad 1470-1572, Amsterdam 1979.
5) C.H. Edelman, Harm Thiessing over landbouw en
volksleven in Drente, deel I, Van Gorcum, Assen,
1974.
6) W.J. Diepenveen, De Vervening in Delfland en
Schieland tot het einde der zestiende eeuw. Uitg.
IJdo, Leiden, 1956.
7) P. Lindemans, Geschiedenis van de landbouw in
België, 1952.
8) M.A. Dukes-Greup, De Plakkaten rakende het Mod
deren in de Vecht, Jaarboek Nifterlake 1984.
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Criminaliteit en strafrechtspleging
in het Gooi van 1760 tot 1795

J.G.H. Spijker
Inleiding

Tijdens een studie Historische Andragologie,
heb ik mij vorige winter bezig gehouden met
een onderzoek naar de criminaliteit en
strafrechtspleging in het Gooi. Ik heb
onderzocht de jaren van 1760 tot 1795. Deze
periode ben ik reeds eerder nagegaan, in
verband met een onderzoek naar ’armenzorg
en liefdadigheid’ in Hilversum. De gekozen
tijd van 1760 tot 1795 - nu zo’n 200 jaar
geleden - werd gekenmerkt door een
verslechterende economische toestand, deze
leidde tot een veranderende maatschappelijke
structuur, zowel economisch als sociaal. Een
interessante periode, die veel overeenkomst
heeft met de huidige tijd.
Criminaliteit

In totaal zijn - in deze periode van 35'jaar - de
archivalia van 136 criminele zaken doorgeno
men, waarvan er 128 tot een vonnis zijn
gekomen, en verder een 37-tal zogenaamde
’niet opgeloste zaken’ ')■ Deze ’niet opgeloste
zaken’ waren criminele feiten, die wel tot de
’ervaring’ van de Schout kwamen en soms
nog gevolgd werden door een dagvaarding,
maar nooit met een definitief vonnis werden
afgesloten. Het totaal van 136 criminele
zaken over 35 jaar in Gooiland is noch hoog
noch laag te noemen, gezien het totaal van de
bevolking. Het Gooi was toen dun bevolkt en
het aantal inwoners van de stad Naarden met
de omliggende dorpen kwam niet uit boven
de 10.000 inwoners, tijdelijk gelegerde militai
ren niet meegerekend2). Juiste aantallen van
inwoners van het Gooi zijn niet bekend, pas
omstreeks 1810 is met de registratie van de
bevolking een aan vang genomen.
Faber baseert de aantallen criminele feiten in
zijn onderzoek in Amsterdam op onderzoe

ken van Hallema en Oldewelt, hetgeen
neerkomt, bij een inwonersaantal van
200.000 van de stad Amsterdam, op een
gemiddelde van 80 vonnissen per jaar 3). Op
het aantal inwoners van het Gooi bezien is er
dus geen kwantitatief verschil tussen de stad
Amsterdam en het platteland van Gooiland,
over de periode van 1760 tot 1795. Wel heb ik
verschillen gevonden in criminele feiten en de
strafrechtspleging die daarop volgde. Vonnis
sen voor delicten als dat van ’maandgelders’4) en prostitutie, die in Amstërdam
veelvuldig voorkwamen, ben ik in het Gooi
niet tegengekomen. Wel een drukke corres
pondentie van de Admiraliteit te Amsterdam
met de Schout van Naarden, waarin herhaal
delijk om opsporing en aanhouding werd
verzocht van ’maandgelders’, hetgeen een
aantal malen de uitlevering aan de provoost
te Amsterdam tot gevolg had.
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De straffen voor criminele feiten

Voor een crimineel feit werd door de Schout
een straf geëist, die door-de Schepenen
geaccordeerd of afgeslagen werd. Nooit is
door de Schepenen een hogere straf gegeven
dan door de Schout geëist werd, wel vaak een
lagere straf. Kwam de Schout ’in ervaring’
van een crimineel feit, doch bleek de
verdachte voortvluchtig te zijn, dan werd er
viermaal een ’Default’ uitgevaardigd, een
soort van dagvaarding om gehoord te
worden, waarna men overging tot veroorde
ling bij verstek. Het voortvluchtig zijn was
reeds een soort van bekentenis. In alle andere
gevallen was een bekentenis nodig om tot
veroordeling over te gaan. Om een bekente
nis af te dwingen waren, buiten het in detentie
houden en examineren (verhoren), ook
andere middelen beschikbaar zoals het
folteren van gedetineerden door geseling met
roeden of stokslagen. Het geven van
stokslagen is onder andere gebruikt in de
diefstal-zaak van 30-7-1772 en een geseling in
de molestzaak van 1-10-1763. In verhouding
tot het Amsterdamse rechtsgebied is in
Naarden weinig gebruik gemaakt van folte
ringen voor het afdwingen van een bekente
nis1*5). Het was de Schout die voorstelde om
tot geseling of stokslagen over te gaan, doch
de Schepenen sloegen dit verzoek vaak af en
kozen voor ’strengere gevangzetting in het
Jan Duynengat’, variërend van 24 uur tot 6
dagen, gevolgd door een examen.
De lijfstraf-vonnissen werden voltrokken
door een Scherprechter ook wel genoemd ’De
Meester van den Scherpen Zwaarden’, in
1760 Jan Aanhout. Was er een vonnis
uitgesproken, dan werd een verzoek tot
voltrekking gedaan aan de Scherprechter, die
gevestigd was te Haarlem. Deze bepaalde de
datum van de executie. Vervolgens kwam de
scherprechter, voltrok het vonnis en diende
hiervoor zijn declaratie in.

Galgenberg. Deze straf bestond uit: Aan een
Galge met de Koorde gestraft werden, dal er
de dood na volgt en vervolgens desselfs doode
lighaam gebracht te werden op het gewone
galgenveld buiten deze Stad en aldaar tot
afschrik van anderen in kettingen te werden
gehangen, om door de lugt en vogelen des
Hemels te werden verteerd.
2. Te pronk staan

Dit gebeurde op een schavot in de stad en
afhankelijk van het vonnis voor het criminele
feit, met een papier op de borst, of met de
zwaarden boven het hoofd, of met de strop
om de hals. Het was een bijkomende straf.
3. Geselen

Ook het geselen was een bijkomende straf en
het gebeurde met roeden eveneens in het
openbaar op het schavot, door de Scherp
rechter. Op de declaratie van de Scherprech
ter staan steeds bedragen voor het maken van
roeden, zodat aangenomen kan worden, dat
deze roeden voor elke executie nieuw
gemaakt werden.
De bedelaar. Gravure P. Quasi, 1777.
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1. Ophanging

Het ophangen gebeurde aan de galg op een
schavot binnen de stad Naarden. Daarna
werd het lijk overgebracht naar het Galgen
veld, ten zuiden van de stad, naar de

jg jg ?
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4. Brandmerken
Dit brandmerken - vaak een bijkomende
straf voor mensen die verbannen werden werd gedaan met de dubbele zwaarden in het
stadhuis te Naarden. In de kamer waar dit
gebeurde, zijn de brandmerken te zien in de
houten panelen naast de open haard,
vermoedelijk om vast te stellen of het ijzer
heet genoeg was6).
5. Verbannen
Men kon worden verbannen uit de Staten/
Lande/Provincie van Holland en West
Friesland; in de beginperiode behoorde
hierbij ook nog Zeeland. Dit verbannen
gebeurde conform de door de Staten van
Holland uitgegeven Placaten, echter steeds op
poene van zwaardere Straffen.
6 . Verbannen
Een lichtere vorm van verbannen uit de
Staten was het verbannen uit de Steden en
Dorpen, of Lande van Gooyland - ook steeds
op poene van zwaardere Straffen voor lieden
die men liever kwijt dan rijk was.
7. Zitten op water en brood
Deze straf kon variëren van 24 uur tot 3
weken. Dit gebeurde echter steeds op kosten
van de gedetineerde. Of de kosten steeds
verhaald konden worden is niet bekend.
8. Tuchthuis
Hieronder is ook bedoeld de plaatsing in het
later opgerichte Werkhuis. De gevonnisten
werden naar het Tuchthuis te Amsterdam
overgebracht. Ook zijn verscheidene verzoe
ken gevonden, die gedaan werden door
armmeesters en enkele familieleden om een
bepaald persoon - ter verbetering - te doen
opnemen in een tucht- of werkhuis. Dit
verzoek moest door de Schepenen worden
bekrachtigd met vermelding van een periode,
meestal in jaren. In de praktijk zaten de
meesten hun tijd in het Tuchthuis niet uit,
maar werden eerder ’vrijgelaten’ wegens
’goed gedrag’. Bij lange tuchthuisstraffen
verzocht het Tuchthuis om ’afslag’, bij goed
gedrag, dat door de Schepenen wederom van
accoord moest worden voorzien. Tuchthuis

straffen zijn te Naarden in verhouding tot
Amsterdam veel minder toegepast.
9. Sub Poena et Convictie
Een andere omschrijving hiervan is de belofte
door ’handtasting’ - onder expresse belofte,
dat verdachte gehouden zal zijn, om zo
menigmaal als hem zulks door o f van wegen
den Heer Baljuw met advies van de Heeren
Schepenen voor de Ed.achtb. Heeren te
compareeren, op poene van overwonnen en
overtuijgt te zijn van de misdaad te zijnen laste
gelegt. Verdachten die niet bekenden behoudens voortvluchtigen - werden gevon
nist Sub Poena Confessi et Convictie ook
wanneer het feit - door meerdere getuigen
bevestigd - zonneklaar vaststond.
10. Civiel en Consibel
Een soort van vrijspraak, althans er werd
geen straf uitgesproken voor criminaliteit,
maar partijen werden verwezen naar de
civiele rechter. Van geen der zaken heb ik iets
teruggevonden, vermoedelijk omdat dit soort
procedures voor partijen te kostbaar was.
Plaatsbepaling
Het schavot, waar de openbare terechtstelling
werd uitgevoerd stond in de meeste gevallen
bij het Raadhuis. Er is ook sprake van een
schavot voor het Waaghuis of wel het
Spaanse Huis aan de Gasthuisstraat, de
huidige Turfpoortstraat. Het schavot bij het
Raadhuis zou gestaan hebben tegen de
linker-zijgevel van het Raadhuis. Het eerste afwijkende ronde raam - zou als verbinding
hebben gefungeerd tussen de Schandkooi
(buiten) en het Raadhuis7).
Het Galgeveld en de Galgeberg was niet
gelegen ten noorden van het noordelijkste
deel van de Galgesloot, nabij de vroegere
Galgesteeg, maar het Galgeveld werd aan
drie zijden omsloten door de Galgesloot,
waarvan één zijde later in gebruik kwam voor
de Vaart van Naarden op Bussum8). Het
Galgeveld van toen is nu gelegen ten oosten
van de Jan ter Gouwweg. De restanten van
de N.V, Chemica staan nu op de plaats van
de vroegere Galgeberg.
19

In de nieuwbouwplannen van de Gemeente
Naarden zullen op deze plek, alsmede op het
terrein van de voormalige steenfabriek
woonhuizen gebouwd worden. De voorma
lige Galgeberg komt juist in een geplande
groenvoorziening tussen twee huizenblokken.
Met belangstelling kijk ik uit naar de
realisering van deze bouw en of de gemeente
Naarden in de groenvoorziening rekening
houdt met dit cultuur-historische plekje. De
Dienst gemeentewerken zou de mogelijkhe
den hiervoor onderzoeken.
Het Jan Duynengat, plek of plaats, die diende
om verdachten die niet wilden bekennen tot
andere gedachten te brengen door hen hier
op te sluiten, waar heb ik niet kunnen
achterhalen. Ook na raadpleging van de beste
’Naarden-kenners’ is deze plek voor mij nog
onbekend gebleven.

d.d. 15-10-1760 en eerdere. In de periode van
1760 tot 1790 werden 13 personen aangehou
den voor landloperij, waarvan twee weer
werden vrijgelaten op advies van twee
onafhankelijke rechtsgeleerden. De overige
elf werden verbannen, al dan niet met een
bijkomende straf. Na het verschijnen van het
placaat van 30 oktober 1789 werd er niet
meer verbannen. In de periode van 1790 tot
1795 zijn nog drie personen aangehouden
waarvan er twee gestraft werden met het
zitten op water en brood gedurende drie dagen
en met het ’verzoek’ om de provincie daarna
binnen 2 maal 24 uur te verlaten. De derde en
laatste persoon werd slechts aangezegd
binnen 2 maal 24 uur te vertrekken.
Diefstal
Hierin is onderscheid te maken in:
Openbare dieverij van te veld staande
gewassen en vruchten; Diefstal van vee;
Diefstal van goederen of geld binnens- of
De criminele feiten
buitenshuis.
In de door mij onderzochte periode van 1760 De straffen voor diefstal van vee, geld en
goederen waren geregeld in het placaat d.d.
tot 1795 trof ik de volgende criminele
vonnissen, die in Naarden werden uitgespro
14-3-1614. Diefstal van Gewas te Velt bijnagt
ken. Het rechtsgebied van Naarden omvatte
en ontijde gepleegt moest ingevolge het
de stad Naarden en de dorpen Huizen,
placaat van Keizer Karei d.d. 30-6-1546,
Blaricum, Laren, Bussum, Hilversum en
metten dood werden geexecuteert.
’s-Graveland.
Hoewel slechts in twee gevallen van diefstal
Landloperij - vagebonderij en bedelarij (16),
door ingezetenen daarbij vermeld wordt, dat
Diefstal - heling en belastingfraude (37), het gaat om diefstal vanwege het hebben van
honger, kan aangenomen worden dat dief
Geweld - mishandeling, vechtpartijen en
stallen niet uit weelde plaatsvonden, dit
doodslag (42),
Oproer - straatschenderij, brutaliteit en balda gezien het feit dat de gestolen voorwerpen zo
snel mogelijk te gelde werden gemaakt. Dit
digheid (16),
Diversen - Overspel (4), Aanranding (2),
was overigens juist vaak de oorzaak van het
Bigamie (1), Blasphemie (3), Sodomie (1),
aan het licht komen van de diefstal en het
Ontvoering en medeplichtigheid (4), Incestu vinden van de dadeifs).
eus huwelijk (2).
Aan het einde van de detentie van de
veroordeelde stelden de Schepenen steeds,
meestal tevergeefs, een onderzoek in naar de
Landloperij
Voor landloperij alléén ging men in het Gooi mogelijkheid de kosten van detentie, die voor
rekening van de gedetineerde kwamen, te
in het algemeen niet over tot aanhouding.
verhalen. Bij gevallen van diefstal werden
Zodra er echter sprake was van diefstal, of
het vermoeden daartoe, kwam men, ook
nimmer geld, goederen of andere bezittingen
vanuit de omringende dorpen, als gedeti
gevonden, die verhaal mogelijk maakten.
neerde in Naarden. Landloperij of wel het hij De straffen voor diefstal waren nogal
't Land te loopen, van de eene Plaats op den
uiteenlopend. De zwaarste straf is die van
ophanging geweest, maar dit kwam omdat
Anderen en onderwijle te Schooijen o f te
beedelen was verboden volgens het placaat
het bannissement, waarvoor een eerder
20

vonnis geveld was, gebroken was. Als men
verbannen werd, voor eeuwig of voor
bepaalde tijd, mocht men niet terugkomen,
op poene van zwaardere straf. Men werd
voor diefstal meestal verbannen. Bij verstekvonnissen altijd voor eeuwig. Op het totaal
van 29 gestraften voor diefstal mochten er
slechts 4 in het Gooi blijven.

gen ’dolo malo’, zouden overeenkomstig
gestraft moeten worden.
Van de in totaal 42 gevallen van geweld,
eindigden er 6 met de dood. In geen van deze
gevallen is de doodstraf geëist of gevonnist,
wellicht omdat in 4 gevallen de dader
voortvluchtig was en bij verstek voor eeuwig
werd verbannen.
De toedracht van de vechtpartijen is goed te
achterhalen uit de ’examens’ tijdens de
detentie van de verdachten. De oorzaak
echter, of de aanleiding tot de vechtpartij
niet. Dit komt door het feit. dat de examens,
afgenomen door enkele Schepenen, er op
gericht waren, tot een bekentenis van de
verdachte te komen en niet bedoeld waren
om oorzaken aan het licht te brengen. Men
werd veroordeeld voor de vechtpartij of de
’quetsuur’ die men had aangebracht. Zeker
zijn de jaren ’80 en de daarop volgende jaren,
de roerige tijden van patriotten en prinsgezinden, aanleiding geweest tot vechtpartijen.

Geweld

Ook vroeger vonden vechtpartijen tussen de
burgers plaats. Het mes was daarbij vaak het
wapen dat de vechtpartij deed eindigen met
verwondingen of zelfs met de dood. Het
doden van iemand werd gezien als de
allergrootste misdaad; als zijnde niet alleen bij
de Goddelijke wetten geconstitueerd, dat wie
iemands bloed vergiet, zijn bloed sal door de
Menschen vergoten worden. Ook alle doodsla-

Oproer - straatschenderij, baldadigheid en
brutaliteit

UITTREK8EL ait hetJ^adastrale Plan

Om met de brutaliteit te beginnen: was deze
gericht tegen de dienaars der justitie, dan
werd ze als een crimineel feit beschouwd.
Ongezeggelijkheden tegen de Schout en
Schepenen, maar vaker tegen de Gaarders of
Collecteurs van ’sLands gemeene middelen,
werden bestraft. Tussen de Gaarders en de
burgers kwam het nog al eens tot onenigheid.
Dit zal vermoedelijk gelegen hebben aan het
feit, dat de inkomsten van de Gaarders
afhankelijk gesteld waren van de prestaties
die zij aan de dag legden.
Van oproer en straatschenderij is eerst sprake
in 1780 en de volgende jaren als de patriotten
en de prinsgezinden duidelijker tegenover
elkaar komen te staan. Het waren de
patriotten in ons land, die onder invloed
gekomen van buitenlandse rationalistische
denkers, meer democratische bestuursvor
men voorstonden en zich verzetten tegen het
stadhoudersschap en de regentenoligarchie.
De stadhouder/prins-gezinden waren behou
dender van aard en bevreesd voor verande
ringen en vernieuwingen in de bestaande
maatschappelijke structuur. Dit voor en
tegen had ook consequenties voor de

der Gemeente # '/(X (l X (fx / &
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economische en sociale verhoudingen tussen
de burgers van het Gooi. De religie speelde
hier ook een rol. De patriotten uit het Gooi,
vooral in de lage bevolkingsgroepen, beston
den doorgaans uit katholieken en jansenisten,
die trachtten door een maatschappelijke
structuurverandering een grotere vrijheid van
godsdienst te verkrijgen. Het provocerende
optreden van beide kanten ging dan ook vaak
gepaard met vechtpartijen, straatschenderij
en vernielingen, zoals het ’inslaan van ruiten’.
Bij het placaat d.d. 23-2-1785 wordt het
verboden de nationale driekleur uit te steken.
Op 5-12-1785 komt er een ’Waarschuwing’
tegen insolentien en baldadigheden op de
straaten en aan huizen, onbehoorlijk aanvallen
van personen, beledigingen, inslaan van ruiten
en andere verregaande exsessen. Op 23-9-1786
vindt de eerste veroordeling plaats wegens
hardop roepen van ’Oranje Boven’, wat als
baldadigheid en aanhitsen tot oproer wordt
aangemerkt.
In 1787 is er een ’Exercitie-genootschap’ in
Hilversum onder leiding van een zekere
Steven Bol. Dit genootschap houdt zich bezig
met exerceren en met ’s nachts de wacht te
houden. Er komt al spoedig een einde aan dit
genootschap omdat het zich te buiten gaat
aan activiteiten die tegen de rechtsorde van
de Schout en Schepenen indruisen.
In de kroegen en herbergen is sprake van
Nederlandse genever (wit), een patriottische
borrel en Hollandse genever (oranje), de
prinsgezinde borrel.
Deze roerige tijden hebben geduurd tot het
einde van de door mij onderzochte periode.
Zelfs na de intocht der Fransen in januari
1795 is lang nog niet alles ’pais en vree’.

pronk moesten staan, de man werd ook nog
gegeseld, waarna hij voor 50 jaar en zij voor
25 jaar werd verbannen uit de ’Staaten van
Holland’. Een wasmeid uit ’s-Graveland die
met haar wasbaas ’converteerde’ hetgeen een
’onecht’ kind tot gevolg had werd voor 6 jaar
verbannen, terwijl een spinster, ruim tien jaar
later, voor overspel werd veroordeeld tot 14
dagen water en brood.
Aanranding

Voor dit feit zijn twee vonnissen aangetrof
fen, waarbij één persoon, bij verstek, voor
eeuwig werd verbannen en het tweede geval,
zonder bekentenis - onder handtasting sub
poena confessi et convictie - werd afgedaan.
De beide veroordeelden waren uiteraard
mannen.
Bigamie

Een 30-jarige vrouw, reeds vijf jaar wonende
te Naarden, wilde trouwen met een inwoner
van Naarden. Zij bleek reeds op 14-jarige
leeftijd te Zutphen getrouwd te zijn en
pleegde dus bigamie. Het vonnis, de verban
ning voor de tijd van drie maanden - de eis
was 50 jaar - kon zij gebruiken om de
ontbinding van haar eerder gesloten huwelijk
te regelen.
Blasphemie

Een huisvrouw van een goed gesitueerde
inwoner van Naarden wordt aangehouden
wegens blasphemie. Bij haar wordt een
’zwakheid van Geest’ geconstateerd. Haar
man belooft haar binnenshuis te houden en
hiermee wordt de zaak afgesloten. Het
tweede geval is anders afgelopen. Hier werd
op 28-8-1781 de herbergier van Jan Tabak
aangehouden, die zich schuldig had gemaakt
aan blasphemie door godslasterlijke spraak
en vloeken. Voorts zou hij het bijbeltje van
een dienster in het vuur gegooid hebben. Hij
wordt voor eeuwig verbannen en krijgt als
bijkomende straf: op het schavot der Tonge
openbaarlijk door den Scherprechter doorsteeken te worden. Dit soort straffen, door
Faber9) verminking genoemd, zou na 1748 in
Amsterdam, volgens een onderzoek van
Koning (1828) niet meer voorgekomen zijn.
Het derde geval betreft een 30-jarige soldaat
die bekende openlijk op onlijdelijke kwaadaar
dige wijze te hebben gevloekt en te zweeren.

Overspel

Voor overspel werden gewoonlijk de vrou
wen veroordeeld wegens het vleeschelijk
converteren met een getrouwde man. Overspel
was verboden volgens placaat d.d. 11-9-1677.
Dat er onder de vier vonnissen wegens
overspel toch een man is, komt door het feit,
dat er bij hem sprake was van diefstal en pas
tijdens de verhoren in detentie naar voren
kwam dat er tevens sprake was van overspel;
de vrouw werd toen ook aangehouden. Het
vonnis luidde, dat beiden op het schavot te
22

Het vonnis wordt: liggende op blote knieën om
excuus en vergiffenis verzoeken en verbanning
voor de tijd van 12 jaar uit de Stad en de
dorpen van Gooyland.

doch dit werd in het algemeen slechts gedaan
door burgers uit de middenklasse, vermoede
lijk vanwege de kosten die met zo’n
dispensatie-aanvraag gepaard gingen.

Sodomie

Eén geval van sodomie, dat eindigde in
vrijlating onder handtasting, sub poena
confessi et convictie, omdat de verdachte niet
bekende. Het betrof hier een herbergier uit
Hilversum, die ondanks 5 getuigenverklarin
gen bleef ontkennen, zodat op grond van de
toenmalige opvattingen het bewijs voor het
criminele feit niet kon worden geleverd.

Bijzonderheden over de gevangenen te Naarden

Op 9-3-1770 is wegens mishandeling een
39-jarige Hilversummer te Naarden in deten
tie genomen. Op 10 maart pleegt hij
zelfmoord. De Schout en Schepenen beslui
ten Het lighaam in een nieuw houten kist per
wagen te vervoeren naar het Galgeveld, buiten
de Stad, om hem aldaar te begraven.
Op 1-8-1778 werd de dienaar der Justitie en

Ontvoering

Het betreft de ontvoering van een 19-jarige
’dienstmaagd’ die bij een wasserij te ’sGraveland werkte. Deze 'ontvoering’ vond
plaats door de vader, die samen met zijn
zoon, zijn vriend en diens zoon naar de
wasserij gingen om de dochter weg te halen
omdat zij door haar baas gedwongen werd
naar de ’Roomse kerk’ te gaan ofschoon zij
gereformeerd was. De eis die de Schout stelde
was geseling en verbanning voor de tijd van
10 jaar. De Schepenen deden de zaak af met
een verblijf van 8 dagen op water en brood
ten Stadhuize van Naarden en de ’mede
plichtigen’ kwamen onder handtasting vrij.
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Incestueus huwelijk

Zo’n huwelijk was verboden volgens het
placaat van 1-4-1580. Op 3-3-1774 wordt de
aanhouding verzocht van een man en een
vrouw, wonende te Hilversum, wegens een
’incestueus huwelijk’. Ofschoon de man te
Leiden getrouwd was met een half-zuster van
zijn overleden vrouw en uit dit huwelijk reeds
twee kinderen geboren waren, worden zij
toch veroordeeld. Het bewijs voor een
bloedschandig huwelijk werd gevonden in het
feit, dat Zij sig met ter Viugt gesalveert hebben.
Beiden worden - bij verstek - veroordeeld tot
een verbanning voor eeuwig uit de Staten van
Holland.
Het bepalen van aanverwantschap in huwelij
ken was in het verleden op zijn minst nogal
duister. Er vinden in de verschillende
rechtsgebieden ook verschillende interpreta
ties van verwantschap als deze plaats. Men
kon voor een dergelijk huwelijk dispensatie
vragen bij de hoogste wetgevende macht,
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Gaarder te ’s-Graveland in detentie genomen
wegens geweldadigheden tegen een huis
vrouw aldaar. Hij weet echter op 21-8-1778
uit de gevangenis te Naarden te ontsnappen hij zal wel hulp gehad hebben - en wordt bij
verstek veroordeeld.
Op 6-10-1779 wordt aangehouden en in
detentie overgebracht een 18-jarige huis
vrouw/werkster uit Hilversum wegens dief
stal. Zij blijkt hoogzwanger te zijn en de
Schepenen gaan accoord met het verblijf van
7-10-1779 tot 25-11-1778 ten Huize van
Jacobus Ravenzwaaij, cipier te Naarden, in
plaats van verblijf in een der cellen van het
stadhuis.
Op 15-5-1784 komt in detentie een vrouw uit
Laag-Bussum, wegens diverse diefstallen uit
het huis van Claas Nagel, waar zij werkte. Op
9-6-1784 komt er een request van de
Armmeesters en de familie, die zeggen dat de
feiten te wijten zijn aan het ’verstandelijk
vermogen’. Het geld, dat zij van de
Armmeesters ontvangt, wordt direct omgezet
in ’Slaapbollen’ (papaverbollen). Zij verzoe
ken derhalve tot plaatsing in een werk- of
spinhuis, om te leren voor de eigen kost te
werken. Schepenen gaan accoord voor de tijd
van 3 jaar. Op 23-6-1784 wordt de vrouw
overgebracht naar de Regenten van het
Nieuwe Werkhuis te Amsterdam en op
9-9-1785 wordt zij ontslagen ’wegens goed
gedrag’.
De cellen van het Stadhuis te Naarden bleken
niet goed af te schermen te zijn van het
buitengebeuren. Er was ’correspondentie’
met de buitenwereld mogelijk, met name gold
dit voor de eerste cel, die uitkeek op de
voorzijde van het Stadhuis en waar aan de
overkant een herberg was, waar vaak
’qualijke Lieden' kwamen. Op 25-8-1785
wordt daarom een verdachte in de ’gijselkamer’ op de eerste verdieping van het stadhuis
gevangen gehouden.

NOTEN
1) Criminele Rol van Naarden - nrs. 3046 t/m 3051 en
Examenboek nrs. 3056 t/m 3061 - Rijksarchief in
Noord Holland te Haarlem.
2) Aldus een mededeling in een gesprek met Dr. A.C.J.
de Vrankrijker te Bussum.
3) Dr. S. Faber, Strafrechtspleging en Criminaliteit te
Amsterdam 1680-1811, De nieuwe menslievendheid,
Arnhem 1983.
4) Maandgelders noemde men de varenslieden, die voor
een zeereis hadden aangemonsterd en bij die
gelegenheid een maand gage hadden ontvangen,
maar die bij de afvaart niet kwamen opdagen, of
voor het schip definitief zee koos van boord wisten te
komen.
5) Idem Dr. S. Faber.
6) Op aanwijzing van de heer P. Vuyst, bode van de
Gemeente Naarden.
7) Aldus een mededeling in een gesprek met Dr. A.C.J.
de Vrankrijker te Bussum.
8) De originele copie d.d. 3 maart 1900 is in het bezit
van de heer J. Versteeg Sr. te Naarden. Dit overzicht
is naar een kaart uit 1825, de eerste kaart bekend bij
het Kadaster, opgericht in 1835, Het kadaster en op
de Openbare Registers te Amsterdam.
9) Idem Dr. S. Faber.

Op verzoek is voor belangstellenden beschik
baar (tegen kostprijs) een volledig overzicht
van de criminele feiten, namen en verdere
gegevens van de crimineel gevonnisten bij de
auteur.
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John Palmer
Pentagonal Flower/
Stonehenge (detail)

Door de medewerkers van de historische afdeling van De Vaart is een
tweetal tentoonstellingen ingericht, waar wij graag uw aandacht op
willen vestigen.
Uw bezoek zal door ons zeer op prijs worden gesteld.
M. Addink - Samplonius,
gemeentelijk archeologe
van Hilversum

JOHN PALMER
Wie kent niet de mijmeringen die de nabijheid van grote megalitische
monumenten, zoals dolmens, hunebedden en Stonehenge kan opwek
ken?
Voor de engelse kunstenaar John Palmer bleef het niet bij mijmeren.
Hij heeft deze gevoelens vastgelegd in fijnzinnige etsen en olieverf
schilderijen.
Palmers benadering is niet archeologisch of wetenschappelijk, maar
romantisch. Zelf noemt hij zijn zienswijze ‘geomythisch, gebaseerd
op de behartiging van de belangen van de levende aarde en de oude
legenden.’
In de tentoonstellingsruimte is door de kunstenaar een rituele steen
kring geconstrueerd.
T/m 28 april 1985 in het souterrain van De Vaart.
Verkooptentoonstelling.
Gedurende deze periode is de collectie Nederlands Porselein niet te
bezichtigen.

ST EE N G O E D

Van een heel ander karakter is de tentoonstelling over het duitse
steengoed. Vanaf het begin van de 15e eeuw werd dit type vaatwerk
in Rijnland vervaardigd.
Al snel kreeg het een grote populariteit, wat ook niet verwonderlijk
was, want dankzij een nieuw bakprocédé was dit vaatwerk waterdicht
en dus ideaal voor de middeleeuwse huishouding.
Vroege vormen van steengoed staan in ons land bekend als Jacobakannetjes, hoewel deze ongelukkige edelvrouwe er weinig mee te
maken had.
Tot aan vandaag toe wordt in Rijnland steengoed geproduceerd.
Alom bekend zijn de z.g Keulse Potten en de bierpullen voor de
toeristenindustrie.
Deze eeuwenlange produktie van steengoed had zijn hoogtepunt in
de 16e en 17e eeuw, waarin een grote variatie aan vormen vervaar
digd werd, meestal versierd met geappliceerde figuren. Een bekend
voorbeeld is de baardmankruik.
Het Rijnlandse steengoed vond zijn weg door heel West-Europa en
daarbuiten. Ook in het Gooi werd het gebruikt en nog steeds wordt
het hier veel aangrtroffen.
De heer A.C.J. Gruijters uit Helmond heeft een uitgebreide collectie
steengoed aangelegd. Uit zijn verzameling werd een representatieve
keus gemaakt, die een goed beeld geeft van de ontwikkeling van het
steengoed door de eeuwen heen.
T/m 5 mei 1985 in De Vaart

Cultureel Centrum De Vaart - Vaartweg 163, Hilversum - is iedere dag geopend
van 14.00 - 17.00 uur, op werkdagen tevens van 10.00 - 12.00 uur.
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‘Baardman ’, geappliceerd op een 16e eeu wse steengoedkruik

Jacques Hartog
De eerste dirigent van Toonkunst Bussum
M.J.A. van der Heide
Inleiding
«5

Oude programma’s hebben hun geheimen.
Zie bijvoorbeeld het oudste programma van
Toonkunst Bussum, dat van 28 april 1883.
Het koor staat onder leiding van Jacques
Hartog, de pianobegeleiding is in handen van
mejuffrouw H.C. de R. De vier solisten
komen uit Amsterdam, twee staan met hun
volledige naam, twee met slechts initialen.
Mevrouw C. (sopraan), mejuffrouw Chr.
Veltman (alt), de heren J. Rogmans (tenor)
en C.Th. (bariton). Aantekeningen op een
bewaard programma onthullen dat de
onbekenden zijn: mejuffrouw H. Coomans
de Ruiter (piano) en bij de zangsolisten
mevrouw Calisch-de Vries en de heer C.
Thole. Uit notities van Hartog blijkt dat de
solisten, alleen met initialen aangegeven,
leerlingen van hem zijn.
Juist deze twee worden in een brief van 22
maart 18841) van J.C. Loman Jr. te Bussum
aan de Daniel de Lange te Amsterdam
voorgedragen als te benoemen ereleden (zo
vlot al!) van de - nog zo jonge - afdeling
Bussum van de maatschappij tot bevordering
der Toonkunst: beide als zangers in Amster
dam wel bekend, die reeds bij eene vorige
uitvoering onze afdeeling krachtig gesteund
hebben en dat bij de volgende weder hopen te
doen.
Genoeg hierover. Ons interesseert nu de
dirigent van Toonkunst, een knap musicus,
tevens geleerde en bijzonder mens.
Jacques Hartog werd 27 oktober 1837
geboren te Zaltbommel. Hier kreeg hij het
eerste muziekonderwijs van Carolus Anthonius Leenhoff (1807 - 1878) een voortreffelijk
paedagoog, zoals Hartog vermeldt in Schu
berth’s Woordenboek voor Termen op
muzikaal gebied, dat hij in 1891 bij de
negende druk uitbreidde met gegevens
omtrent vooral Nederlandse toonkunste-

Jacques Hartog m et verloofde in 1874

naars.
Aanvankelijk was Hartog bestemd voor de
studie der rechten. Daartoe ging hij naar
Krefeld en later Bonn. Maar reeds in Krefeld
werd hij gewonnen voor de muziek: van
1851-55 kreeg hij klavieronderricht van Karl
Wilhelm (de componist van het beroemde/
beruchte Die Wacht am Rhein) en daarna
nog enige tijd van H. Mortier de la Fontaine
en L. Brassin. Belangrijker is de voltooiing
van zijn studie in harmonie en zang bij de
grote Dr. Ferdinand von Hiller te Keulen en
Carl Schneider.
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Zijn vader stierf in mei 1855. In het
(grotendeels Hebreeuwse) Traueralbum der
familie lezen we dat ’t gebeurde in Utrecht ten

vakman en zeer gewaardeerd docent was.
Indrukwekkend is het Album Amicorum,
waarin allereerst de grote buitenlanders als
Myra Hess, Carl Flesch, Reinecke, Wieniawsky, Clara Schumann, Joachim, Ilona
Durigo, Hanslick, Sarasate, Casals en Bruch.
Bij de meesten een (ondertussen vaak meer
dan lOOjaar oude) foto! Ook de Nederlandse
coryfeeën ontbreken niet: naast een Beets,
Bosboom, Mesdag, Israels bijvoorbeeld de
toonkunstenaars Frans Coenen, Heinze,
Heye, Nicolai, Mengelberg, Verhuist.

gevolge dat het paard voor zijn rijtuig,
waarmede hij naar Amersfoort ging om zijn
schoonouders te bezoeken, op hol ging. Na de

dood van zijn moeder, tien jaar later, tekende
Hartog aan: Beide, edel voortreffelijk menschenpaar, zijn teraarde besteld op de
Israëlitische begraafplaats van Zaltbommel.

Ter wille van zijn moeder ging Jacques in
1855 nog enige tijd de handel in, doch al
spoedig keerde hij zich geheel tot de muziek.
In 1876 vestigde hij zich in Amsterdam, waar
hij achtereenvolgens op de volgende adressen
woonde: Amsteldijk 19, Oude Schans 32, Jan
Luykenstraat 40 en Weesperzijde 9. Hij geeft
onderwijs in piano, zang en theorie. Daar
naast gaat hij vooral Duitse muziekhandboeken vertalen en bewerken, terwijl hij zich met
name specialiseert op het gebied van de
muziekgeschiedenis. We noemen hier de
harmonieleerboeken van Richter en Jadas
sohn, die in de tweede helft der 19de eeuw voor

Caecilia en Toonkunst Bussum

Eind 1880 werd te Bussum de Zangvereeniging Caecilia opgericht. Een brief van 30
november 1880 uit het Hartogarchief vertelt
ons dat Hartog als dirigent wordt aangesteld
tegen een honorarium van honderd dertig
gulden voor de leiding van zes en twintig bij
artikel 17 van het Reglement bepaalde
oefeningen. Hieronder volgen pagina 3 en 4

van de (officieel pas september 1881
gedrukte?) Statuten. De Gooi- en Eemlander
bericht 11 december 1880 enthousiast over
deze nieuwe zangvereniging: Reeds meerma

het gros der muziekstudenten de alpha en de
omega der harmonieleer betekenden 'r),Twaa]l

Voorlezingen van Dr. Langhaus over
Muziekgeschiedenis voorzag hij van uitge
breide eigen kanttekeningen3). Historisch
interessant is een bedankbrief van september
1890 van de Nederlandsche Toonkunstenaars
Vereeniging, door Heinze in 1875 opgericht,
voor het prachtexemplaar van uwe thans

len heeft deze gemeente getoond wat zij door
onderlinge eendracht en samenwerking ver
mag. Ook thans is dit weder gebleken bij de
oprichting eener zangvereeniging, waartoe
reeds dadelijk 40 zoowel dames als heeren
werkende leden en een even groot aantal
kunstlievende leden zijn toegetreden. Wij
wenschen den jeugdigen vereeniging, waarvan
de muzikale leiding aan den heer J. Hartog uit
Amsterdam is toevertrouwd, de meesten
voorspoed in haar streven.

voltooide bewerking der 'Methodik' van Em.
Breslauer. M et de door u reeds vroeger
gezondene werken zal uwe ’M ethodik’ eene
plaats verkrijgen in de Bibliotheek en opgeno
men worden in den Catalogus, die in verdere
bewerking is en weldra ter perse gaat.

Op 2 april 1881 lezen we in de Gooi- en
Eemlander: De hier sinds eenige maanden

Door een gelukkige omstandigheid kon de
Universiteit van Amsterdam enige jaren
geleden het Hartog-archief aankopen. Ontel
baar zijn de epistels (aan de familie vanuit
Duitsland), uitnodigingen (bv. de receptie
van President Kruger 20/12/1900), bedank
brieven en grotendeels internationale corres
pondentie. Niet ontbreekt bijvoorbeeld ook
de correspondentie met Heinze4). Een enkele
blik in een en ander werpend constateer je dat
Hartog een meelevend mens, voortreffelijk

bestaande Zangvereeniging Cecilia is voorne
mens, eerstdaags eene uitvoering te geven.

Dit eerste concert had plaats woensdag 20
april 1881 in de zaal van het Hotel
Nieuw-Bussum. Eind december (28/12) reeds
het tweede concert.
In 1882 volgden wederom twee concerten, 29
april en 23 december. Als koordirigent
voldeed Hartog blijkbaar goed. De recensent
eindigt namelijk in de Gooi-en Eemlander
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Bussum heeft zich als afdeeling bij de
M aatschappij tot Bevordering van Toonkunst
aangesloten. Als directeur blijft werkzaam de
heer J. H artog te Amsterdam, die de jeugdige
vereeniging binnen korten tijd reeds tot een
flin k e hoogte wist te verheffen. Hierna volgt

nog de aankondiging van het aprilconcert
met een nieuw werk ' Agrippa' van
Gernsheim.

OP WOENSDAG 20 APRIL 1881, DES AVONDS TE HALF ACHT.

De gegevens over 1883 zijn des te unieker,
omdat juist deze jaargang van de Gooi-en
Eemlander ontbreekt.
Het eerste concert van Toonkunst Bussum
vond 28 april 1883 plaats. Hartog plaatst als
hommage aan zijn leermeester Hiller 'Loreley''’) op het programma.
Het Algemeen Handelsblad van 5 mei weet te
melden: de uitvoering overtrof de stoutste

in is zaal -Tan iet Hotel N ietn-Bram .
N°. I.

I

Jubel Ouverture (piano
it quaire mains.) . . C. M. ton W ebeb .
Drei Volkslieder, ge
mengd koor . . . .
F. M endelssohn B artholdy .
N°. 3. Liederen voor sopraan.
a. Vöglein,- wohin so
schnell? . . . .
R. F ranz.
b. Sie sagen: es ware
die Liebe . . .
F. K irchner .
N°. 4. Motetie. (Des Staubes
eitle Sorgen) gemengd
k o o r .......................... J. Haydk.
N°. 2.

Septuor (piano, ó quatre mains) . . . .
Adagio — Allegro con
brio — Adagio canta
bile.
N°. 6. Halt' ich Flügel u>ie
Tauben, gemengd koor.
N°. 7. Liederen voor alt.
a. Jagdlied. . . .
b. Primula veris .
N°. 8. Trost der Nacht, ge
mengd koor . . . .

verwachting en legde een gunstig getuigenis a f
van den ijver en de toewijding der dames en
heeren die het koor vormden, en niet minder
van de bekwaam heid en ta k t van den dirigent
den heer Jacques Hartog. Ook de solisten
kw eten zich op prijzenswaardige wijze van
hunne niet zeer g em akkelijke taak. Een zeer
talrijk publiek woonde de uitvoering bij en g a f
herhaalde malen blijken van warme inge
nomenheid m et het gehoorde.

No. 5.

S nelpersdruk

van

Jon

h. v o s B eethoves .

F. Abt.
F. M endelssohn B arthoi ) v
F. H il ler .
M. H aoeman .

G eradts & C omp ., H ilversum

Het tweede concert volgde 22 december.
Voor en na de pauze werd begonnen met a
quatre mains, Ouvertures van Beethoven en
Weber die bij het publiek in de smaak vielen.
Toonkunst’s derde concert7) van 19 april
1884 moest door ziekte en een sterfgeval
helaas worden uitgesteld. De programma’s
waren al klaar. Het concert werd nu gebracht
op 18 oktober, waarbij twee solistes vervan
gen moesten worden, zoals op de bewaarde
programma’s af te lezen valt.
Na dit oktoberconcert krijgt Hartog op zijn
verzoek eervol ontslag (Gooi- en Eemlander
van 15/11/84). Hij heeft andere aspiraties,
meer de theoretische kant van het vak en het
lesgeven. Hij is werkzaam aan verschillende
partikuliere inrichtingen voor muziekonder
wijs te Amsterdam bijvoorbeeld de klassikale
pianocursus aan de Muziekschool van
Leonard van Loenen (waarvan Heinze
september 1880 de directeur was geworden),

Programma van Toonkunst

van 30 december (toen nog een weekblad!):
Den besten wensch, die wij der nieuw
opgerichte zangvereeniging te Hilversum, die
naar wij vernemen den hoogst verdienstelijken
en m et roem bekenden componist Heinze tot
directeur heeft verkozen, kunnen toewenschen
is zeker deze: Dat de heer Heinze voor die
Zangvereeniging moog blijken te zijn, wat de
heer Hartog voor Caecilia steeds is geweest.

Begin 1883 besluit Caecilia toe te treden tot
de Maatschappij tot Bevordering der Toon
kunst. Dit hield meer status in en betekende
ook dat er muziek geleend/gehuurd kon
worden. Dateert de brief betreffende de
samenstelling van het bestuur van 2 maart
18835), 17 maart 1883 bericht De Amster
dammer officieel:
De zangvereeniging Caceilia (lees: Caecilia) te
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en wordt vanaf 1887 vervolgens voor de
theoretische vakken benoemd aan de Toonkunstmuziekscholen van Amsterdam en
Haarlem èn het Conservatorium te
Amsterdam.
De tijdens zijn leven legendarische Heinze
wordt zijn opvolger als dirigent van Toon
kunst. Reeds dirigent van Toonkunst Hilver
sum voegt deze de afdelingen prompt samen.
Na 5 gecomb ineerde uitvoeringen, 3 te
Hilversum en 2 te Bussum, gaan de
afdelingen na het concert van 5 maart 1887
weer uiteen.

waarbij ’zo breed mogelijk behandeld
Johann Adam Hiller als grondlegger van het
Duitsche Singspiel’, voorts behandeling van
20 opera’s van Mozart. Geen colleges in
1907/8. Vervolgens weer Mozart en Beetho
ven. Een groot gat valt 1909/10 t/m 1911/12,
deels door ziekte.
Vermeldenswaard is dat Hartog 26 augustus
1910 benoemd werd tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. Bij zijn 75ste verjaardag,
in 1912, verschenen ook in bekende bladen
als De Prins en Het Leven uitgebreide
artikelen over hem.

Mijlpaal
In 1912/13 gingen zijn colleges over de
Meesterzangers en Nederlandse periode,
13/14 volgde de Duitse opera. Het jaar
daarop 'Het lied’ en 16/17 'Het kunstlied’.
Het jaar 16/17 geen college wegens ziekte.
Op 3 oktober 1917 overleed Hartog. Rector
Magnificus Prof. Dr. L. Bolk herdenkt hem
bij de Rectoraatsoverdracht op 16 september

Een historische datum in de ontwikkeling
van de muziekwetenschap is het jaar 1903,
toen Hartog aan de Universiteit van Amster
dam werd toegelaten (zoals dat heet; hij
’verkreeg de gunst’ = veniam impetravit staat
op het rooster) als privaatdocent. Deze wordt
dus niet betaald door de Universiteit, de
studenten bekostigen zelf de te volgen
colleges. Zo kan het voorkomen dat er soms
een jaar geen colleges gegeven worden
wegens gebrek aan belangstelling. Het zou tot
1930 duren tot de eerste leerstoel muziekge
schiedenis kwam, bekostigd nota bene door
de Maatschappij tot Bevordering der Toon
kunst: toen werd Smijers bijzonder hoogle
raar (later buitengewoon en pas in 1945
gewoon hoogleraar) te Utrecht.
Hartog sprak 11 januari 1904 zijn openbare
les ’De ontwikkeling der toonkunst’. Uit de
jaarboeken der Universiteit zijn de onderwer
pen van zijn colleges bekend. In 1904 ging het
vrijdagmiddag van 2 -3 uur over: ’de oudheid
tot en met het opkomen der meerstemmig
heid door de Vlaamsche monnik Hucbald (of
Ubaldus): zijn Organum genaamd’. Jaar
1904/5 luidt het: Troubadours; Minne-en
Meistersinger. Hans Sachs; - De periode van
het contrapunt door de Nederlanders in
Italië. De invloed van Palestrina... De invloed
op de ontwikkeling van het Italische volk
door Dante, Petrarca en Boccaccio; - De
camerata te Florence. Het ontstaan der
Italiaanse opera’ enz. In 1905/6 volgt de
Franse opera, 1906/7 de Duitse opera

Dirigent Hartog op rijpere leeftijd
* 1
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1918 met de woorden: Die hem kenden en als
vrienden het naast stonden, hebben hem aan
zijn groeve geschetst als een nobel man,
hoogstaand en edelmoedig, veelzijdig ontwik
keld en steeds tot helpen bereid.
Hij werd op de Israëlitische begraafplaats te
Muiderberg begraven naast zijn vrouw.

Hartog zette zich ook aan het componeren.
Een opera (Duitse tekst) bleef onvoltooid.
Een concert ouverture, concertino voor viool
en klavier, een kleine mis, een hymne en
verschillende liederen bleven manuscript.

Oeuvre

Tenslotte

Legio zijn zijn artikelen en kritieken in
Nederlandse en Duitse bladen, waarvan een
opsomming in het Wetenschappelijk en
biografisch Woordenboek der Toonkunst
van Eduard A. Melchior, muziekonderwijzer
te Rotterdam, Schiedam 1980. Noemen we
hier slechts het Neue Zeitschrift für Musik
(opgericht in 1834 door Schumann).

Grote dank zijn wij verschuldigd aan de Universiteit van
Amsterdam voor het raadplegen van het Hartog-archief,
en voor het inzien van kostbare oudere muziekhandboeken aan Muziekantiquariaat R. Bakker Koninginneweg
Amsterdam.

Compositie’s

NOTEN
1) Toonkunstarchief te Amsterdam, corr.HB
1883/1884. doos 62 nr. 63.
2) Mens en Melodie Jrg. 7, 1952 p. 44 (artikel van
Niessing: Nederlandse Harmonieleerboeken).
3) Musikgeschichte in zwölf Vorlesungen van 1878
verscheen in 1885 in het Nederlands, 1893 de
tweede geheel herziene/vermeerderde druk. In 1913
nog een vierde druk.
4) Heinze was van 1884-1888 als opvolger van Hartog
dirigent van Toonkunst Bussum. Hij stichtte in
1885 in Bussum de Muziekschool van de Afdeling
Bussum van de Maatschappij tot Bevordering der
Toonkunst. Deze bestond tot 1891 en werd in 1904
'heropgericht' door Schoonderbeek, zie mijn
artikel in Toonband, Orgaan van Toonkunst
Bussum Jrg. 6, nr. 1 oktober 1982. Over Heinze:
Gustav Adolph Heinze 1821-1904, Proeve van een
levensbeschrijving door Klaes Sierksma, Muider
berg 1979.
5) Dr. W.K. Kraak, Een eeuw koorzang, het
jubilerende koor van Toonkunst-Bussum 18831983, in de Serie 'Gooi en Vecht’ nr. 17 Naarden
1983, p. 8.
6) Opus 70 Loreley had Hiller in 1860 - goede
gewoonte in die tijd - zelf gedirigeerd op het 7de
Algemene Muziekfeest der Maatschappij tot
Bevordering der Toonkunst in Arnhem.
7) De vermelding van één concert in 1883 en twee in
1884 op p. 12 van 'Een eeuw koorzang' blijkt
foutief te zijn.

Naast de reeds genoemde bewerkte boeken
zijn te noemen: de 4 delige (theoretische en
praktische) klavierschool van Lebert en
Stark, Riehm's Bouw en behandeling van het
harmonium. Technische Pianostudiën van
Louis Plaidy (uitgave Breitkopf & Hartel
Leipzig) en Reinicke’s Beethovens Klaviersonaten.
Voorts nog Symfonie in woorden, Gedachten
uitgesproken door verschillende beroemde
grootheden op het gebied der paedagogie en
der muziek (1896), en in de ’serie’ grootmees
ters der Toonkunst: Beethoven 1904/12 2de
druk, Mozart en zijn werken 1904, Joseph en
Michael Haydn 1905, Mendelssohn 1909,
Schumann 1910, Bach 1911 en Wagner
(zowel Duits als Nederlands) in 1913.
De 9de druk van Riemann’s Musiklexikon
(1919) vermeldt van Hartog nog: ’Voorzitter
Sweelinckcomité’. Het is het enige handboek
dat melding maakt van ’Tonkünstverein in
Bussum 1881-1885’.
Nergens vermeld vonden wij het reeds in het
begin aangehaalde Woordenboek van Schu
berth. Hartog voegde bij de negende druk een
indrukwekkend aanhangsel omtrent Neder
landse Toonkunstenaars toe. Bij de volgende
drukken is, vreemd genoeg, dit waardevolle
Aanhangsel weer achterwege gelaten.

Bovenstaand artikel verscheen oktober 1983 in Toon
band, Orgaan van Toonkunst Bussum Jrg. 7 nr. 1 en
werd voor deze publicatie bijgewerkt.
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Snijmais, drijfmest en wat dies meer zij
van Busschbach
Voorwoord

De mest is wel geen saligheit
doch doet mirakelen waar hij leit.

Sinds het nevelig verleden toen de mensheid
begon met plaastsgebonden agrarische activi
teiten, heeft dierlijke mest gefungeerd als een
hoeksteen van de voedselproductie. Ook
buiten de eigenlijke landbouw zijn veel
mensen goed op de hoogte van de aarde en de
zegeningen voor grond en gewas van dit
overigens zo afstotelijke product, al was het
alleen maar voor de rozentuin.
Maar sedert een jaar of tien lijkt er in dit
opzicht in ons land iets te veranderen. We
horen over overschotsituatie, over mestboekhouding, nitraatbelasting, biogasinstallatie,
anaerobe vergisting en dergelijken: tekenen
van onrust en ongerustheid, die de vroeger zo
onaantastbare mest in een kwade reuk lijken
te stellen. Hoe komt dat, wat is er fout
gegaan, wat is er geworden van de mirakelen?
Gaat dit ’land van mest en mist’ uiteindelijk
door de mest de mist in?
Inleiding

Onder invloed van het ter beschikking komen
van goedkope grondstoffen voor de veevoederbereiding (sojaschroot, tapioca en derge
lijke), is de veehouderij sinds de jaren ’60
explosief gegroeid. Globale groeicijfers van
de Nederlandse veestapel sinds 1970 zien er
als volgt uit:
Rundvee 18%
Mestkalveren 31%
Leghennen 72%
Varkens 89%
De sterke groei heeft zich voornamelijk
voorgedaan bij de laatste drie categorieën, de
zogenaamde niet-grondgebonden veestapel.

Voor het grootste deel vindt deze intensieve
veehouderij plaats op de zandgronden in het
oosten, midden en zuiden van ons land.
traditioneel het domein van het niet-zowelvarende gemengde bedrijf. Op deze
bedrijven is vooral het varken, bij wijze van
spreken, opnieuw uitgevonden, en in eerste
instantie heeft deze vorm van veehouderij
geleid tot een niet onaanzienlijke welvaarts
stijging van dit deel van onze agrarische
bevolking.
Eén van de keerzijden van deze ontwikkeling
is de eveneens explosieve toename van de
productie van organische mest in ons land,
een productie die bovendien niet gebaseerd is
op ter plaatse geteelde voergewassen, maar
op geïmporteerde grondstoffen. Nederland
produceert jaarlijks ongeveer 86 miljoen ton
mest; ruim driekwart daarvan is rundveemest, 17% varkensmest, 3% pluimveemest,
en 2% mest van vleeskalveren. Van deze
hoeveelheid kan jaarlijks ongeveer 18 miljoen
ton niet meer opgenomen worden door de
bedrijven die de mest geproduceerd hebben,
en dit moet dus elders worden afgezet.
De intensieve rundvee- en varkenshouderij
produceert tegenwoordig practisch uitslui
tend zogenaamde drijfmest (dunne mest), en
niet meer, zoals vroeger, gescheiden ’vaste’
mest en gier. Het belangrijkste voordeel van
drijfmest is, dat het veel gemakkelijker
mechanisch te hanteren is (opslag, transport
en uitbrenging).
Gebruik van drijfmest

De grote hoeveelheid rundveemest van de
grondgebonden veebedrijven (voornamelijk
melkbedrijven), kan zonder veel problemen
opgenomen worden door het bijbehorende
grasland. Het overschot in de mestproductie
komt van de niet-grondgebonden bedrijven,
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en moet voor het allergrootste gedeelte
geabsorbeerd worden door bouwland.
Van dit overschot is bijna de helft varkensdrijfmest, een mestsoort die op de landbouw
bedrijven minder in trek is dan bijvoorbeeld
kippemest. Bij een overschotsituatie zal dus
in eerste instantie de varkensmest als
onverkoopbaar overblijven, op dit moment
ongeveer 71/2 miljoen ton per jaar, een
hoeveelheid waarvan de bemestingswaarde in
termen van stikstof, overeenkomt met zo’n
40.000 ton zuivere stikstof.
Voor de bemesting van de meeste landbouw
gewassen met organische mest wordt norma
liter de stikstofbehoefte van het gewas als
norm aangehouden. Daarbij wordt aangeno
men, dat de stikstof in organische mest voor
gemiddeld ongeveer 60% effectief is en
daarom wordt deze mest, om genoeg stikstof
te krijgen, in grotere hoeveelheid toegediend
dan de gewasbehoefte. Bovendien is geble
ken, dat het in veel gevallen voor optimale
resultaten wenselijk is om, naast de organi
sche mest, nog een (beperkte) hoeveelheid
kunstmeststikstof toe te dienen. Op deze
wijze wordt dus, zelfs bij een verantwoord
gebruik van drijfmest op landbouwgewassen,
een ruime overdosering van stikstof gegeven.
Bij de meeste mestsoorten houdt dit tevens in,
dat fosfaat en kali verhoudingsgewijs nog
sterker overgedoseerd worden.
Nochtans, als de mest op deze manier op
landbouwgewassen zou worden toegepast,
dan zou de situatie met betrekking tot
overbemesting nog wel in de hand te houden
zijn. In de practijk is de toestand echter veel
ernstiger, omdat de beschikbare hoeveelheid
mest in de productiegebieden eenvoudig veel
te groot is om door gewassen opgenomen en
verwerkt te worden. Aangezien het overschot
aan mest vooralsnog niet op een andere wijze
afgezet kan worden, is men geneigd de mest
eenvoudig in willekeurige hoeveelheden op de
landbouwgronden te ’dumpen'. Deze practijk
heeft met bemesting weinig meer van doen,
en moet eerder beschouwd worden als het
lozen van afvalstoffen.
Een belangrijke factor is ook nog, dat het
voor de veehouder aantrekkelijk is om de
geproduceerde drijfmest juist in de herfst- en

wintermaanden ’uit te rijden’, dus in een
periode, waarin er van opname door een
gewas helemaal geen sprake is, maar wel van
een surplus aan neerslag, waardoor uitspoe
ling naar diepere grondlagen sterk wordt
bevorderd.
Een mate van overbemesting, zoals veelal het
geval is bij het ’dumpen’ van drijfmest. kan
echter niet straffeloos over een langere
periode worden toegepast. Grasland kan
eventueel wel wat overbemesting verdragen,
maar gedurende het weideseizoen moet er
rekening mee gehouden worden dat het vee
bepaald niet verzot is op met drijfmest
behandeld gras. Akkerbouwgewassen als
granen, aardappelen, bieten e.d., reageren
veelal negatief op zware overbemesting,
d.w.z. opbrengst en kwaliteit gaan achteruit.
Bovendien bestaat het gevaar, dat de geteelde
producten te veel residuen bevatten van
bijvoorbeeld nitraat of zware metalen
(koper!), waardoor ze ongeschikt worden
voor de consumptie.
Snijmais

In het licht van het dilemma, waarvoor de
intensieve veehouderij zich ziet gesteld met
betrekking tot de mestoverschotten, kan
snijmais bijna als een uitkomst voor de
veehouder beschouwd worden. Dit gewas
kan zware overbemesting zonder negatieve
effecten verdragen, het neemt relatief veel
voedingsstoffen uit de bodem op, het is (tot
dusverre!) zelfverdraagzaam (dat wil zeggen
het kan jaar op jaar op dezelfde akker
verbouwd worden), en het levert als voedings
gewas hoge opbrengsten van goede kwaliteit,
zodat het zich bijzonder goed leent om als
ruwvoer in de intensieve veeteelt ingepast te
worden. Bovendien is het een relatief
eenvoudige teelt, die gemakkelijk van a tot z
te mechaniseren is. De enorme uitbreiding
van het areaal snijmais is dus niet moeilijk te
verklaren; betrokken op de totale Neder
landse akkerbouw nam het areaal snijmais
toe van 0,6% in 1966 tot 18% in 1979.
Snijmais is een van onze grote landbouwge
wassen geworden, en de soms gehoorde
onheilsprofetieën over monocultuur, uitmer31

betrekking tot de mogelijkheid van uitspoe
ling van minerale bestanddelen naar het
grondwater. Vooralsnog spelen nitraten (stik
stofverbindingen) hierbij de hoofdrol. Nitra
ten, die als zodanig in de mest voorkomen of
in de bodem worden gevormd door nitrificatie, zijn in het algemeen bewegelijke stoffen,
die, als ze niet via het wortelstelsel door het
gewas worden opgenomen, zich relatief snel
met het doorstromende water verplaatsen, en
op die manier in betrekkelijk korte tijd het
grondwater bereiken. In de zandgebieden
vormt het grondwater veelal de basis voor de
drinkwatervoorziening, en aan het nitraatgehalte van drinkwater worden stringente
normen gesteld met het oog op het gevaar
van zogenaamde nitrietvergiftiging: in het
lichaam van warmbloedigen kunnen nitraten
omgezet worden in nitrieten, die bepaalde
functies van het bloed kunnen verstoren, en
die op hun beurt weer aanleiding kunnen zijn
tot het ontstaan van nitrosaminen, die ervan
verdacht worden misschien een rol te spelen
bij het ontstaan van kanker.
Tot nu toe was de norm voor het
nitraatgehalte van drinkwater 100 mg per
liter, maar in EG-verband zijn recentelijk
strengere normen uitgevaardigd, en uiterlijk
dit jaar (1985) zal ons land zich moeten
houden aan de nieuwe norm van 50 mg per
liter. Deze nieuwe norm stelt nu al enkele
waterleidingmaatschappijen voor problemen.
Zo steeg bij de waterleidingmaatschappij
Oost-Gelderland het nitraatgehalte in de
putten van 12 mg per liter in 1968, naar 26
mg per liter in 1982, en in 1983 was dit
gestegen tot 45 mg per liter. Omdat
aangenomen moet worden dat veel nitraat in
de bodem op weg is naar het grondwater,
verwacht men binnenkort de EG-norm te
overschrijden, terwijl het einde van deze
stijging niet in zicht is. Waterleidingbedrijven,
die het water uit diepere lagen oppompen,
worden op dit moment nog niet voor
soortgelijke problemen gesteld, maar overal
waar grondwater als drinkwater wordt
gebruikt, realiseert men zich met angst en
beven dat grote hoeveelheden nitraten,
afkomstig van het dumpen van mest,
onafwendbaar op weg zijn naar de

geling, e.d., zijn tot op heden niet
bewaarheid ')•
Snijmais kan dus wel degelijk een nuttige rol
spelen bij het opnemen en verwerken van
relatief grote hoeveelheden voedingsstoffen
uit drijfmest, maar als het werkelijk gaat om
het ’dumpen’ van grote hoeveelheden overtol
lige mest, kan snijmais uiteraard ook geen
uitkomst bieden. Overtollige voedingsstoffen
komen in de grond terecht, en zijn daaruit
niet meer te verwijderen. En dan beginnen de
problemen pas goed!
Bij alle problematiek rondom de mestover
schotten moet wel in het oog gehouden
worden, dat het in feite voor een groot deel
een plaatselijk probleem betreft. Er is nog
heel wat landbouwgrond in Nederland die
wat extra organische bemesting best zou
kunnen gebruiken (in de zeekleigebieden,
bijvoorbeeld), maar vervoer van de volumi
neuze drijfmest naar eventuele klanten buiten
de productiegebieden is meestal te duur. Ook
gesubsidieerde ’mestbanken’ hebben de afzet
van drijfmest niet wezenlijk kunnen verrui
men. Trouwens, vandaag de dag zijn de
overschotten zo groot, dat zelfs bij een
evenredige verdeling over het totale land
bouwareaal, er nog voldoende mest over zou
blijven om een afzetprobleem op te leveren.
Zolang er geen andere verwerkingsmogelijkheid voor drijfmest is gevonden, zit er in de
huidige constellatie voor de intensieve vee
houder weinig anders op dan er zo veel
mogelijk van kwijt te raken op zijn percelen
snijmais.
Problemen

Tot welke problemen leidt het overmatig
gebruik van organische mest, c.q. drijfmest,
op de zandgronden?
Een voor de hand liggend gevolg van deze
practijken is verontreiniging van het opper
vlaktewater (sloten en dergelijke) door
afspoeling van de mest. Behalve tot overlast
door stank, kan dit feit leiden tot overvloe
dige algengroei in de watergangen, hetgeen
op zichzelf weer andere ongewenste gevolgen
kan hebben.
Veel ernstiger is echter de situatie met
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waterputten.
Naast de nitraten, zijn het ook de fosfaatverbindingen in mest die, zij het op wat langere
termijn, problemen kunnen opleveren door
uitspoeling naar het grondwater. Fosfaat
wordt in de meeste gevallen nog sterker
overgedoseerd dan stikstof: als we uitgaan
van een verantwoorde dosering van 200 kg N
per hectare, dan wordt bij toepassing van
varkensdrijfmest in het najaar al een
overdosering van circa 150 kg P205per
hectare gegeven. Bij gebruik van kippemest is
deze overdosering nog veel groter.
Nu zijn fosfaten als regel veel minder
bewegelijk in de bodem dan nitraten, en
bovendien kunnen fosfaten in grote hoeveel
heden in de bodem vastgelegd worden zonder
dat dit aantoonbare schadelijke gevolgen
heeft; er wordt alleen een voorraad van
fosfaat in de bodem aangelegd. Maar deze
vastleggingscapaciteit van de bodem is niet
oneindig, en gezien de herhaalde hoge
mestdoseringen bestaat er bezorgdheid dat er
op den duur toch uitspoeling zal gaan
plaatsvinden. Als de huidige practijk van het
dumpen van mest onveranderd kan door
gaan, wordt verwacht dat over 5 tot 10 jaar
de verrijking van het grondwater met fosfaten
tot grote problemen aanleiding zal kunnen
geven.
Een derde element, dat bij het dumpen van
varkensmest in veel te grote hoeveelheden in
de bodem komt, is koper, één van de
zogenaamde zware metalen. Koper wordt
aan varkensvoer toegevoegd, onder meer, om
de bacteriewerking in de pens te versterken,
waardoor een meer efficiënte opname van
voedingsstoffen mogelijk wordt. Koper is
weinig beweeglijk in de grond, en in dit geval
is uitspoeling naar het grondwater weinig
waarschijnlijk, maar een overmaat aan koper
kan aanleiding geven tot echte vergiftigings
verschijnselen bij gewassen en vee (schapen,
bijvoorbeeld, verdragen slechts weinig
koper). Ook regenwormen en andere bodemorganismen kunnen door een te hoog
kopergehalte in de bouwvoor worden
geschaad. Kopervergiftiging als gevolg van
het dumpen van varkensmest is weliswaar
eveneens een effect op lange termijn, maar de

kwalijke gevolgen ervan zouden wel eens van
zeer lange duur kunnen zijn.
Naast het koper wordt nog een ander metaal,
namelijk cadmium, door overbemesting in te
grote hoeveelheden in de bodem gebracht.
Een te hoog cadmium-gehalte kan op de
lange duur leiden tot vergiftigingsverschijnse
len bij vee.
Een factor, die de laatste jaren in verband
met de zogenaamde ’zure regen’ veel
aandacht heeft gekregen, is het gehalte aan
ammoniak in de mest en drijfmest van de
intensieve veehouderij. In de eerste plaats zou
er sprake kunnen zijn van vervluchtiging uit
de mest hetgeen dan tot de luchtvervuiling
gerekend zou moeten worden. Bij toediening
van mest op landbouwgronden hebben we
echter meer te maken met het effect van de
ammoniak in de bodem. Nu is ammoniak op
zichzelf een stof die alkalisch reageert, die dus
in principe verzuring van de bodem zou
kunnen tegengaan. Onder nederlandse
omstandigheden wordt deze ammoniak in de
bodem echter door nitrificatie vrij snel
omgezet in nitraat, dat op zijn beurt een
verzurende werking heeft. Wat er, na
vervluchtiging, aan ammoniak in de mest
overblijft, versterkt dus het (altijd aanwezige)
verzurende effect van bemesting op de
bodem. Dit verschijnsel speelt vooral bij
mestgiften in najaar en winter.
Bij normale doseringen van ammoniakhoudende meststoffen is deze verzurende werking
niet zo’n probleem; periodiek gebruik van
landbouwkalk kan dit effect gemakkelijk
neutraliseren. Zware overdoseringen van
drijfmest versterken echter de verzurende
werking in die mate, dat navenant hogere
kalktoedieningen nodig worden. Voor de
toch al relatief kwetsbare zandgronden
vormen deze rigoureuze ingrepen een zware
belasting, die hun kwaliteit als landbouw
grond geen goed doet. En in de buurt van
natuurgebieden zijn dergelijke maatregelen
natuurlijk helemaal uit den boze, omdat het
niet ondenkbaar is dat hierdoor de natuur
lijke vegetatie in het omringende gebied
ernstig kan worden geschaad.
Maatregelen

Onlangs hebben de ministers Braks (land33

bouw) en Winsemius (milieubeheer) met
onmiddellijke ingang een interimwet afgekondigd, waarbij in delen van Gelderland,
Overijssel, Brabant en Limburg het stichten
en uitbreiden van varkensmesterijen en
pluimveebedrijven wordt verboden. Hoewel
het er op lijkt, dat het vooral de problematiek
van de verontreiniging van het grondwater
met nitraten is, die aanleiding heeft gegeven
tot deze ingrijpende maatregel, speelt hierbij
in meer algemene zin vermoedelijk ook het
besef, dat de wetgeving zover achter blijft bij
de practijk dat de situatie totaal uit de hand
dreigt te lopen.
Bij een interimwet kan en zal het uiteraard
ook niet blijven. Het wettelijk kader voor
maatregelen van blijvende aard zal gevonden
moeten worden in een herziene versie van de
Meststoffenwet-1947 en in de Wet op de
Bodembescherming, die al bij de Tweede
Kamer is ingediend.
De nieuwe Meststoffenwet heeft vooral
betrekking op de productie van mest (in
principe zal dit per bedrijf geregeld kunnen
worden), alsmede op de afzet van overtollige
mestvoorraden. De Wet op de Bodembe
scherming geeft de minister de mogelijkheid,
normen voor de bemesting vast te stellen per
gewas en per locatie. Vooral dit laatste is van
eminent belang, omdat hierdoor zowel het
dumpen van drijfmest als het ’uitrijden’ van
mest in herfst en winter aan banden kunnen
worden gelegd.
De afzet van mestoverschotten is in principe
een financieringskwestie. Er is berekend, dat
deze afzet gemiddeld f8 tot f 17 per ton mest
gaat kosten. Om een dergelijke afzet te
financieren zijn in het concept-Meststoffenwet een aantal financieringsvormen voorge
steld. In de eerste plaats een basisheffing voor
alle mestproducerende bedrijven; ten tweede
een overschottenheffing voor bedrijven die
meer mest produceren dan ze zelf zinvol
kunnen gebruiken; en ten derde een afzetheffing op mest, die aan een centrale mestbank
wordt aangeboden. Bij alle vormen zal het
principe van ’de vervuiler betaalt’ consequent
worden toegepast.
Het is de vraag, of alleen met wettelijke
maatregelen het probleem van de mestover

schotten uit de wereld geholpen kan worden.
Er zal zeker verder gezocht moeten worden
naar alternatieve verwerkings- en afzetmoge
lijkheden. Processen als indroging, biogas
productie, en verwerking tot veevoer bestaan
al op papier, maar geen van allen in een
direct-bruikbaar stadium. Van het betref
fende bedrijfsleven (alles bij elkaar nog altijd
zo’n 100.000 ondernemers met een eigen
bedrijf) kan niet verwacht worden dat de
bedrijfsvoering van vandaag op morgen aan
een nieuwe situatie wordt aangepast; een
ruime fasering bij de invoering van sanerende
maatregelen is onontkoombaar.
Tot slot
Al met al ziet het er naar uit, dat binnen afzienbare tijd aan het
oneigenlijke gebruik van drijfmest paal en perk zal kunnen
worden gesteld. Daarmee is de belangrijkste steen des aanstoots
uit de wereld.
Voor zover valt te voorzien, is het niet waarschijnlijk dat de teelt
van snijmais sterk zal teruglopen, of door een andere cultuur zal
worden vervangen; daarvoor is het gewas eenvoudig te goed
bruikbaar. Bovendien zal snijmais blijven fungeren als een
afzetgebied voor relatief grote hoeveelheden mest afkomstig van
de intensieve veehouderij.
Indien, in het geval van natuurgebieden, de teelt van snijmais
e n /o f gebruik var* drijfmest om bepaalde redenen niet meer
acceptabel geacht zouden worden, zal men het vermoedelijk
moeten zoeken in het stellen van desbetreffende voorwaarden bij
de verpachting.
NOTEN

1) De betekenis van de maisteelt voor het Gooi is af te
lezen uit door het Landbouwkundig Economisch
Instituut (LEI) verschafte gegevens van gebruikte
arealen. In 1983 werd op 115 van de 148 hectaren
bouwland snijmais verbouwd. In 1984 was dit op 139
van de 158 hectaren bouwland het geval.

Naschrift
Het bestuur van de Vereniging van Vrienden van het Gooi rekent
het volgende aan bij bovenstaand artikel:
Het geeft een actueel reliëf aan de historische beschouwing door
de heer J. Daams, eerder in deze aflevering. Het steekt naar
zakelijke inhoud en wijze van benadering ver uit boven de
publiciteit opgeroepen door de bekendmaking van de recente
voornemens van de minister. Het informeert de Gooise
wandelaar die onaangenaam getroffen is - al naar het seizoen door de eentonige aanblik van snijmais of door het parfum van
drijfmest. Het geeft geen antwoord op de vaak gestelde vraag of
snijmais en drijfmest moeten worden toegelaten op de terreinen
van het Gooisch Natuur Reservaat.
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Ontwerp Streekplan
Inleiding

van het Gooi behoort, hebben wij een sterke
voorkeur voor de aanduiding ’verstedelijkt
gebied’.

Het commentaar van de Vrienden van het Gooi
op het ontwerp Streekplan voor het Gooi en de
Vechtstreek is eind november 1984 aan het bestuur
van de provincie aangeboden.
Het ontwerp, waarin vele verwerpelijke suggesties
uit de eerdere MOR nota achterwege waren
gelaten, heeft weinig beroering meer teweeg
gebracht. Ook daarom was de geanimeerde
algemene vergadering van 8 november 1984 een
welkome gelegenheid voor Uw bestuur om met de
leden van gedachten te wisselen. Zoals uit het
hierna afgedrukte stuk blijkt is onze bezorgdheid
bepaald niet weggenomen. Wij zijn er ons terdege
van bewust dat een streekplan niet meer is dan de
ondertitel van het ontwerp uitdrukt: 'beschrijving
van de meest gewenste ontwikkeling in hoofdlij
nen’ en zoals het ontwerp ook toegeeft: 'm aar een
zwak instrument’.
Als beleidsplan staat het voortdurend bloot aan
beïnvloeding door de Rijksoverheid en de
gemeentebesturen en als integratie- en toetsingska
der aan inbreuken, die als onvermijdelijk worden
voorgesteld en aan de lankmoedingheid van het
dagelijks bestuur van de provincie.
Dit is niet de gelegenheid om ons te beklagen over
de inrichting van het openbaar bestuur of om aan
de goede bedoelingen te twijfelen, maar wel om te
verlangen, dat de hoofdlijnen van de meest
gewenste ontwikkeling nu scherper en minder dun
getrokken en vervolgens zorgvuldiger bewaakt
gaan worden.

II

Uiteraard is het onmogelijk zich regionaal te
onttrekken aan de invloed van verstedelijkingsnota’s en structuurschetsen van de Rijksplanologie.
Bedacht moet echter worden, dat deze streven
naar het handhaven van open ruimten en groene
zones van een schaalgrootte, die onze streek ver te
buiten gaat. Met de thans algemeen geldende
voorkeur voor bebouwing in reeds verstedelijkte
gebieden en afkeer van nieuwe kernen is de keuze
voor de ’inbreidingsvariant Hilversum-Bussum’
duidelijk in overeenstemming. Het ontwerp noemt
Hilversum als een stedelijk gebied, waar bevol
kingsgroei gewenst zou zijn. Over de mogelijkhe
den daartoe moet men echter sceptisch zijn. De
vervulling van de optimistische verwachting van
een terugkeer van een vestigingsoverschot van
elders mag zeker niet gestimuleerd worden. Men
zal de uitvoering van het inbreidingsbeleid echter
wel krachtig moeten bevorderen. Daarbij is strikt
toezicht gewenst, opdat de bouwactiviteit niet aan
de rand van het landelijk gebied plaatsvindt of tot
verdere horizonvervuiling leidt. Onder onze leden
bestaat ongerustheid, dat landelijk gebied als
industrieterrein zal worden aangewezen, nu aan
vele voormalige industrielocaties in de kernen een
woonbestemming is gegeven.
III

Zolang het inbreidingsbeleid niet zal zijn gereali
seerd, mag er geen sprake zijn van concessies ten
laste van de overloopmogelijkheden naar Almere.
Verdere bebouwing van de Aetsveldse polder naar
het Westen verdient de voorkeur boven het
gebruik van enige andere reserve-locatie. Als
onderdeel van een bufferzone ’Bijlmer-Bussum’,
die zich uitstrekt tot de IJsselmeerkust, moet de
Bloemendaler polder vrij van verdere bebouwing
blijven. Het is niet duidelijk onder welke
dwingende voorwaarden U zich genoodzaakt zou
zien het vierde kwadrant Oostermeent toch aan te
spreken.
Dat de locatie voor een streekziekenhuis GooiNoord in verband met de onzekerheid over
ziekenhuisbouw in het algemeen niet op de kaart is
aangegeven, is begrijpelijk. Toch willen wij bij
deze gelegenheid wijzen op de onaanvaardbare
gevolgen van een verkeer aantrekkend complex op
de locatie Hoog-Laren en van een bouwverdichting, waar eerder een bufferzone ’Bussum-Laren’
op zijn plaats zou zijn.

Met veel instemming hebben wij kennis genomen van
de ruime aandacht, die ditmaal aan natuur en
landschap wordt gewijd, en van de vanzelfsprekend
heid, waarmee ongewenste varianten uit de nota
Mogelijke Ontwikkelingsrichtingen van april 1983
worden verworpen. De bezwaren, die U hierbij van
onze vereniging bereiken, houden daarom voorname
lijk verband met een gemis aan consequente en
doelgerichte uitwerking van de in het ontwerp
gekozen benadering.

I
Dit geldt allereerst de formulering van de nieuw
opgevoerde hoofddoelstellingen, beginnende met:
’Vooral in het landelijk gebied dient het karakter,
enz.’ en 'Vooral in het stedelijk gebied dient de
woon- en werkfunctie, enz.’. De betekenis van het
woord ’vooral’ in dit verband ontgaat ons, evenals
waar een duidelijke grens tussen deze categorieën
is getrokken. Omdat een matige vermenging van
landelijke en woongebieden juist bij het karakter
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IV
Wij myeten aannemen, dat de kwantitatieve
argumenten berekend voor de rechtvaardiging van
de ’Oostboog’ aantonen, dat andere verkeersvoorzieningen daardoor achterwege gelaten of tenmin
ste langdurig uitgesteld kunnen worden. Een tracé
zal zover mogelijk van het Naardermeer verwij
derd moeten blijven, terwijl beplanting de aanblik
van de zo rijkelijk met hoogspanningsleidingen
gepavoiseerde polder zal verbeteren.
Het in stand houden van de illegale Verlengde
Bergweg in Blaricum uitsluitend ten dienste van
het openbaar vervoer is ons gebleken niet van
belang te zijn voor de enige in aanmerking
komende autobusonderneming.
Een aansluiting A 27 - Weg over Anna’s Hoeve
met een zelfde beperking is evenzeer ongewenst.
Het verkeersbelang is dubieus, de schade aan het
terrein evident, terwijl de beperking eerder is
opgeheven, dan de aanleg van de weg ongedaan
gemaakt.

besluiten voorgedragen; daarom is het dringend
gewenst, dat de discussie over de hoofdlijnen
benut wordt om te besluiten tot versnelde en
volledige uitwerking van deze gedachten en tot
voortvarende uitvoering van de voorzieningen.
Vooral de Gooise Noordflank dient onverwijld
formele erkenning en bescherming te krijgen,
omdat de bedreigende factoren niet aan een
bekend tijdschema gebonden zijn. Ook toepassing
van de Relatienota op de aard van akkerbouw en
graslandgebruik, zelfs binnen het Gooisch Natuur
reservaat, kan slecht wachten. Een toegewijd en
slagvaardig beheersorgaan om deze zaken te
behartigen wordt sterk gemist, althans het
budgetterend burgemeesterscollege, dat het
Gooisch Natuurreservaat vaak lijkt te zijn, is voordeze zaak ontoereikend.
Wat zich in grond- en bodemwater concreet
afspeelt, is aan de oppervlakte maar gedeeltelijk
zichtbaar. Dat men met onrustbarende aanwijzin
gen moet volstaan in plaats van te beschikken over
kwantitatieve gegevens, is zeer bedenkelijk. Een
veelheid van wettelijke en ambtelijke voorschriften
kan bij gebrek aan metingen, controles en
discipline niet tot resultaten leiden.

V
Wij delen in de uitgesproken bezorgdheid over de
gevolgen van verder toenemende recreatiedruk.
Terecht wordt een selectieve benadering van de
recreatiemogelijkheden in het natuurgebied voor
gestaan en het ontzien van de centrale delen. Wij
citeren met instemming: ’Inrichtingsmaatregelen
dienen regulerend van aard te zijn en mogen geen
wervend karakter hebben.’; 'Een zo goed mogelijk
behoud en beheer van de kuststrook tussen
Naarden en Huizen kan ondermeer tot stand
komen via een aanwijzing krachtens de Natuurbe
schermingswet.’; ’Uitgaande van de ecologische
gesteldheid kan het gebied De Warandebergen een
functie krijgen voor extensieve recreatie.’ Wij
menen te weten, dat van bevoegde zijde erop
wordt aangedrongen om vele belangrijke gebie
den, zowel binnen als buiten de terreinen van het
Goois Natuurreservaat onder de Natuurbescher
mingswet te brengen. Deze gedachte hadden wij
graag in het ontwerp aangetroffen met een
opsomming van die gebieden. Vooral voor de
Gooise Noordflank, die immers aansluit op de
genoemde kuststrook vragen wij dringende en
spoedige aandacht.
Het verdient ernstige overweging om alle natuur
gebieden te inventariseren volgens hun natuurhis
torisch belang. Ook met het doel om in een
aflopende reeks te bepalen in welke mate deze in
aanmerking komen voor bescherming als rust- en
broedgebieden en in een toenemende reeks als
toegankelijk voor extensieve tot intensieve
recreatie.

Het eerste streekplan dateert van 1965. De destijds
in het vooruitzicht gestelde en ook door
tegenstanders als onafwendbaar geaccepteerde
verstedelijking is slechts grotendeels gerealiseerd.
Als compensatie hebben onze vereniging en
medestanders toen een landschapsstructuurplan
en landschapsparken voorgesteld. Daarvan is niets
terechtgekomen. Ook werd aangedrongen op
nieuwe vormen van regionaal openbaar bestuur.
Dat heeft tenminste geleid tot een orgaan, dat
weliswaar nauwelijks bevoegd is tot handelen
maar uitstekend tot oordelen in regionale zaken.
De nota Ruimtelijke Ordening van juli 1983 doet
verwachten, dat uit de reactie van het Gewest
Gooi en Vechtstreek op Uw ontwerp een grote
mate van overeenstemming met onze gedachten en
verlangens zal blijken.
Dat die reactie, uiteraard met veel meer gegevens
onderbouwd, van doorslaggevende invloed zal zijn
op het vast te stellen streekplan, zal ons veel
voldoening geven.
Gooi en Vechtstreek zijn alleen gediend met een
streekplan, dat ditmaal niet alleen de voortschrij
dende verstedelijking afremt, maar ook concrete
algemene en bijzondere maatregelen tot behoud
van natuur en landschap voorschrijft. Daarnaast is
een strikt toezicht op zorgvuldige en integrale
uitvoering en naleving onontbeerlijk.
Kortom, vele wenselijkheden en mogelijkheden
dienen nu in positieve besluiten te worden
omgezet. Anders wordt het ontwerp- streekplan
1995 niet meer dan een geschiedschrijving van het
falen van de ruimtelijke ordening en de ondergang
van de streek.

VI
Het mankeert in de toelichting niet aan beschou
wingen over de noodzaak van milieubescherming
en ecologisch beheer en de mogelijkheden daartoe.
Deze worden echter niet als voorstellen tot stellige
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Jacob Cornelisz. van Oostsanen komt. Maar
nadat de restauratie een betere beschouwing
mogelijk had gemaakt is de waardering aanzienlijk
gestegen. Men zie echter voor zichzelf, na zich
door dit boekje goed te hebben laten voorlichten!
De andere hoofdstukken behandelen de bouw van
de kerk en toren, de klokken, grafzerken, interieur
en orgel. Het deed mij deugd bij dit laatste
hoofdstuk te kunnen constateren dat hulde
betuigd wordt aan het geslacht Schoonderbeek,
dat binnen de tijdsspan van een eeuw niet minder
dan vier organisten aan de Grote Kerk geleverd
heeft!
En natuurlijk wordt de nodige aandacht geschon
ken aan de restauratie zelf, die kerk en stad weer in
de volle belangstelling van een breed publiek
gebracht heeft. Deze restauratie begon in 1965
onder leiding van de architect Ir. J. Krüger en
onder supervisie van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. In 1978 was zij voltooid;
architect Krüger overleed in 1983.
Over de auteurs zelf wordt niets gezegd, en we
weten ook niet wie van hen voor welk hoofdstuk
verantwoordelijk is. Ook rijst de vraag voor welk
publiek het boekje is bestemd. Ik zou zeggen in de
eerste plaats voor de bezoeker van de Grote Kerk,
die wat meer dan een vluchtige indruk mee naar
huis wil nemen om die later te kunnen fixeren.
Voor dat doel lijkt het me zeer geslaagd. De
vermelde literatuur geeft een serie auteurs bij wie
in makkelijk toegankelijke vorm uitvoeriger en
grondiger informatie te vinden is.

Literatuur
Boekbespreking
De Grote Kerk van Naarden
in historisch perspectief.
J. Kroonenburg, G.M. van Rossum, J. Bruin en B.
Stegenga.
Drukkerij Naarden, Naarden, 1984, 73 blz.,
f 19,95.
De waarde van dit fraai uitgegeven boekje ligt,
dunkt me, vooral in de reproductie van alle
schilderingen die zich op het tongewelf van het
middenschip van de kerk bevinden en die na de
recente uitvoerige restauratie weer goed zijn te zien
en te genieten.
Het is een merkwaardige reeks voorstellingen: 2
maal 11 taferelen uit het Oude en het Nieuwe
Testament, zo gecoördineerd dat telkens een
oud-testamentische voorafbeelding tegenover een
uitbeelding van Jezus’ lijden, sterven en opstan
ding staat. Zo zien we het gebed van Mozes op de
berg Sinaï tegenover het gebed van Jezus op de
Olijfberg, de hemelvaart van Elia tegenover de
hemelvaart van Jezus, enz. Dan volgen in het koor
5 vakken die tezamen het Laatste Oordeel vormen,
naar de Openbaring van Johannes. Zoals in de
toelichting staat: de afsluiting van een geheel,
maar ook de voltooing waarop alles gericht is, of
wanneer men het goed beschouwt, van waaruit
alles gericht is. Er schijnen nauwelijks vergelijk
bare schilderingen te zijn, zodat die van Naarden
een uniek kunstwerk genoemd kunnen worden.
Mij is een dergelijke reeks voorstellingen bekend in
het kerkje van Zillis in het Zwitserse Graubünden,
welke een tiental jaren geleden gerestaureerd zijn.
Maar ze stammen niet uit dezelfde tijd en zijn
anders samengesteld. Maar merkwaardig zijn ze
wel: een uitvoerige bijbelles voor een - grotendeels
analfabetische? - boerenbevolking.
Aan de Naardense schilderingen is het uitvoerigste
hoofdstuk gewijd, dat beknopte maar duidelijke
beschrijvingen geeft. Erg nuttig, lijkt me, want het
is niet makkelijk van de begane grond een goede
indruk te krijgen. Eigenlijk zijn er maar twee
manieren om dat wel te doen: op je rug op de
grond te gaan liggen met een kijker, of vanaf de
loopbrug over de balken, maar geen van beide
methoden zullen voor velen zijn weggelegd.
Over de artistieke waarde van de gewelfschilderin
gen lopen, of liepen, de meningen uiteen. Vóór de
restauratie had men geen hoge dunk van de
kunstzinnigheid van de schilder, die niet bekend is,
al neemt men aan dat hij uit de omgeving van

M.W. Jolles
Margreet Bruijn, De man achter Sil, over Cor
Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver,
1883-1978. ’s-Gravenhage en Wormerveer 1984.
397 blz. f34,90.
De schrijver van ’Sil de strandjutter’ was een
geboren Zaankanter. Zijn wieg stond in Wormer
veer. Aan zijn jonge jaren aldaar bewaarde hij
kostelijke herinneringen. Hij heeft dan ook
romans en kinderboeken geschreven die daar
spelen. Tevens een autobiografisch werk 'Wijd
was mijn land; mijn jeugd’ dat tot 1899 loopt.
Daarna volgden jaren aan de indertijd beroemde
kweekschool te Haarlem, gevolgd door tijdelijke
banen als onderwijzer her en der. Vastheid kreeg
zijn bestaan in 1906 door de benoeming tot hoofd
van de Humanitaire School in Laren, voortgeko
men uit de kolonie der christen-anarchisten te
Blaricum, die in 1903 ter ziele was gegaan. Cor
Bruijn paste heel goed bij de onderwijs vernieu
wende opzet van de school. Hij behoorde tot de
vooruitstrevenden van de tijd rond 1900, waarin
idealisme overheerste, en de pioniers geheelont
houders, vegetariërs, antimilitaristen en vernieu
wers van de opvoeding waren.
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Ons interesseert sterk datgene wat Margreet te
boek stelde over de tien jaren van haar vader aan
de Humanitaire School te Laren. Zij besteedt er
enkele hoofdstukken aan, waarvan er een gewijd is
aan de wegbereider professor Van Rees, de man
die ook de stichting van de kolonie in Blaricum
mogelijk heeft gemaakt.
In 1916 stapte Cor Bruijn over naar de
Hilversumse Schoolvereniging. Nadien krijgt het
schrijverschap bij Margreet veel aandacht; het
werk op school en in het algemeen het pionieren in
de dagelijkse arbeid, in lezingen en tijdschriftarti
kelen veel minder. We moeten trouwens in het
algemeen opmerken dat Margreet Bruijn aan de
hand van zorgvuldig bewaarde notities van haar
vader meer over het ontstaan van romans en
kinderboeken kon vertellen dan over zijn ideeën
omtrent het onderwijs. Dit toch wel belangrijke in
zijn leven en werk komt er verhoudingsgewijs wat
mager uit.
De biografie die we hier bespreken is een andere
dan een ’buitenstaander’ geschreven zou hebben.
We lezen vooral betreffende latere jaren overwe
gend herinneringen van de dochter (een van zes).
Vandaar grote aandacht voor het gezinsleven, veel
huiselijkheden. Deze zijn gelardeerd met vaak
lange citaten uit romans en ander werk dat aan de
orde komt. In het algemeen ondersteunen deze het
verhaal dat uit aantekeningen en brieven wordt
verteld. Daarbij komt nog het kwistig gebruikte
fotomateriaal. Al met al een lezenswaardig boek
over de schrijver Cor Bruijn en in enkele
hoofdstukken over Gooise verhoudingen.

Natuur en Milieu, maandblad van de gelijknamige
stichting.
Onze flora en fauna zijn in deze eeuw in alarmerende
mate achteruit gegaan, en wel in steeds sneller tempo.
Over de oorzaken van dit trieste verschijnsel schrijven de
heren Westhoff en Weeda. Ook de nieuwe landschappen
missen biologische kwaliteit, omdat ze te arm aan natuur
zijn en geen kans krijgen om oud en rijk te worden, legt
Dr. Mabelis uit. (8e jrg., 1984, nr. 7-8).
Terwijl op nationaal niveau politiek en bedrijfsleven aan
de economie van gisteren werken, is in de regio de
toekomst van milieuveilig ondernemen van start gegaan,
betoogt Michiel van Pelt. De heer Zaalberg stelt dat het
Markermeer een wezenlijk deel van het Ijsselmeer is, dat
op zijn beurt een ecosysteem vormt dat niet alleen voor
de vogels onmisbaar is maar ook van grote waarde voor
de mens(8e jrg., 1984, nr. 9)
Nederland kan op duurzame energie overgaan (zon,
wind, waterkracht en aardwarmte), schrijft Vic Langhoff, naar aanleiding van een pas verschenen boekje
’Onbeperkt houdbaar’ van de stichting Natuur en
Milieu. Dus de kerncentraleplannen zouden kunnen
vervallen! (8e jrg., 1984 nr. 10)
De mestoverschotten in Nederland leiden tot grote
problemen, ook in het Gooi. Verder een pleidooi voor
electriciteit uit warmte/kracht en windenergie. (8e jrg.,
1984, nr. 11)
Mens en natuur, tijdsschrift van het Instituut voor
Natuurbeschermingseducatie (I.V.N.).

A.C.J. de Vrankrijker

Het thema van dit nummer is ’de gehandicapte en de
natuureducatie’. Ter gelegenheid van het jubileum van
Huize 't Gruytveld, een instituut dat huisvesting en
begeleiding biedt aan een grote groep met name
geestelijk gehandicapten, heeft een studiedag plaats
gevonden, gewijd aan de gehandicapte en de natuur. Het
is een nummer geworden dat stof tot denken biedt, met
enkele ontroerende foto’s. (35e jrg. 1984, nr. 4)

Uit de tijdschriften
Natuurbehoud, tijdschrift van de vereniging tot behoud
van natuurmonumenten in Nederland.

Het Vogeljaar, tweemaandelijks tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming.

Ondanks het plan van de minister van landbouw en
visserij de subsidiëring binnen twee jaar te beeïndigen,
moet aan het idee van de nationale landschappen
vastgehouden worden, vindt de vereniging. Tegen de
inpoldering van de Markerwaard brengt zij een reeks
argumenten in. (15e jrg. 1984, nr. 3)

Dit nummer is geheel aan de ortolaan gewijd. Beter dan
gebraden ortolanen te eten is het om deze welhaast
vergeten vogelsoort met speciale biotoopeisen, in de vrije
natuur waar te nemen! (32e jrg. 1984, nr. 3)
Veel over de inventarisatie van vogels, over de invloed
van ruilverkavelingen op de weidevogelstand (negatief)
en over de snelle groei van de broedvogelbevolking in
een direct als tamelijk volwassen aangelegd park (de
Floriadetentoonstelling van 1982). (32e jrg. 1984, nr. 4)

Door de nieuwe aanwinst van de vereniging, het
landgoed Bantam, zijn de 's-Gravelandse bezittingen van
Natuurmonumenten met ca. 22 ha. aangrenzend gebied
uitgebreid. Bantam is door familiebanden van de
eigenaren nauw met de 's-Gravelandse buitenplaatsen
verbonden geweest. Aandacht wordt gevraagd voor de
kleuren de rijkdom van de topografische kaart. (15e jrg.,
1984, nr. 4)

Voor bewoners van het Gooi is het geschrevene over
plankzeilen van belang. De ernstige verstoring van
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water- en weidevogels welke het plankzeilen met zich
mee kan brengen vormt een steeds groter wordend
probleem. (32e jrg„ 1984, nr. 5)

Actualiteiten

De Korhaan, verenigingsorgaan van de Vogelwerkgroep
het Gooi e.o.

Bussum
Verslagen over vogels op de Zanddijk en de Naardermeent, in de Wolfskamer en op de stranden bij de
Stichtse Brug, naast veel verenigingsnieuw. ( 18e jrg.
1984, nr. 4)

Tot eind februari exposeert Ans Terschuur
voorwerpen van rond 1900. Er is veel kleding te
zien en onder andere een volledige baby-uitzet uit
1890. Het een en ander is van 10.00 tot 16.00 uur te
bezichtigen in een loods op het adres Brinklaan
146 b.

De Levende Natuur, tijdschrift voor natuurbehoud en
natuurbeheer sinds 1896.
Zoals al eerder aangekondigd bestonden er plannen dit
tijdschrift nieuw leven in te blazen. Dit is nu gelukt en
sinds begin van dit jaar verschijnt dit oude blad weer met
6 nummers per jaar. Het kost f 42,50 voor een
jaarabonnement (postgiro 81935 t.n.v. De Levende
Natuur te 's-Graveland)

Eind december deed drukkerij Walden een boekje
verschijnen getiteld Walden toen en nu, dit ter
gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de
drukkerij. Het bevat ook een overdruk van het
oorspronkelijk artikel van Frederik van Eeden.
Bestellen: f7,50 storten op giro 3158146 o.v.v.
’Walden toen en nu’.

Global Forest Magazine, kwartaalblad van de stichting
Global Forest.

Over het verleden van Bussum valt vrij wat minder
te vertellen dan over een stad als Naarden. Toch
blijkt het verantwoord tijd te besteden aan
onderzoek in diverse bronnen. Sedert juni 1983
bestaat er een ’Historische Kring Bussum’ die
belangstellenden bijeenbrengt en zo veel mogelijk
aan het werk zet. Dit heeft geleid tot de vorming
van een vijftal werkgroepen. Deze hebben zich tot
taak gesteld: onderzoek naar boerderijen en
blekerijen van voor 1900, naar het verzet in de
jaren 1940-1945, verzamelen van gegevens over
schrijvers die ooit in Bussum woonden, van
materiaal over architectuur, het inrichten van een
oudheidkamer en bijeenbrengen van documen
tatie.
Daarnaast spannen leden van de kring zich in om
de Sint-Vitus kerk te behouden en de Irenekapel
(de voormalige televisiestudio aan de Kerkstraat)
te doen restaureren en terug te brengen tot de
vorm die zij in 1882 kreeg.
De Kring groeit voorspoedig en telt reeds meer
dan zeventig leden. Zij bracht in december 1984
een contactblad uit, een eerste nummer dat stellig
de belangstelling zal doen groeien. Men treft er
lezenswaardige artikelen in over het Nassaupark
(met schetskaartje en foto’s) en over de oorsprong
van de Muziekschool in Bussum. Verder interes
sante citaten uit een boekje dat J.D.C. van
Dokkum in 1921 uitbracht over het Gooi. Dit
biedt een kijkje op Bussum, zoals het ruim een
halve eeuw geleden was. Tenslotte geeft het blad
verenigingsnieuws.

Dit is een geheel nieuwe verschijning die gesteund wordt
door de overheid, het Prins Bernhard Fonds, e.a.
instellingen. Men kan de uitgave steunen door lid te
worden van de genoemde stichting (postgironummer
150150 t.n.v. G F F te Bussum). Door f25,- te betalen
helpt u de bossen van Nederland, Europa en de Derde
Wereld te behouden.
De Wijde Blik, tijdschrift voor natuur en milieu in het
Gooi, Vechtstreek, e.o.
Het eerste nummer van de eerste jaargang, een uitgave
van de stichting Milieutijdschrift Gooi, Vechtstreek, e.o.,
ligt voor ons. Dit kwartaalblad wil kritisch en
informatief zijn: zowel de natuur in al haar schoonheid
beschrijven als bedreigingen signaleren. Nu nog gesubsi
dieerd, hoopt het vanaf 1985 vrijwel volledig uit de
abonnementsgelden bekostigd te kunnen worden. Dit
eerste nummer ziet er goed uit en legt al direct de vinger
op de zere plek van de ’s-Gravelandse gifbelten.
De Kleine Ratelaar, contactblad van de Afd. Gooi e.o.
van het I.V.N.
Een artikel over roofvogels, naast de aankondiging van
veel activiteiten van de afdeling in het Gooi. (6e jrg.,
1984, nr. 4)
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mensen in te zetten voor het onderhoud.

Wie belang stelt in de Kring en het blad stelle zich
in verbinding met mevrouw G.L. de Puy-Nouel,
Zwaluwlaan 77 (tel.31561) die als secretaris
optreedt.

F. Renou
Naarden

Hilversum

In 1975, het monumentenjaar, was Naarden als
eerste gastvrouw voor de Nederlandse Vestingste
dendag, waaraan negen vestingsteden deelnamen.
Daarna volgden Dagen in Brielle, Grave, Bureh,
Elburg, Willemstad, Nieuwpoort, Hulst en Heus
den. Onlangs is het besluit gevallen, om weer in
Naarden, te starten met een tweede ronde, die
echter veel meer thema-gericht zal worden
aangepakt.

Op 22 december 1984 heeft burgemeester van der
Sluis van Hilversum met een symbolische
handeling de restauratie voltooid van een van de
grafheuvels op de Hoorneboogse heide. Tevens
onthulde hij een informatiebord ter plekke. De
restauratie was het resultaat van een samenwer
king van de Rijksdienst Oudheidkundig Bodem
onderzoek, het Gooisch Natuur Reservaat en de
archeologe van de gemeente Hilversum.

De restauratie van de vestingwerken van Naarden
wordt voortgezet. Begin 1985 zal aan aanvang
gemaakt worden met de restauratie van het 17e
eeuwse bastion Oranje, met de 19e eeuwse
gebouwen, die zich daarop bevinden en met de
stenen Beer, die vertrekt van de saillant van het
bastion richting oostdijk.

Begraafplaats ’Gedenkt te Sterven’ 1793-1943

In het hartje van Hilversum, bij de oude
toren, bevindt zich een oude begraafplaats,
welke dateert van 1793. Het is een van de
oudste begraafplaatsen in Nederland, aange
legd buiten de bebouwde kom van een
gemeente.
De graven werden door de gemeente
verkocht, zodat de eigenaren in ’eigen grond’
begraven konden worden. Behalve van veel
bekende Hilversumse families zijn hier ook
de graven te vinden van regenten families uit
Amsterdam en de Vechtstreek.
In 1943 werd de begraafplaats door de
gemeente officieel voor gesloten verklaard, en
meteen daarna begon het verval. Onderhoud
bleef achterwege, met als gevolg vervuiling en
vernieling van grafzerken. Ook de oude muur
brokkelde af.
De landelijke Bond Heemschut heeft zich
deze desolate toestand aangetrokken. Gedu
rende twee weken in augustus 1984 heeft een
groep vrijwilligers zich ingespannen om de
begraafplaats weer enigszins toonbaar te
maken. Deze vrijwilligers kwamen uit geheel
Nederland. Het initiatief en de begeleiding
kwamen van de Historische Kring Albertus
Perk, met medewerking van de Stichting
Hilversum Pas Op, en de Gemeente, welke
laatste zorgde voor het benodigde materiaal
en gereedschap.
De grafzerken werden met een hogedrukspuit
schoongemaakt, een gedeelte van de muur is
opnieuw opgemetseld en hinderlijke begroei
ing is weggehaald. De Historische Kring
hoopt nu dat de begraafplaats in deze staat
gehouden kan worden. Bij de gemeente zal er
op worden aangedrongen van tijd tot tijd

Weesp

Op het bastion Bakkerschans achter hef 19e
eeuwse ronde torenfort op de Ossenmarkt gaan
drie tuinarchitecten een-tuincentrum inrichten
naar Engels voorbeeld. De gemeente Weesp heeft
enthousiast meegewerkt aan de verkoop door
Domeinen aan dit project.
Huizen

De gemeente Huizen heeft aan de kunstschilder
Flip Hamers definitief opdracht gegeven om de
panelen van Eppo Doeve over de geschiedenis van
het Gooi te restaureren.
Muiden

Het Comité Oud Muiderberg organiseert voor
haar tweede lustrum dit jaar een fotowedstrijd
voor amateurs met als thema Muiderberg in de
ruimste zin van het woord. De inzenders kunnen
werk in drie categorieën inzenden, te weten
zwart/wit- en kleurenfoto’s en kleurendia’s van
klein formaat. Alle opnamen moeten na 1 januari
1985 zijn gemaakt. De sluitingstermijn voor de
inzending is: 1 september 1985. Inlichtingen bij het
secretariaat van het Comité: Brink 36, ’Midgaard’,
1399 GX Muiderberg, tel: 02142-1470.
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi
6) Begroting 1984.
Deze wordt overeenkomstig het voorstel van de
penningmeester, zoals in het tijdschrift gepubliceerd,
vastgesteld, met dien verstande dat niet f2.000,(drukfout) maar f2.500,- voor de Natuurwacht in 1984
gevoteerd wordt.

Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van
de Vereniging van Vrienden van het G ooi, gehouden op
donderdag 17 mei 1984, ’s avonds 8 uur in ’t Spant te
Bussum.

Aanwezig: het bestuur, met uitzondering van de heren
Dudok van Heel en Voute, die wegens verblijf elders
verhinderd zijn; 42 leden, onder wie het erelid der
vereniging Dr. W.K. Kraak.

7) Commissie tot het nazien der boeken over het
financiële jaar 1984.
In de plaats van de heer Toet, die 3 jaar zitting heeft
gehad, wordt benoemd de heer W.S. Brikkenaar van
Dijk te Naarden. De voorzitter zegt de heer Toet dank
voor zijn aandeel in het goede verloop der geldelijke
controle.

1) Opening. De voorzitter, Mr. J.E. Brikkenaar van
Dijk, opent de vergadering met een woord van hartelijk
welkom, in het bijzonder tot de heren Kraak en de
spreker van vanavond, de heer A. Stork.
De vergadering verleent de gevraagde dispensatie van
artikel 14 van de statuten. De voorzitter zegt zijn
mededelingen tot een later moment in de vergadering te
willen bewaren.

8) Jaarverslag van de secretaris van de Natuurwacht.
Naar aanleiding van dit verslag, waarover geen vragen
worden gesteld, vermeldt de voorzitter dat de heer
Majoor, die namens het bestuur als verbindingsman met
de natuurwacht fungeerde, deze taak aan het bestuurslid
de heer Nugteren heeft overgedragen. Een woord van
dank aan de heer Majoor is hier op zijn plaats. Tevens
vermeldt de voorzitter dat de excursie naar het
Kroondomein te Apeldoorn, welke jarenlang met succes
is gehouden, van het program is geschrapt.

2) De Notulen van de ledenvergaderingen van 19 mei en
20 oktober 1983 worden vervolgens overeenkomstig de
tekst zoals ter kennis van de leden gebracht vastgesteld.
3) Jaarverslag van de secretaris over 1983.
Naar aanleiding van dit verslag zegt de heer N.H.
Benninga dat de passage over de financiën van het Goois
Natuur Reservaat hem heeft doen denken aan de
Vereniging van Vrienden van de Hoge Veluwe, welke
veel voor zijn eigen omgeving doet. Zouden de
Gooivrienden dan ook niet wat meer voor het G.N.R.
kunnen doen? zo vraagt hij.
De voorzitter antwoordt hierop dat ons geval wel wat
anders ligt. Daar een op hoog niveau beschermd gebied,
hier een sterk bedreigde rest van het eens zo gave Gooise
landschap. Onze vereniging moet daarom veel meer
aandacht aan die dreiging geven, waardoor voor andere
doelen minder tijd en energie overblijft. Niettemin,
besluit de voorzitter, zullen wij proberen wat te leren van
de Vrienden van de Hoge Veluwe. Het jaarverslag geeft
verder geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

9) Bestuursmutaties.
Mevrouw van Mierop en de voorzitter zelf zijn aan de
beurt van aftreden, maar herkiesbaar. Zij worden bij
acclamatie voor een volgende ambtsperiode herkozen.
Anders staat het met de heer Van Rijswijk de Jong, die
niet meer voor een volgende periode in aanmerking wil
komen en met de heren Dudok van Heel en Jolles, die
niet meer herkozen mogen worden. Zij treden dus af.
Het bestuur heeft voorgesteld in de zo ontstane vacatures
voorlopig alleen te voorzien door de benoeming van de
heer H. Starink te Hilversum. Hij zal zich met het
secretariaat gaan belasten. Er zijn geen tegencandidaten
aangemeld en hij wordt door de vergadering bij
acclamatie gekozen.
De voorzitter richt nu het woord tot de aftredende
bestuursleden, die zich alle drie voor de vereniging
hebben ingezet, de secretaris eerst nog als penningmees
ter. De heer Jolles antwoordt met een enkel woord,
waarin hij van zijn kant dankt voor de steun dikwijls van
enkele leden ondervonden. Ook vermeldt hij de
onmisbare steun welke zowel penningmeester als
secretaris altijd van mevrouw Mastbergen ondervinden.
Het belangrijste was voor hem de sfeer van collegiale
samenwerking in het bestuur, zodat hij met grote
voldoening op zijn werk voor de Gooivrienden
terugkijkt.

4) Rekening en verantwoording over de financiën 1983
door de penningmeester. Na een korte toelichting door
de penningmeester heeft geen der aanwezigen behoefte
aan vragen.
5) De commissie tot het nazien der boeken over 1983
adviseert de jaarstukken goed te keuren, hetgeen hierop
gebeurt. Volgens artikel 12 van het Huishoudelijk
Reglement kan het bestuur nu de penningmeester
dechargeren voor zijn beheer, waarmee de vergadering
onder applaus instemt. Volgens hetzelfde artikel H.R.
geeft de vergadering daarmee tevens te kennen het
bestuur voor zijn geldelijke beleid décharge te verlenen.

10) Rondvraag.
Alvorens nu het woord aan de leden te geven doet de
voorzitter zijn beloofde mededelingen. Hij vermeldt de
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actie van de vereniging inzake het streekplan, waaraan de
leden ondersteuning kunnen geven b.v. door via de pers
aandacht voor dit uitermate belangrijke onderwerp
levend te houden. Ook zou ons samen met TVE
uitgegeven kwartaalblad door de leden meer gebruikt
kunnen worden om uiting te geven aan het streven van
de Vrienden.
Een van de in het bijzonder bedreigde stukken Gooi is
zijn noordflank, waar de heer J.K. Verloop te Naarden
voor ons de ontwikkelingen nauwkeurig volgt. Maandag
a.s. wordt voor de president van de Amsterdamse
rechtbank een kort geding gevoerd dat de Vereniging
Behoud Dorpskarakter Blaricum tegen het bestuur van
die gemeente heeft aangespannen over de Verlengde
Bergweg. Belangstelling van de kant van Gooi-bewoners
is gewenst!
Het geplande drink- en industriewater spaarbekken in
het Gooimeer, dat om bezuinigingsredenen door de
regering geschrapt dreigt te worden, moet er komen ter
voorkoming van te grote wateronttrekking aan het Gooi
en de provincie Utrecht. Samen met andere instellingen
hebben wij daarop de aandacht van het parlement
gevestigd.
Daarna krijgt de heer Kraak het woord om de aandacht
te vestigen op een stukje terrein bij de jachthaven van
Huizen, dat nu nog een aardige wildernis is maar in
handen van de plaatselijke plantsoenendienst dreigt te
vallen. Het bestuur zal de zaak nagaan.
De heer Eekhof vindt het tijdschrift TVE/VVG erg goed
en vraagt of het zinvol zou zijn dat de Gooise W V ’s het
te koop bieden. Het blijkt dat die te Bussum en Naarden
dit al doen, maar dat de Hilversumse W V op het
ogenblik met opheffing bedreigd wordt.
Verder heeft niemand behoefte het woord te voeren,
zodat de voorzitter de vergadering sluit met een woord
van dank aan alle aanwezigen.

van Niftrik en drs. ing. D. Bijlsma, resp. adj. directeur en
medewerker van de Provinciale Planologische Dienst.
1) Opening. De voorzitter, mr. J.E. Brikkenaar van Dijk,
opent de vergadering met een welkomstwoord tot de
aanwezigen en in het bijzonder tot de inleiders. Deze
waren op korte termijn bereid gevonden de spreekbeurt
van de heer Minco over te nemen, omdat deze
verhinderd bleek te zijn.
2) Notulen van de algemene ledenvergadering van 17 mei
1984 worden conform het concept, dat ter inzage had
gelegen, goedgekeurd en vastgesteld.
3) Bestuursmutaties. Voorgesteld is in een bestaande
vacature te voorzien door benoeming van drs. J.
Kwantes wonende te Hilversum. Deze is aangezocht in
het bijzonder wegens zijn deskundigheid op het gebied
van ruimtelijke ordening. Er zijn geen tegencandidaten
aangemeld. De vergadering besluit bij acclamatie de heer
Kwantes te benoemen.
4) Rondvraag. De heer Jolles vraagt of de resultaten van
het Heide Symposium nog gepubliceerd zullen worden.
De heer Dhont, rentmeester van het G.N.R. kan
mededelen dat de publicatie vertraging heeft ondervon
den door het zoeken naar een uitgever. Inmiddels is de
Natuur Historische Vereniging bereid gevonden het
referaat van het Heide Symposium spoedig te publiceren.
Intussen heeft de W.A.C. al haar licht op de resultaten
doen schijnen. De heer Jolles meent dat wel lang gewacht
wordt op het trekken van conclusies en het overwegen
van varianten bij het heidebeheer. De heer Dhont
weerspreekt dat ten stelligste; het G.N.R. laat zich
adviseren door de gerenommeerde experts op dit gebied
in Nederland. Uit de vergadering rijzen geen verdere
vragen en de voorzitter sluit het huishoudelijk gedeelte
van de vergadering.

Na de pauze houdt de heer A. Stork uit Weesp een
pakkend betoog over de herziening van het Streekplan,
dat hij illustreert met enkele voorvallen uit eigen ervaring
met overheden. Hij doet een beroep op de Vrienden om
samen met de door hem voorgezeten Commissie voor de
Vecht en het Oostelijk en Westelijk plassengebied
waakzaam te blijven om op het juiste moment tot actie te
kunnen overgaan.
Ter kalmering van de verontruste gemoederen eindigt de
spreker zijn uiteenzetting met een prachtige serie
kleurendia's over de Naardermeer. welke nu ondanks het
koude weer in volle lentepracht straalt. Een mooier
voorbeeld van wat natuurbescherming kan bereiken had
hij niet kunnen geven!
De voorzitter bedankt de heer Stork voor zijn gloedvol
verhaal, dat allen zeer geboeid heeft gehouden, zoals zij
door een hartelijk applaus tonen.

Vervolgens kondigt de voorzitter de bespreking van het
’ontwerp-streekplan voor het Gooi en de Vechtstreek’
aan en spreekt de verwachting uit dat de discussie met de
leden tot formulering van het standpunt van onze
vereniging over dit ontwerp-streekplan zal bijdragen.
Vervolgens krijgt de heer van Nifterik het woord en
begint zijn betoog met een terugblik naar 15 jaar geleden
toen hij ook de leden van onze vereniging mocht
toespreken over het thema 'om elke n r grond’.
Ogenschijnlijk lijkt veel van de problematiek onveran
derd te zijn gebleven, o.a. kan de waarschuwing herhaald
worden dat de relatie tussen landschap en bebouwde
kom zich nimmer in de sfeer van vijandigheid mag
afspelen doch een zaak is van samengaan, waarbij steeds
vastgesteld moet worden wat wij met landschap willen
doen. Toen speelde het fenomeen verkeer een grote rol
met een stormachtige ontwikkeling van wegenplannen.
Gelukkig zijn die niet alle uitgevoerd. Daarna viel de
nadruk op aandacht voor milieu en ecologie, terwijl nu
de gedachten uitgaan naar höe alles beheerd moet
worden. Duidelijk heeft de ruimtelijke ordening de
gedachte losgelaten dat het maatschappelijk leven door

Notulen van de algemene ledenvergadering van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi, gehouden op
donderdag 11 november 1984, te 20.00 uur in Theater
't Spant te Bussum.

Aanwezig waren het voltallige bestuur, erelid dr W.K.
Kraak en 23 leden, alsmede de inleiders de heren ir P.R.
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plannen in de hand zou zijn te houden.
De spreker legt uit dat een streekplan slechts gezien mag
worden als een weergave van het heersend bestuurlijk
denken en moet dienen als toetsingskader voor
gemeentelijke plannen, subsidiëring e.d. Aan een
streekplan hangen geen prijskaartjes, omdat het slechts
voor een deel een uitvoeringsplan is.
Het onderhavige streekplan toont een duidelijk verschil
met het plan van 1972, een meer evenwichtige afweging
van alle aspecten, met meer aandacht voor
beheersproblemen.
Rekening wordt gehouden met veranderingen in de
economische situatie. Dit is te zien op de nieuwe
streekplankaart waar veel minder wegen en woningbouw
is geprojecteerd. Gewaarschuwd moet worden tegen al te
gemakkelijk wegdrukken van industrie uit stedelijke
gebieden ten voordele van woningbouw, omdat anders
later weer plaats voor industrie moet worden ingeruimd
in het landelijke gebied. Naar aanleiding van een
stellingname van de heer van Busschbach dat nu reeds in
het streekplan een duidelijker scheiding moet worden
aangegeven tussen het landelijk en stedelijk gebied
ontspint zich een levendige discussie.
De heer Cup betoogt met klem dat de Vrienden van het
Gooi ook ten aanzien van ontwikkelingen in het stedelijk
gebied een duidelijke stem moeten laten horen.
Daartegen meent de voorzitter te moeten inbrengen dat
onze vereniging slechts beperkte mogelijkheden heeft om
zich voor zaken in te zetten en daarom de meeste
aandacht aan de landelijke gebieden moet geven.
Gezegd wordt dat villaparken door onze vereniging wel
degelijk worden gerekend tot het landelijk gebied
voorzover bij de aanleg is rekening gehouden met het
landschappelijk karakter.
De heer Kwantes stelt aan de orde de verontreiniging van
het grondwater en de problemen van het onttrekken van
grondwater. De heer van Nifterik onderkent alle
bezwaren doch is van mening dat de overheid de
financiële zijde van de beheersing van die problemen nog
niet goed overziet. Stringentere richtlijnen worden nog
gemist zodat de gemeenten te gemakkelijk vergunningen
kunnen verlenen.
Mevrouw Soutendijk uit haar verbazing over de
luchthartige wijze waarop in het streekplan wordt
gereageerd op de 'dorpen route’, men zal er mee moeten
leren leven! Bij de aanleg van de Oostermeent waren
diverse verkeerswegen ontworpen om het te verwachten
verkeer op te vangen. Deze plannen werden echter
slechts ten dele uitgevoerd, terwijl juist de Verlengde
Bergweg werd getolereerd.
De heer van Nifterik signaleert dat naderhand allerlei
weerstanden werden opgeroepen tegen de aanleg van
enkele voorgestelde hoofdroutes. Nu zou gedacht
kunnen worden aan belemmeringen om het gebruik van
de 'dorpen-route' voor doorgaand verkeer onaantrekke
lijk te maken, maar daar zullen betrokken gemeenten
waarschijnlijk anders over denken. Naar de mening van
de heer Soutendijk zou de gemeente Blaricum een
sleutelpositie innemen met betrekking tot het opwerpen
van belemmeringen. In verband met het gevorderde uur
stelt de voorzitter voor te pauzeren om daarna de

discussie met frisse moed voort te zetten.
Na de pauze ontwikkelt zich een levendige discussie.
Als eerste krijgt de heer Cup het woord, die het een
'Ramp' vindt dat in het streekplan geen onderscheidt
wordt gemaakt tussen landelijk en stedelijk gebied,
waarbij hij opmerkt dat sinds de verstedelijkingsnota het
Gooi is toegevoegd aan het verstedelijkt gebied dat
voorheen eindigde bij het Amsterdam-Rijnkanaal.
Aangezien de verstedelijkte gebieden worden overgelaten
aan de gemeenten die geen goede reputatie verdienen wat
betreft het beheer, zou spreker liever het Gooi als geheel
willen beschouwen, waarin alle nuanceringen van
landschaps- en verstedelijkingsvormen aanwezig zijn. Dit
zou in overeenstemming zijn met de moderne landschapskunde zoals die in Wageningen wordt gedoceerd.
Met een strikte scheiding tussen landelijk en stedelijk
gebied lijkt de overheid een verdeel en heers politiek te
kunnen volgen. Wanneer de Vrienden evenals het
G.N.R. zich met het landelijk gebied zouden bezighou
den dan werden de grote stedelijke gebieden met daarin
ook de z.g. half-stedelijke gebieden - villaparken e.d. geheel aan de gemeenten overgelaten.
Met de uitspraak 'Vereniging let op uw zaak' besluit de
heer Cup zijn vurig pleidooi. De voorzitter stelt de heer
Cup gerust, dat de Vrienden zich niet willen onttrekken
aan de problemen in de stedelijke gebieden; rekening
moet worden gehouden met het feit dat de capaciteit van
het bestuur niet toereikend is om alle problemen aan te
kunnen vatten.
Het verwerven van hand en spandiensten van de leden
moet wegens coördinatie problemen beperkt blijven. Het
bestuur bezint zich op de grens met het Vechtplassen
gebied - onderdeel van dit streekplan - en grenzen van
stedelijke gebieden. In dit verband moet benadrukt
worden dat deze grenzen niet zozeer worden getrokken
in het streekplan als in de presentatie ervan. Hieraan kan
de heer Bijlsma toevoegen dat de presentatie inderdaad
hard overkomt omdat het provinciaal bestuur voor het
eerst geconfronteerd wordt met een bepaalde ontwikke
ling binnen het stedelijk gebied. Vroeger werd dit gebied
geheel aan de gemeenten overgelaten, doch nu is er een
probleem van het beheer van het stedelijk gebied
ontstaan omdat de gemeenten de ontwikkeling in dit
gebied niet langer naar buiten maar naar binnen willen
richten. Volgens de heer Bijlsma zou de burger een
scheiding tussen het beheer van landelijk en stedelijk
gebied zien, die er werkelijk niet is. De heer Cup blijkt
niet gerust dat gemeenten het stedelijk gebied niet zo
beheren, dat flatbouw tot aan de hekken van het G.N.R.
kan plaatsvinden. De voorzitter geeft toe dat gewaakt
moet worden tegen het ontstaan van een z.g.
'soepbord-profiel' van de Gooise dorpen. De achter
grond van onze natuurgebieden is net zo belangrijk als
de vóórgrond. De heer Dhont laat vervolgens een
waarschuwend woord horen dat het z.g. 'inbreien’ van de
woonvoorzieningen in de stedelijke gebieden niet mag
leiden tot een verwaarlozing van het groen binnen deze
gebieden. Daardoor zou de recreatiedruk naar buiten
gaan toenemen. De voorzitter wil in dit verband zeker
ook benadrukken dat onze vereniging door moet gaan
om alle factoren die de recreatiedruk op de open ruimten
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verzwaren met kracht te bestrijden. Er bestaat echter
weinig hoop dat hier veel verbetering te verwachten is
door gebrek aan financiële middelen bij de gemeenten.
De heer van de Linde vraagt aandacht voor de situering
van de in het Gooimeer door de gemeente Huizen aan te
leggen recreatie eilanden, die overigens niet in het
streekplan worden genoemd. Dit is van belang voor het
behoud van uitzicht over het water vanaf bepaalde
stukken van de kust. Spreker vraagt zich af of een plaats
ten Oosten van de Stichtse Brug niet de voorkeur zou
moeten krijgen. Hiertegen moet worden aangevoerd dat
aldaar een vogelreservaat is aangewezen. De voorzitter
vestigt de aandacht op een aspect dat ook niet in het
streekplan is genoemd en wel de plaats van het
Streekziekenhuis-Noord, juist in een gebied dat nog een
bufferzone vormt tussen Bussum en Laren. Het zou
betreurenswaardig zijn als dit gebied opgeofferd werd
aan een project waarvan de totale consequenties nog niet
zijn te overzien. In de daaruit volgende discussie geeft de
heer Heymans een toelichting op de ziekenhuisproblematiek in het Gooi.
Spreker zou het toejuichen indien groeperingen zoals de
Vrienden hier nog eens belangstelling zouden wekken
opdat de gehele zaak van de Gooise ziekenhuizen weer in
discussie komt. De heer van Son wijst erop dat waar het
Streekziekenhuis-Noord zou moeten komen op de
streekplankaart is aangegeven als stedelijk gebied en
daarmede dus de uitvoering van dit plan toelaat. Hieruit
blijkt weer het gevaar van het ongenuanceerd aangeven
van ’stedelijk’ gebied, waarbij geen verschil te zien is
tussen centrum- of villagebied. De heer Kwantes is het
opgevallen dat in het streekplan niets meer gezegd wordt
over woonschepen in het Vechtgebied. De heer van
Nifterik moet dat bevestigen met de verklaring dat het
hier om een nogal politiek geladen onderwerp gaat,
waarover geen duidelijke mening is gevormd; als het
woonschip als een aanvaardbare vorm van wonen wordt
beschouwd, dient het aan strikte regels van vorm en
plaats te zijn gebonden, zoals deze voor woonhuizen
reeds lang gelden.
Mevrouw Soutendijk voert de discussie weer terug naar
het Gooi met het uiten van haar bezorgdheid hoe de
verkeersstroom van surfers zich zal verplaatsen naar de
nieuwe aangewezen lokatie nabij de Stichtse Brug.
Spreekster vreest dat de ’dorpen-route’ hier een extra
belasting door zal ondervinden. De voorzitter geeft in dit
verband het beschouwelijk antwoord, dat alle nieuwe
bedrijvigheid tot nieuwe problemen leidt. Een redding
zou zijn een periode van maatschappelijke stagnatie,
doch dit is nu eenmaal niet politiek verkoopbaar.
Als afsluiting van de discussie wil de heer Bijlsma, niet
zonder onverholen trots, opmerken dat het ontwerpstreekplan in feite uniek is, omdat hierin voor het eerst
géén ontwikkelingen zijn bijgekomen, doch alleen van af
zijn gegaan.
De voorzitter besluit de bijeenkomst met een woord van
dank aan de leden voor hun bijdragen; hij hoopt dat deze
opmerkingen gepaste aandacht bij de bestuurders zullen
krijgen. De heren van Nifterik en Bijlsma worden in het
bijzonder bedankt voor de wijze waarop zij het
ontwerp-streekplan hebben toegelicht, hetgeen met een
hartelijk applaus wordt bekrachtigd.

Naardermeertochten 1985
Ook dit jaar hebben wij voor leden met hun gezinsleden
de traditionele ’Naardermeertochten' georganiseerd en
wel 14 tochten voor in het totaal ca. 250 deelnemers.
De data zijn:

A.
B.
C.
D.
E.
E.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

datum
Dinsdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Donderdag
Maandag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

30 april
4 mei
5 mei
11 mei
16 mei
27 mei
31 mei
1 juni
7 juni
8 juni
9 juni
14juni
15 juni
23 juni

pers.
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

afvaart
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
6.00 uur
9.00 uur
19.00 uur
13.00 uur
19.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
19.00 uur
6.00 uur
9.00 uur

De kosten van de tochten bedragen f 10.50 p.p. met eigen
vervoer. Bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt
u een routebeschrijving naar het Naardermeer. De tocht
op het Naardermeer duurt ca. 3 uur en wordt gemaakt in
open boten. In verband met de weersgesteldheid zorge
men voor passende (warme- en/of regen) kleding.
Vergeet ook uw kijker en/of fotoapparaat niet. Mocht u
met vervoersproblemen zitten, neemt u dan even contact
op met mevrouw Mastbergen.
Aanmelden door storting van het verschuldigde bedrag
op de Bondsspaarbank voor midden- en oost Nederland
te Amersfoort t.g.v. rek. 94.24.20.985 t.n.v. Naardermeer
tochten Bussum (gironummer v.d. bank310031).
Op de achterzijde van uw girobiljet s.v.p. duidelijk
vermelden:
1. Naardermeer.
2. Uw naam, adres, gironummer indien deze niet op de
voorzijde van het formulier vermeld zijn.
3. Aantal personen.
4. De LETTER van de tocht van uw voorkeur.
5. De letters van eventueel andere mogelijke data in
volgorde van voorkeur.
Uw aanvragen zullen in volgorde van ontvangst worden
behandeld. Wij moeten ons de vrijheid voorbehouden
om, zoveel mogelijk met inachtneming van de wensen
der deelnemers, hen in te delen over het beperkte aantal
beschikbare plaatsen per tocht: daarbij moet misschien
worden gewisseld of zelfs teleurgesteld. Wij vertrouwen
hiertoe gaame op goed begrip en medewerking. U
ontvangt tijdig bericht over definitieve plaatsing.
Informatie Mevr. J.B. Mastbergen-Vlasveld,
Kon. Emmalaan 11. 1405 CJ Bussum.
Tel. 02159 - 33895 (liever niet na 18.00 uur).
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Wandelexcurxies voorjaar 1985

TVE Activiteiten

Met de Natuurwacht op stap voor leden van de Vrienden
en voor donateurs van T.V.E., en introducé’s.

Op voorstel van het sedert 3 september 1984
optredende interim bestuur van TVE heeft het
Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 29
november met ingang van 4 december tot leden
van een nieuw Dagelijks Bestuur benoemd: rar. F.
Le Coultre als voorzitter, mevrouw P.A.C.
Scholten-van der Laan als secretaris, K. Kool als
penningmeester en verder drs. F.J.L. van Duim en
C. van Aggelen.
Dit bestuur acht het mede tot zijn taak te behoren
op passende wijze afscheid te nemen van het
afgetreden Dagelijks Bestuur.

Zaterdagavond 9 maart: uilen-excursie in het bosgebied
bij kasteel Groeneveld. Samenkomst op de parkeerplaats
voor het kasteel om 21.00 uur, te bereiken via de
Zandheuvelweg of de’Amsterdamse Straatweg. Duur
ong. l ‘/2 uur. Leiden E.P. Klomp. Aanmelden
telefonisch: 02159-15995 of 035-11634 na 17.00 uur.
Zaterdag 23 maart: wandeling op Bantam en Schaep en
Burgh. Samenkomst bij het toegangshek Bantam aan de
Franse Kampweg. Leider: E.P. Klein. Vertrek 11.00 uur,
duur 2 uur.
Zaterdag 20 april: wandeling in het Laarderwasmeergebied. Samenkomst bij het toegangshek aan het einde van
de Meerweg te Hilversum te bereiken via de Kamerlingh
Onnesweg - Anthony Fokkerweg en langs het gebouw
van Philips Telecommunicatie. Leiders: de heren Klomp
en Klein. Vertrek 10.00 uur, duur 2 uur.

TVE-jaardag 1985 in Blaricum

De jaarlijkse Open Dag van dit jaar zal TVE in
Blaricum houden op 18 mei 1985.
De Open Dag, het jaarlijkse hoogtepunt van de
activiteiten van TVE, is toegankelijk voor
begunstigers van TVE, leden van de Vereniging
van Vrienden van het Gooi en alle overige
belangstellenden.
Het ochtendprogramma in het gemeentehuis zal
om 10.00 uur worden geopend door de burgemees
ter van Blaricum. Al van 9.30 af staat de koffie
voor u klaar.
Daarna volgt de jaarvergadering en een koffie
pauze van ca. 20 minuten. Vervolgens zal het
middagprogramma worden toegelicht dat aan
dacht zal besteden aan de drie hoofdthema’s, die
ook in het Blaricum-nummer ruime aandacht
krijgen: het oude dorp met zijn boerderijen, de
jongere bouwkunst en ’t Harde en de Eng.
Na het aperitief begeeft het gezelschap zich naar
een boerderij voor de gezamenlijke boekweitmaaltijd.
Nadere gegevens over deze dag worden in het
tweede nummer gepubliceerd, waarbij u ook de
gelegenheid zal worden geboden zich op te geven
voor de Jaardag 1985.

Zaterdag 4 mei: wandeling op De Beek en misschien
Oud-Bussem. Evenals vorig jaar is dit een wandeling
voor hen die niet te hard willen wandelen of die niet zo
vlot ter been zijn. Tempo en duur zullen dus aan de
deelnemers zijn om te beslissen. Samenkomst en vertrek
bij de ingang van De Beek aan de Oud Blaricumseweg en
Flevolaan te Naarden. Vertrek 13.00 uur. Graag opgave
als men wil deelnemen, tel. 02159-15595, na 17.00 uur.
Zaterdag 11 mei: een vroege wandeling over de
Westerheide. Samenkomst en vertrek op de dagcamping
Westerheide aan de Larenseweg. Vertrek 7.00 uur, duur
ong. 2 uur. Leider: E.P. Klomp.
Zaterdag 18 mei: vogel-excursie langs de Gooikust. De
route loopt van de Huizerpier in de richting van
Oud-Naarden langs de vroegere Zuiderzeekust. Samen
komst en vertrek bij ’t Roefje op de oude Huizerpier, te
bereiken via Bestevaer en Havenstraat. Vertrek 9.00 uur,
duur ong. 2 j2 uur, onder leiding van een bekende
vogelkenner. Verrekijker meenemen!
Verdere inlichtingen telefonisch onder nr. 02159-15995,
na 17.00 uur.

Reserveer in uw agenda reeds nu:
zaterdag 18 mei-Jaardag TVE!
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1

Cursussen Genealogie

Varia

De heer P.P.G. Kolk, docent genealogie aan de
Rijks Archiefschool, verzorgt in het voorjaar van
1985 op een viertal plaatsen in Nederland een
cursus voor beginnende stamboomonderzoekers.
De cursus heeft een instructief karakter, waarbij
aandacht wordt besteed aan de verschillende
facetten van het genealogisch onderzoek zoals
bronnenkennis, methodiek van het onderzoek en
het verwerken van onderzoeksgegevens.
Behandeld worden de belangrijkste bronnen voor
onderzoek in de 17de tot 20ste eeuw, zoals
burgerlijke stand, bevolkingsregister, kerkelijke
doop-, trouw- en begraafboeken, notariële, rech
terlijke en weeskamerarchieven, genealogische
verzamelingen en gedrukte bronnen. Ook aan
heraldiek wordt aandacht besteed.
De cursus bevat 10 lessen, telkens van 19.30 tot
21.00 uur. Prijs (incl.lesmateriaal) f 165,De cursussen worden gegeven in Amersfoort op
de m aandagen4,11, 18 e n 25 maart, 1, 15,22en
29 april, 6 en 13 mei, in de Aula van het
Oud-Katholiek Seminarie, Kon. Wilhelminalaan 3
(5 min. gaans van het station).

Auteurs
Ir (l.i.) E.J. van Busschbach (geb. 1922). Studeerde in
Wageningen en was als landbouwkundige werkzaam. Is
thans gepensioneerd en woont in Laren.
J.D aam s(geb. 1915).Tot 1975 werkzaam als
research-medewerker op landbouwkundig gebied.
Geïnteresseerd in de historische ontwikkeling van het
landschap. Publiceerde vooral op mycologisch gebied.
Redactielid T V E /W G .
Dr. M.J.A. van der Heide (geb. 1943). Classicus, leraar.
Schreef artikelen in het kader van het honderdjarig
jubileum van Toonkunst Bussum (1983). Auteur van het
in 1984 verschenen werk 'Bussum door schrijversogen’.
Woont te Bussum.
Dr. P W. de Lange (geb. 1887). Promoveerde in 1917 tot
doctor in de Wis- en Natuurkunde aan de G.U. te
Amsterdam. Hij was van 1920 tot 1949 verbonden aan
het Centraal Bureau voor de Statistiek. Na zijn
pensionering vestigde hij zich in 1954 te Hilversum. Vele
publicaties over de geschiedenis van Hilversum.
Drs. J.G.H. Spijker (geb. 1937)
Opleiding Andragologie, Arbeids en Organisatie Agogie
aan de Universiteit van Amsterdam. Heeft thans een
functie bij de Centrale personeelsdienst van het GAK te
Amsterdam. Woont te Hilversum.

Inlichtingen en inschrijvingen (ook buiten kan
tooruren): tel. 072-335868 b.g.g. 02206-3420.
Nederlandse tuinenstichting

Verantwoording illustraties:

Wie kan voor een landelijke inventarisatie van
tuinen ontworpen tussen 1850 en 1940 over de
volgende Gooise tuinen nog informatie
verstrekken?
1. L.A. Springer, ontwerp in 1913 voor de heer
Craneburg te Naarden. In Wageningen is de foto
van een plattegrond 1 a 500 aanwezig.
2. D. Tersteeg, aanleg en ontwerp ’Spandersend’,
Hilversum, voor de heer Heyders (?).
3. D. Tersteeg, ’Zonnehoeve’ voor de familie B.
Carp, Hilversum.
4. D. Tersteeg, aanleg voor tuin voor villa
’M enkenhof, Hilversum.
5. H. Copijn en zoon, ’Eikenhoek’ te Hilversum. In
Wageningen is de foto van een in landschappelijke
stijl aangelegd tuingedeelte aanwezig.

Coll. Scheltema: blz. 1.
Tekeningen van de auteur: blz. 3. 5,6.9.
Rijksarchief Haarlem: blz. 10.
Foto: Chiel Westra: blz. 11.
M.A. Koekkoek. 1917: blz. 12.
Detail van de kaart van Perk, 1843 waarop de
Kerkelanden ten zuidwesten van het Loosdrechtse of
Emtinger Bos als Vullinglanden zijn aangegeven. Bij het
deel ten noordwesten van het Loosdrechtse Bos wordt
vermeld dat op een kaart van 1597 dit gebied 'bekend is
als Vullingen, Vul- of Onlanden en uitgegraven veenen’:
blz. 14.
Detail van de kaart van het Gooi van Ottens, 1725
waarop de kavels van de Kerkelanden en van de
Loosdrechtse boeren zijn aangegeven. De banscheiding
van Gooiland loopt door de kavels heen: blz. 16.
'Buch der Weisheit’, Ulm, 1484: blz. 17.
Universiteitsbibliotheek, Gent: blz. 18.
Gemeente Naarden: blz. 21.
Gemeente Naarden: blz. 23.
Universiteitsbibliotheek Amsterdam: blz. 25.
Universiteitsbibliotheek Amsterdam: blz. 28
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Ja, want u hééft meer aan een
bank die meer voor u doet
Meer service, meer aandacht,
meer advies. Bovendien is de
Bondsspaarbank de enige
bank, waar u dankzij een
uniek komputersysteem, snel

geholpen kunt worden en
waar ’t niet uitmaakt bij welk
kantoor u langs gaat
Da’s nou de Bondsspaarbank.
Kortom een bank voor jong
en oud.

Dus de
Bondsspaarbank
doet méér
voor mij?_____
• kompleet dienstenpakket
• minimale wachttijden
• 150 jaar ervaring in sparen

• altijd ’n kantoor in de buurt
• in vele plaatsen zelfs op
zaterdag open

Doe meer m et de spaarbank die m eer doet

bondsspaarbank

5

Midden Noord en Oost Nederland

spaarbank
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Rabobank 9
staat dicht bij u
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Hier en in de andere duizend
dorpen en steden van ons land
zijn in het verleden de
coöperaties ontstaan die we
nu kortweg de Rabobank noemen.
Daarom is de Rabobank van
oudsher overal diep geworteld.

Stichting ’Tussen Vecht en Eem’
Doelstellingen

Dagelijks bestuur

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

voorzitter
mr. F. Le Coultre, Koningin Wilhelminalaan 1, 1261 AG
Blaricum, 02153-83013
secretaris
P.A.C. Scholten-van der Laan, Turfpoortstraat 44, 1411
EH Naarden, 02159-49321
penningmeester
K. Kool, Jagerspad 31, 1251 ZW Laren, 02153-15680
leden
drs. F.J.L. van Duim, Gerard Doulaan 30, 1412 JC
Naarden, 02159-41197
C. van Aggelen, Siriusstraat 24, 1223 AN Hilversum,
035-835282

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

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

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

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

Activiteitencommissie
voorzitter
H.E.W. Kwak, Statenlaan 32. 1405 EX Bussum,
02159-35692
leden
C. van Aggelen, Siriusstraat 24, 1223 AN Hilversum
F. van Boetzelaer, Biesboschstraat 63, 1078 MP
Amsterdam. 020-768343

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
f4,-(voor normale nummers) en f 10,- voor speciale
nummers; (excl. portokosten).
Bestellen bij penningmeester K. Kool, 02153-15680.
Lidmaatschap
U kunt zich als donateur van TVE aanmelden door
overmaking van minimaal f 17,50 op rek.nr. 47.62.75.199
Amro-Bank Laren (gironr. van de bank 32750) t.n.v.
TVE. Nieuwe donateurs ontvangen alle in het kalender
jaar dat men lid wordt verschenen nummers gratis.
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